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VERSLAG
VAN DE SECRETARIS VANHET INSTITUUT VOOR TOEGEPAST BIOLOGISCH ONDERZOEK IN DE NATUUR OVER
HET JAAR 1947.
Centraal Comité en Comité's.
Tot gedelegeerd lid vanhet Dagelijks Bestuur vande Centrale Organisatie T.N.O. voor het I.T.B.O.N. is benoemd Prof. Dr O. de Vries.
In hetafgelopen jaar trad deheerE.D.vanDisselafalsondervoorzitter
en lidvanhet Centraal Comité.Deheer vanDissel verklaarde zich bereid
de vergaderingen, zo vaak hem dat mogelijk zal zijn, als gast te blijven
bijwonen,zodathetcontactmetonzegewezenvoorzittergelukkigbehouden
blijft.
Tot lid van het Centraal Comité werd benoemd Dr C.J. Briejèr.
Het Centraal Comité is thans als volgt samengesteld?
Prof. Dr G. A. van Poelje, Lid van de Raad van State, voorzitter.
Dr J. A.van Steyn, Directeur van het Staatsbosbeheer, ondervoorzitter.
Prof. Dr G. Houtzagers, Hoogleraar in de Bosbouw, penningmeester.
Leden.
Dr C.J.Briejèr, Inspecteur, Hoofd van dePlantenziektenkundige Dienst.
Prof. Dr C. J. van der Klaauw, Hoogleraar in de Zoölogie.
Ir A. W. van de Plassche, Directeur van de Tuinbouw.
Prof. Dr J. Smit, Secretaris van de Stichting het Nederlands Biologisch
Station Wijster.
Ir H. T. Tjallema, Directeur van Akker en Weidebouw.
Het secretariaat wordt waargenomen door de Directeur van het
I.T.B.O.N, Dr A. D. Voûte.
Prof.DrJoh".Westerdijk namontslagalslidvan hetComité ter Bestudering en Bestrijding van Insectenplagen in Bossen.
Tot leden van dit Comité werden benoemd Dr C. J. Briejèr en Prof.
Dr Chr. P. Raven.
Het ComitéterBestudering enBestrijding vanInsectenplagen inBossen
is thans als volgt samengesteld:
Ir F. W. Maisch, Inspecteur bij het Staatsbosbeheer, voorzitter.
Jhr. W. H. de Beaufort, ondervoorzitter.
Prof. Dr G. Houtzagers, Hoogleraar in de Bosbouw, penningmeester.

Leden,
E. D, van Dissel.
Dr C. J. Briejèr, Inspecteur, Hoofd Plantenziektenkundige Dienst.
H. Th. s'Jacob, voorzitter van de Vereniging „Het Grondbezit".
Prof. Dr C. J. van der Klaauw, Hoogleraar in de Zoölogie.
Dr Th. C. Oudemans.
Prof. Dr Chr. P. Raven, Hoogleraar in de Zoölogie.
Prof. Dr W. K. Roepke, Hoogleraar in de Entomologie.
Het secretariaat wordt waargenomen door de Directeur van het
I.T.B.O.N, Dr A. D. Voûte.
Het Comité ter Bestudering en Bestrijding van Ziekten in Iepen en
andere Boomsoorten heeft dezelfde samenstelling als het vorige jaar, nl.:
Ir F. W. Maisch, Inspecteur bij het Staatsbosbeheer, voorzitter.
S. G. A. Doorenbos, Directeur der Gemeentelijke Plantsoenen, 's-Gravenhage, ondervoorzitter.
Dr A. D. Voûte, Directeur van het I.T.B.O.N., secretaris.
Prof. Dr G. Houtzagers, Hoogleraar in de Bosbouw, penningmeester.
Leden.
Dr C.J.Briejèr, Inspecteur, Hoofd vande Plantenziektenkundige Dienst.
Prof. Dr J. A. Honing, Hoogleraar in de Genetica.
