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Houtmeetmiddag Brabantse Populieren Vereniging

Op 2 november 1981 organiseerde de Brabantse Populieren
Vereniging een houtmeetmiddag bij ,,De Boskant" (gemeente
St. Oedinóde). De heer Van der Craats, die de leiding van deze

middag op zich had genomen, leidde ons eerst langs jonge populierenbeplantingen en opmerkeliik gezonde wilgenpcrcelen met
Salix alba 'Belders'.
Ons ,,studie-objekt" was een wegbeplanting van 'Gelrica', waar
de inhoud van twee bomen geschat diende te worden: Alom
druk geloop van hoogtepeilende en in kubeerboekjes bladerende
deeinemers.

Daarna werden de twee populieren deskundig en oP de centimeter nauwkeurig tegen de wereld gelegd. Onder diverse,,och's,
ach's en zie-je-wàl's", werd de juiste inhoud na meting bekend
gemaakt. Dat het schatten van bomen niet altijd even makkelijk
is toont het volgende staatie.
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Na dit objekt werden de deelnemers uitgenodiSd om de laatst

overgebleven boom van het wilgenbos ,,De Beiders" (zie ,,Populier", november 1970, geveld in l97I/I912) op inhoud te schatten. Hier was er weer de nodige variatie in schattingen, uiteenlopend van 1,8 ms tot 7,0 m3.
Dè door staande meting vastgestelde inhoud was (tot een top

van20.^ Ó) 4,25 m3 bij een omtrek op 1,3
een hoogte van 16 meter.

m vaÍ2,35 men

café-restaurant ,,Ritahof" werd na afloop bekeken, wie de
bomen het beste hadden geschat; met het beste gemiddelde over
de twee populieren en de wilg kwam mej. Van der Velden,
sekretaresse van de Vereniging, uit de bus. Proficiat.
De middag werd afgesloten met een algemene ledenvergadering.
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