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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 ze 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 windresistentie 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 1)
te aanvaarden.
I) Lees bómen. Red.

