Mededeelingen van de' Nederlandsche
Boschbouwvereeniging
BESTRIJDING VAN DE IEPENZIEKTK
Overeenkomstig het besluit van de Algemeene Vergadering heeft het Bestuur der Nederlandsche Boschbouwvereeniging het volgende schrijven aan den Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw verzonden:
No. 20.
Betreffende:
bestrijding iepenziekte.
Wageningen,
Utrecht.

17November 1931.

Aan Zijne Excellentie den 'Mj~ist~r van
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken
en Landbouw, te ·s-Gravenhage.
Het Bestuur der N ederlandsche Boschbouwvereeniging
heeft de eer, in opdracht van de Algemeene Vergadering
van 2 October 1931, het volgende onder de aandacht van
Uwe Excellentie te brengen.
'
Dank zij de wetenschappelijke onderzoekingen, verricht
door Prof. Dr. Joh. We s ter d ij k te Baarn en Prof. Dr.
W. K. J. Roe p k e te Wageningen, daartoe in staat gesteld door het Comité inzake bestudeering en bestrijding van
de iepenziekte. is het mogengelilkken het ,wezen en de wijze
van verspreiding der iepenziekte op een zoodanige wijze te
doorgronden. dat bestrijdingsmaatregelen kunnen worden
getroffen. Deze maatregelen zijn gebaseerd op .een vermindering van het aantal iepenspintkevers. hetgeen bereikt kan
worden door, verwijdering van ernstig zieke, ,stervende en
doode boomen, op welke laatste betrekking' heeft het KonBesluit van 28 Maart 1931 no. 136, waarvan de uitvoering
is opgedragen aan het Staatsboschbeheer en aan den Plantenziektenkundigen D i e n s t . ' , ' " '
'
, De Nederlandsche Boschbouwvereeniging waardeert zeer
het streven van de Regeering om op deze. wijze mede te werken, de materieele schade en de schade aan het natuurschoon, die door de 'iepenziekte worden veroorzaakt, zoo
gering mogelijk te doen zijn.

ADRESWIJZIGINGEN.

c.

Sta f. landbouwingenieur der Nederlandsehe Heidemaatschappij. van Breslau naar Almelo. Ootmarsumsche
straat' 19.
H. J. van Ha s s e I t, 's-Gravenhage. van Groot Hertoginnelaan 223 naar Nassau Ouwerkerkstraat 14.
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Aangezien de ziekte zich in de afgeloopen ;áren steeds

heeft uitgebreid en zij telken jare een groot aantal slachtoffers maakt, zullen ieder jaar een groot aantal boomen, die
verspreid over het geheele land voorkomen, voor velling in
aanmerking komen. Ten einde het beoogde doel te bereiken,
zou 'zekerheid moèten bestaan,.dat dezeboomen inderdáad
worden verwijderd en de ha st onschadelijk wordt gemaakt.
Door het verspreide voorkomen der te vellen boom en en

het groote.aantal wordt gevreesd. dat,II)ogelijk, de middelen.

'worat beschikt om.

waarQver

çte b~o'm~n ~p

"te

sporen niet

toereikend zullen zijn om alle boomen aan te wijzen die
terwiIle ,van, eeIl, scherp doorgevoerde' bestrijding, verwij-'
derd •zouden, moeten ;worden. ,·Waar in het systeem van bestr.ijd!ng 9r90t, vertrouwen bèstaat, doch de uitkomst daarvan
afhankelijk is vat)" een zoo ,volledig mogelijke doorvoering
van het velIen van alle daarvoor' in aanmerking~om~nde
boomen, veroorlooft het Bestuur zich de urgelltie' van' het
grondig opsporen en verwijderen van de iepen' als' bedoeld
in meergenoemd Kon. Besluit, .onder de bijzondere aandacht
van Uwe. Excellentie te brengen en Uwe Excellentie te verzoeken wel të willen overwégen' of de ter beschikking staande
middelen tot,opsporing
moeten. en kunnen
worden uitgebreid,
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", Het Bestuur der N~d'erlandsche Boschbouwvereeniging .
H, Be e k man, Voorzitter.
'. F. W. M a I s c h, Secretaris.
ONTVANGEN BOEKWÈRKEN .
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.. '"Jaarverslag I Q30 van de Vereeniging' ya'n Rentme'esfers" .
. "Jaarverslag 1930 van de Vereeniging "Het Grondbezit"."
• "Mededeelingen no. 2 (October 1931) van het 'Oagelijksch
Bestuur van de Veréeniging "Het Grondbezit"." . .' i
"Het Behoud en'· de Uitbreiding van Nattiur~ en Landschapsschóon", voordrachten gehouden te Delft'in een' der
lokalen van de Technische .Hoogeschool op' 16, 17 en 18
April 1931, 'onder leiding "ande Afdeeling der Bouwkunde
vanT. H. en met medewerking van' den Stedebouwkundigen
Raad van het Nederlandsch Instituut voor ,volkshuisvesting
en StedebouW'en de Nederlandséhe'Vereéllighig'voor Tuinen Lalldschapskunst,' Oètbber' 193 L ' '.
Verslagen en Mededeelingen' van' de Birectie van den
'Landbouw, 1931. No, 1. Lijst 'van 'offiêïeeIe personen; instellingen en veteenigingen' op Land- 'ën' Tuinbouwgebied,
No:2, Verslag over den'landbouw in Néderland over 1930,
.

", ;

•

..

I'
'

."1

,'.

,