Prof. Dr H. M. Quanjer, Hoogleraar in de Mycologie.
Prof. Dr W. K. Roepke, Hoogleraar in de Entomologie.
Prof. Dr Joh". Westerdijk, Directrice van het Phytopathologisch Laboratorium „Willie Commelin Scholten".
De Contact-Commissie van het I.T.B.O.N, is uitgebreid en bestaat,
behalve ons eigen Instituut thans uit de volgende diensten of personen:
Staatsbosbeheer;
Nederlandse Heide Maatschappij;
Plantenziektenkundige Dienst;
Phytopathologisch Laboratorium „Willie Commelin Scholten";
Bosbouwproefstation T.N.O.;
E. D. van Dissel;
Dr Ir J. J. Fransen.
Personeel.
In verband met het beëindigen van zijn werkzaamheden werd aan
Drs D. Bakker eervol ontslag verleend als bioloog bij het I.T.B.O.N.
Mejuffrouw J. Keus verliet onze dienst en werd als typiste geplaatst
ophetHoofdkantoor vandeCentraleOrganisatieT.N.O.in's-Gravenhage.

Mejuffrouw L. Minderman huwde en verliet daarom onze dienst.
Tot steno-typiste werd benoemd mejuffrouw C. Höster.
Tot typiste-veldwaarneemster werd benoemd mejuffrouw G. Roelofsen.
Het personeel bestaat thans uit de volgende personen:
Dr A. D. Voûte, directeur;
Drs R. J. v. d. Linde, bioloog-microklimatoloog, vervanger van de
directeur;
Drs J. v. d. Drift, dierkundige;
Dr L. Tinbergen, dierkundige;
Mejuffrouw Dr J. C. Went, mycologe bij het „Iepenziektecomité";
Drs E. T. G. Elton, entomoloog bij het „Insectenplagencomité";
A. J. Bn. Schimmelpenninck v. d. Oye, technisch medewerker;
Mejuffrouw C. Höster, steno-typiste;
Mejuffrouw G. Roelofsen, typiste-veldwaarneemster;
Mejuffrouw T. P. M. te Wierik, werkster.
Nu op verzoek van de Centrale Organisatie T.N.O. de administratie
vanaf 1 Januari 1948 niet langer zal geschieden op het kantoor van de
Centrale Organisatie T.N.O. en op de Nederlandse Heide Maatschappij,
maar op dat van het I.T.B.O.N., is met ingang van die datum tot administratrice benoemd mevrouw M. C. Mulder-ten Hülsen.
Laboratorium.
Met grote voldoening moge ik vermelden, dat op 4 November ons
Laboratorium werd overgebracht naarhet Huis Mariëndaalbij Oosterbeek.
Het Biologisch Laboratorium „Hoenderloo"zalin detoekomst uitsluitend
als veld-laboratorium worden gebruikt. In het nieuwe laboratorium beschikken wij eindelijk over de ruimte, waarnaar wij reeds zo lang hebben
uitgezien. De benedenverdieping wordt gebruikt door het Bedrijfslaboratorium voor Grondonderzoek. De eersteverdieping staat ter beschikking
van ons Instituut.
Instrumentarium.
Wij hebben ons instrumentarium wederom kunnen uitbreiden, maar
kampen evenals het vorige jaar met een ernstig tekort aan thermometers.
In het nieuwe laboratorium beschikken wij thans over een donkere
kamer, waarvoor wij een inrichting kochten. Bovendien schaften wij ons
een kleinfilm-projectie-apparaat aan.
Bibliotheek.
Door ruil en koop hebben wij onze boekerij kunnen uitbreiden.

Contact met andere instellingen.
Het Centraal Comité wees zijn voorzitter Professor Dr G. A.van Poelje
aan voor het lidmaatschap van de Commissie voor Bijstand voor het Bosbouwproefstation T.N.O.
De directeur was lid van de Commissie voor Landbouw-Ecologie.
