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SUMMARY

The clone Ulmus hollandica 'Groeneveld' will be reieased to growers in
the autumn of 1963. It is derived from the cross U. glabra hybrid nr 49
{probably jrom England) X carpinifolia nr 1 (jrom Franee). It is a straight,
neat, dense-crowned tree of restricted growth and with a high level of resistance to the elm disease, It is recommended for use on fertile sites in town and
garden. Herbarium-material of the clone is deposited at the Rijksherbarium,
Leiden, and at the Institute for Horticultural Plant Breeding, Wageningen.
I. Inleiding
Het is voor een selectionist vaak moeilijk om te beslissen, of een nieuw
gekweekte kloon al dan niet —, en nu dadelijk dan wel pas na verdere toetsing moet worden uitgegeven. Er is altijd veel dat tot voorzichtigheid maant:
vroegere klonen, die vol verwachting werden uitgegeven, bleken later in
de praktijk toch onbruikbaar te zijn, en vormen nu bakens op het strand. De
nieuwe kloon is voorts onvermijdelijk nog maar jong, en is op een beperkt
aantal standplaatsen getoetst, zodat men slechts de fantasie van een bezorgde
moeder nodig heeft om zich te realiseren hoeveel kwalen en groeistoornissen
de kloon in de toekomst nog zouden kunnen treffen. Er worden door de
gebruikers bovendien zeer grote bedragen in een nieuwe selectie geïnvesteerd:
alleen reeds de kosten van aanschaf, planten en verzorgen kunnen enkele
jaren na de uitgifte al in de honderdduizenden guldens lopen.
Anderzijds is het echter juist de praktijk zelf die zo snel mogelijk nieuwe
klonen wil hebben, en het verlies dat gebruikers en maatschappij zouden
lijden doordat een kloon ten onrechte enkele jaren te laat zou worden uitgegeven, is even reëel, en zeer groot, ook al valt het veel moeilijker te becijferen. Het levert daarom geen voordeel op het uitgeven van een kloon uit
te stellen tot elk risico voor de gebruikers is weggetoetst. Snelle uitgifte van
nieuwe selecties komt tegemoet aan de wensen van de gebruikers, maar geeft
hun ook meer risico te dragen.
Het is daarom niet voor niets, dat gewoonlijk de waarschuwing wordt gegeven, een nieuwe kloon niet dadelijk onbeperkt aan te planten. Wel wordt
een ieder aangemoedigd hem proefsgewijs aan te planten. Uit de praktijkervaringen die daarmee worden opgedaan, in combinatie met de gegevens
uit de inmiddels ouder wordende proefbeplantingen van het Bosbouwproef') Verschijnt tevens als Bericht 39 van het Bosbouwproefstation.
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station, kan zo het snelst een compleet beeld worden verkregen van de
eventueel nog onvoldoend bekende zwakke en sterke zijden van een kloon
en zijn houtteeltkundige mogelijkheden en eisen.
Een dergelijke waarschuwing is ook op zijn plaats, nu in de winter 1963/
1964 het eerste enthout van de nieuwe iepekloon 'Groeneveld' aan de kwekers zal worden verstrekt.
2. Herkomst en naam
Beide ouders van de kloon 'Groeneveld' zijn door Chr. Buisman geselecteerd uit Westeuropese iepezaailingen. Moeder is de halfresistente glabrakloon nr 49. Morfologisch is dit geen zuivere U. glabra; kennelijk is in haar
stamboom wel eens bastaardering met de veldiep opgetreden, zodat wij ook
van een vorm van U. hollandica zouden kunnen spreken. De boom is omstreeks 1930 als zaailing naar Baarn gekomen. Over de herkomst is geen
zekerheid meer te krijgen: door de plotselinge dood van Chr. Buisman is dit
gegeven verloren gegaan. De traditie noemt Engeland (Went 1938, tabel III).
De vader is de veldiep nr 1, de boom die ook de vader van de iep 'Commelin' is. Volgens Rehder heet hij U. carpinijolia Gled.; zoals bekend is zijn

behoudt zijn spil.
