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are merely based on the relationship between age and mean height, which
can be derived from small temporary sample plots.
The Forest Rçsearch Station T.N.O. at Wageningen has recently
started with the laying out of these temporary plots, for which a circular
farm has been chosen. Though the work is carried out with a somewhat
smaller degree of accuracy, the plots are measured completely. Thus the
results can also be used to complete the data, derived from permanent
plots, such as volume and increment. The temporary plots will be
meásured twice or three times with a few years' interval.

De Watersnood en de Bosbonw
De ontzaggelijk. ramp die ons land heeft getroffen, riep in elk van
ons alle gevoelens van menselijkheid wakker. Het verlangen om aan deze
gevoelens van menselijke solidariteit en naastenliefde ook uiting te geven,
vindt zijn realisatie in allen-omvattende hulp-acties. Een ieder voelt zich
gedrongen hier aan mede te werken. Niemand wil achterblijven.
Ook de bosbouwers voelen dit verlangen, niet alleen als individuele
mens en Nederlander: men wil ook graag als specifieke groep in ons
economisch bestel zijn steentje bijdragen aan de leniging der nood en aan
de bespoediging van het herstel.
Wat ons mogelijk is, zullen wij moeten doen. Dit is behalve ons verlangen ook een plicht en een eer. De Voorzitter der Nederlandsche
Vereeniging van Boscheigenaren, Jhr Mr C. M. O. van Nispen tot Sevenaer. maakte zich op een algemene vergadering der Vereniging op
11 Februari dan ook tot tolk van de eensgezindheid in dezen, die boven
alle twijfel verheven is, toen hij een gemeenschappelijk plan van actie
aankondigde. Met alle waardering voor de goede bedoelingen van incidentele spontane uitingen verzocht hij echter de leden, hiermede verder
voorlopig te wachten, tot uit een overleg met de Rijkswaterstaat, het
Staatsbosbeheer en de Nederlandsche Heidemaatschappij vast zal staan,
op welke wijze de hulp inderdaad zo efficient mogelijk zal kunnen worden geboden. In de onmiddellijke behoefte aan rijshout wordt reeds
voorzien.
De Redactie van het N.B.T. meent dit goede voorstel niet onopgemerkt te mogen voorbijgaan, maar van ganser harte te moeten steunen.
Tevens sluiten wij ons geheel aan bij de wens, niet overijld te werk te
gaan, doch een nog gemeenschappelijk uit te werken plan af te wachten.
Namens de Redactie,
H. van Vloten, Voorzitter .