De directeur en de dierkundige Dr L. Tinbergen waren leden van de
sub-commissie voor bescherming van waterwild.
Ook in het afgelopen jaar zijn de meteorologische onderzoekingen aan
de houtwallen verricht in samenwerking met het Koninklijk Nederlandsen Meteorologisch Instituut te de Bilt.
Mejuffrouw Dr J. C. Went maakte een reis naar België, waar zij een
studie maakte van een eikenziekte, die daar in enkele bossen catastrophaal
optreedt en waarschijnlijk ook in ons land voorkomt.
De directeur bezocht het Bureau of animal population, het Edward
Grey Institute of Ornitology, het Zoölogisch Laboratorium enhet Imperial
Institute of Forestry te Oxford, waar hij zich op de hoogte stelde van de
aldaar verrichte onderzoekingen.
Dr L. Tinbergen bracht een bezoek aan Engeland op uitnodiging van
het Edward Grey Institute of Field Ornitology voor de coördinatie van de
werkzaamheden, welke in Oxford en bij ons worden uitgevoerd. Hij bezocht een aantal instellingen in Engeland en hield daar enige voordrachten.
Wij ontvingen bezoek van een aantal onderzoekers van instellingen in
binnen- en buitenland.
Wij hebben ons zo goed mogelijk op de hoogte gehouden van hetgeen
in andere instellingen van ons land op ons gebied gebeurde.
Onzeonderwijstaak.
De cursus heeft dit jaar voortgang kunnen vinden. Een groot aantal
studenten had zich laten inschrijven. Vier studenten hebben in ons
laboratorium een doctoraal onderzoek bewerkt, te weten: H. Veldkamp,
Leiden en mejuffrouw J. Bekker, Utrecht, die meewerkten aan het
populatie-onderzoek, L. van der Hammen, Leiden, die de spinnen onzer
bossen bestudeerde en A. F. G. Slootweg, Leiden, die een studie maakte
van Formica exsecta Nijl.
„Mariëndaal" Oosterbeek, Januari 1948.

VERSLAG
VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET INSTITUUT VOOR
TOEGEPAST BIOLOGISCH ONDERZOEK IN DE NATUUR
OVER HET JAAR 1947.
Inleiding.
Terrein der werkzaamhedenvan het LT.B.OU.
Het terrein der werkzaamheden is in de loop van dit jaar niet veranderd. De werkzaamheden zijn van toegepast-biologische aard. Zij liggen
op het gebied der bosbouwdierkunde en bestaan verder uit het toegepastbiologischeonderzoekvandeterreinen,dienietwordengebruiktvoorland-,
tuin- en bosbouw. Hieronder vallen dus de woeste gronden, grienden,
rietvelden, houtwallen, wegbermen, wegbeplantingen, straatbeplantingen,
slootkanten, duinen, heidevelden, enz., alsmede hun invloed op het omliggende cultuurland. De invloed van de structuur van het landschap op
zijn stabiliteit hoort dus ook tot de onderzoekingsgebieden,welke door het
I.T.B.O.N. in studie worden genomen. Voorts worden onderzoekingen
verricht naar de iepenziekte en een aantal andere boomziekten.
Het onderzoek van problemen, die betrekking hebben op de levensgemeenschapvan het zoetewater behoort niet tot detaak van het I.T.B.O.N.
Ontwikkeling en samenhangderwerkzaamheden.
Het onderzoek naar deinvloed van verzilting en ontzilting van de grond
op flora en fauna is gestaakt in verband met het feit, dat op Walcheren te
weinig proefterreinen tot onze beschikking bleven.
Wij hopen binnenkort een begin te kunnen maken met een onderzoek
van de duinen en één van het wild. Besprekingen hiertoe zijn gevoerd met
de betreffende instanties.
Het bosbouwdierkundige onderzoek heeft zich verder ontwikkeld in de
richting, aangegeven in het vorige jaarverslag.