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echter zowel de systematiek als de nomenclatuur van de Europese veldiepen
moeilijk en verwarrend. Volgens de laatste druk van Heukels (1962), die de
indeling van Melville volgt, zou de kloon in de bastaardgroep U. carpinifolia
Gl. emend. Melv. x U. plotii Druce vallen. De kloon werd in 1929 als zaailing van de kwekerij Barbier in Orleans betrokken, en stamt volgens deze
kweker vermoedelijk uit Midden-Frankrijk. Het is een goedgroeiende, halfresistente kloon, waarvan nog enkele 30-jarige enten op de Noorderbegraafplaats in Haarlem zijn te zien.
Zowel naar de afstamming als naar morfologie hoort de 'Groeneveld' thuis
in de groep U. hollandica, waarin alle bastaarden of tussenvormen tussen
veldiep en bergiep zijn samengebracht.
Als kloonnaam is gekozen de naam van het buiten „Groeneveld" bij Baarn;
in de moestuin van dit buiten is sinds 1940 de iepekwekerij gelegen, alwaar
de oorspronkelijke zaailing nog staat. Deze zaailing is door mejuffrouw dr J.
C. Went geselecteerd onder nr 296 uit een zaaisel dat in 1941 uit een door
mejuffrouw ir N. Krijthe verrichte kruising was ontstaan. Om de identiteit
van de nieuwe cultivar voor de toekomst goed vast te leggen is herbariummateriaal gedeponeerd in het Rijksherbarium te Leiden en het Instituut voor
de Veredeling van Tuinbouwgewassen (I.V.T.) te Wageningen.

Foto 2. Negenjarige ent in vrijstand. De stam splitst op in enkele gesteltakken.
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3. Vorm en eigenschappen
De 'Groeneveld' is een kleine, rechte, stugge, omhoogstrevende boom, met
een dichte, regelmatige en mooi verdeelde kroon die ook 's winters aantrekkelijk is (zie foto 1 en 2). Voorts heeft de kloon de volgende
voordelen:
nadelen:
a. zeer resistent tegen de iepeziekte
g. geringe groei
b. voldoende resistent tegen invuren
h. zeer rijke bloei
c. vorst-resistent
d. decoratief
e. eenvoudig te snoeien
f. vermoedelijk vrij windresistent
Ad a. Wij kennen geen iep die resistenter is dan deze. Slechts bij hoge
uitzondering is het na inoculatie van enten gelukt, een klein „vaantje" aan
de plant te krijgen; normaal reageert de plant met niet meer dan een kleine
groeiremming en een enkel vergelend blad, of in het geheel niet. Na natuurlijke
infectie is nog geen enkele boom ziek geworden.
-Ad b. Invuren, veroorzaakt door Nectria cinnabarma. Deze ziekte heeft
de zeer vatbare iep 'Chr. Buisman' voor ons onbruikbaar gemaakt, evenals
enkele andere, nooit uitgegeven veelbelovende klonen. Een geringe mate van
vatbaarheid wordt door de praktijk echter getolereerd, zoals bij 'Dampieri'
en 'Wredei\ Bij deze ziekte leidt kunstmatige infectie niet tot een goed inzicht over de vatbaarheid van een kloon. Beter is het, de boom op te kweken
in een sterk geïnfecteerde omgeving. Dit is verwezenlijkt in de selectiekwekerij, waar vatbare klonen dan ook geregeld worden aangetast. Temidden van
deze bomen is de kloon 'Groeneveld' steeds volkomen gezond gebleven, met
uitzondering van één sterk onderdrukt exemplaar. Het onderdrukt zijn maakt
iepen extra gevoelig: zelfs de 'Belgica' kan dan worden aangetast. De conclusie is dat de 'Groeneveld zeker resistent genoeg is tegen het invuren.
Ad c. Vorst. Na de winters van 1956, 1962 en 1963, toen verscheidene
klonen op de vorst reageerden met het insterven van takken, met verkleuren
van bast en cambium en het vormen van waterloten, gaf de 'Groeneveld'
geen enkele reactie.
