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BESTRIJDING VAN I)':PENZIEKTE EN :VAN
WERKLOOSHEID. ')
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De reeds jaren heerschende Jepeniiekte woedt nog steeds, voo~t .tot
groote schade van het landschapschoon. waaruit langzamerhand de zoo
zeldzaam mooie iepenlanen gaan verdwijnen. Veel is 'reeds teloor' gè.gaan,
maar toch zijn nog voldoende moóie plekjes aanwezig"om te trachten nog
te behouden wat mogelijk is. De 'bestriJding" Van de iepenziekte, welke
door het Staatsboschbeheer op zulk een krac;htdadige wij~e wordt ge~
voerd. verdient dan ook aller steun' en medewerking.
.
, .
Door het Kon. besluit van'17 April 1930. St.bl. no. HL later vervàngen
door het Kon. besluit van 28 Maart 1931. St.bl. no. 136,' is net, m.ogelijlt
geworden het kwaad in den wortel aan te t~sten doordát thans de ge~
brulksgerechtigden van stervende of reeds gestorven iepen verplicht kun~
nen worden de boornen te vellen en de schors onschadelijk te maken,
terwIJl. de gebruiksgerechtigden van gevelde iepen verplicht kunnen wor~
den om de schors te' vernietigen. Krachtens art. 13 der Boschwet 1922,
worden de Burgemeesters met het toezicht op een en ander belast., Theo~
retisch i~ de zaak d,us zeer eenvoudig, doch in de praktijk stuit men op
moeilijkheden voortspruitende uit het" feit, dat het niet doenlijk is steeds
na te gaan of ie~ere daarvoor in aanmerking komende iep direct na de
velling. althans vóór het vervoer naar andere plaatsen, van de schors is
ontdaan en deze onschadelijk is gemaakt. In de praktijk ziet men dan
ook in de hO,utopslagplaatsen vaak iepenstammen welke· niet van de
schors zijn ontdaan, Het zijn juist de:' iepen, die in de houtopslagplaatsen
v..-orden bewaard, die zoo bijzonder gevaarlijk zijn voor de verbreiding
der iepenziekte, omdat de schorskevers. cUe de ziekte overbrengen. deze
liggende stammen bij voorkeur kiezen om hunne eieren te leggen. Dit
geldt niet alleen voor de zieke Iepen maar niet minder voor de gezonde,
doch ongeschilde iepenstammen op de houtstapelplaatsen, omdat deze de
reeds geweldige uitbreiding van het aantal iepenspintkevers helpen ver~
grooten. Het is daarom, van zoo veel belang. dat deze boornen ontschorst
worden tn dat de schors daarbij wordt vernietigd.
In mijne gemeente, die zelve een vrij belangrijk bezit aan iepen heeft,
wordt sedert eenige jaren. onder leiding van het Staatsboschbeheer een
krachtdadige strijd tegen de iepenspintkev,er gevoerd en ik meen in het
belang der zaak te hande1en ,door mede te deelen op welke wijze wij hier
met de ontschor&ing der betrokken' boomen te :werk gaan,· .. '
Indien iepen, welke na de velling ontschorst moeten worden. geveld
wo"rden. of i'ndien niet ontschorste iepen in een houtopslagplaats wordèn
aangetroffen, wordt. namens" mij den gebruiksgerechtigde. toestemming
g~vraagd om deze stammen van g'emeentewege door werkloozen te' laten
ontschorsen en de schors d~arbjj afdoende te laten vernietigen. Op deze
wijze handelende.. wordt allereerst 'bereikt dat de iepenziekte zoo goed,
mogelijk' wordt bèstreden. waardoor een groot algemeen. belang wordt
gediend. terwijl daarnaast werkgeIegen'heid gev'onden wordt voor ee'n aan~
tal werkloozen. iets wat in den tegenwoordigen. aan werkgelegenheid
'
armen tijd niet van belang is ontbloot.
Waar het zoo noodig i:s.. dat iedereen meewerkt aan de bestrijding der
iepenZiekte en elk' middel daartoe moét worden aangevat. daar hoop ik.
dat· het bovenstaande moge· bijdragen om de 'zo'o gevreesde ziekte steeds
.
.
intensiever te" bestrijden.
Borssele. October 1931.
H, C. Ru t g~' r s.
1) Uit: Weekblad voor" Gemeentebelangen van 23 October 1931, no. 43.
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