Ad d. Op alle bezichtigde proefbeplantingen valt de 'Groeneveld' tussen
andere klonen op door zijn karakteristieke en vrij strakke vorm. Het wintersilhouet lijkt in niets op dat van de Hollandse iep, maar is op zijn eigen
wijze mooi. De bladkleur is iets grijzig.
Ad e. Van tijd tot tijd zullen dubbele koppen weggenomen moeten worden, maar overigens vormt de boom zichzelf.
Ad f. Windresistentie is van vele eigenschappen van een boom afhankelijk
en kan met zekerheid alleen in een lang lopende praktijkproef worden getoetst. De zeer stugge, niet te lange gesteltakken, en de vrij gesloten kroon
geven echter goede hoop op een hoge windresistentie.
Ad g. Zijn vrij geringe groeikracht maakt de boom voor slechts beperkt
gebruik geschikt. Op alle proefvelden blijft hij duidelijk achter bij klonen als
'Vegeta', 'Commelin' en andere. Eerstejaars enten worden niet groot. De
oorspronkelijke zaailing — nu tweeëntwintig jaar oud — is niet hoger geworden dan ruim 12 m en geeft niet de indruk ooit nog tot een zware boom
uit te willen groeien.
Ad h. De kloon heeft een vroege en vaak overvloedige bloei. Vooral in
hun groei geremde exemplaren kunnen overdekt zijn met bloemknoppen. Op
1
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zichzelf hoeft dit geen groot bezwaar op te leveren: de vruchtjes zijn meestal
nog iets kleiner dan die van de Hollandse iep, zodat zc vermoedelijk niet te
veel overlast zullen geven; wel echter dreigt het gevaar, dat een boom sterk
wordt geremd in zijn vegetatieve groei wanneer hij zich uitput in bloemvorming. Dit zou vooral bezwaarlijk zijn als de boom een nog onvoldoende formaat heeft bereikt. Daarom is het nodig bij het planten, zowel als bij de
latere verzorging van de bomen, alles te doen wat de groei kan bevorderen.
4. Conclusie
Door zijn relatief kleine formaat kan de 'Groeneveld' niet worden aanbevolen om te worden aangeplant voor houtproduktie of in lanen in het open
land. Daarentegen lijkt de boom juist door dit niet te grote formaat en door
zijn mooie vorm zeer geschikt voor sommige stads- en erfbeplantingen, waarbij men vermoedelijk op een behoorlijke wind resistentie zal kunnen rekenen.
De iepeziekte is voor de 'Groeneveld' geen probleem meer. Wel moet men
zorgen voor een vruchtbare grond om te voorkomen, dat de bomen voortijdig al hun kracht in bloemvorming steken.
Pas over tien of twintig jaar zal het mogelijk zijn precies aan te geven,
hoe zwaar alle goede en slechte eigenschappen van de kloon wegen, en bij
welke behandeling, bemesting enz. hij het beste gedijt. Voorlopig raden wij
de praktijk aan er op een verstandige schaal mee te experimenteren.
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Uit de pers
IN DE SCHADUW
In het Algemeen Handelsblad van 15 juli lazen we onder de berichten
uit België, na de behandeling van een moordzaak:
Heel wat minder dramatisch, hoewel een dorpsroman waardig, is het geval
van Philemon van den Eynde, inwoner van Wambeke, en 55 jaar oud. Hij
moet een opvliegend man zijn en is bij verstek veroordeeld tot niet minder
dan tweeduizend dagen gevangenisstraf, welke straf tenslotte is teruggebracht
tot drie jaar, 700 gulden boete en 5000 gulden schadeloosstelling.
Zijn misdaad?
Hij heeft 250 populieren afgezaagd, die zijn buurman had geplant, en die
volgens hem schadelijk waren voor zijn akkers. Had hij het bij één boom gelaten, dan had hij acht dagen gekregen. Voor 250 bomen dus 2000 dagen,
menslievend verminderd tot 1100. Hij zal natuurlijk geen drie jaar zitten,
maar toch wel een hele tijd. Beter had hij gedaan de schaduw van de bomen )
te aanvaarden.
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