Wij zetten onze analyse van de levensgemeenschap voort ten einde een
inzicht te krijgen in de factoren, welke de bevolkingsdichtheid der verschillende diersoorten reguleren.
Ten aanzien van de preventieve entomologie zijn deze studies natuurlijk
van groot belang. De preventieve entomologie is de wetenschap, welke

zich bezig houdt met de studie van het vermijden der insectenplagen. Ook
andere facetten dezer wetenschap zijn in studie genomen. Naast de bovengeschreven ontwikkeling van het onderzoek is ook dat naar de bestrijding
der plagen niet verwaarloosd.
In samenhang met het bosbouwdierkundig onderzoek ontwikkelt dat
naar de invloed van houtwallen op het omliggend cultuurland zich tot een
onderzoek, dat zich bezig houdt met de invloed van de structuur van het
landschap op zijn stabiliteit.
Het onderzoek naar de boomziekten breidde zich sterk uit. Naast de
iepenziekte en desparrenziekte werden ookandere ziekten van onze bomen
in studie genomen.
Hetzelfde kan worden gezegd van het bessen-onderzoek, dat onder
leiding van Dr W. Beyerinck door het Biologisch Station,Wijster, wordt
verricht. Wilde appels,krenten, meidoorns en andere soorten zijn in studie
genomen naast de soorten, waaraan ook vroeger reeds aandacht werd
besteed.
Levensgemeenschap en populatiebeweging.
Verhouding roofdier-prooi.
Het werk heeft zich geconcentreerd op devraag,welkeinvloed devogels
uitoefenen op de insecten-wereld in het bos.
Hiertoe is de bevolkingsdichtheid van vogels en insecten in een grovedennenbos bepaald volgens de methode, beschreven in het vorig jaarverslag.Bovendien isnagegaan, hoe groot het voedselverbruik der nestjongen
was.Over dievan de volwassen dieren was reeds het een en ander bekend.
Uit bovengenoemde gegevenskon worden berekend, welkeplaats devogels
innamen onder de mortaliteitsfactoren der verschillende soorten van
insecten.
Uit de waarnemingen bleek allereerst, dat de oude dieren bij het aanbrengen van voedsel voor hun jongen, selecteren op de grootte van hun
prooi. Zo werden slechts aan zeer jonge nestjongen kleine rupsen als
voedsel gebracht. De oudere jongen kregen bv. volwassen Panolis-rupsen.
Bepaalde insecten lopen een groter risico om te worden opgegeten dan
andere,alsgevolgvan devoorkeur van devogelsvoor dezesoorten. Waarop
deze voorkeur berust — smakelijkheid, in het oog vallen enz. — kon
niet steeds worden nagegaan.
Van de volwassen Panolis-rupsen werden in de voorzomer rond 40%
door de mezen opgevreten en waarschijnlijk ruim 50% door alle vogels
tezamen.Voor de totale mortaliteit van allerupsen, bladwespen en poppen
mocht dit laatste op ± 33% worden gesteld.
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In een bos, dat niet van nestkastjes was voorzien, was de mezenstand
ongeveer 2/3 van die van het andere bos, hetgeen natuurlijk invloed heeft
gehad op de vreterij.
In de winter isdeinsectenfauna armer dan gedurende dezomer.Bovendien staat deontwikkeling dan stil,zodat geen aanvulling meer plaats vindt
van hetgeen verloren isgegaan. In December 1946,in Januari 1947 consumeerden devogelsper 30 dagen rond 16%van deinsecten, diezichop de
twijgen bevonden. Vanaf 1Februari, toen de insecten-voorraad reeds tot
op V4was geslonken, bedroeg het verbruik per 30 dagen niet minder dan
41% van de begin-voorraad van de betreffende periode. Tegen het einde
van de winter was het voedsel in de twijgen dus vrijwel uitgeput, hetgeen
gepaardgingmeteenvrijgrotemoraliteitvanzwartemezenen goudhaantjes,
welke beide soorten hun voedsel speciaal in de twijgen zoeken. In de
wintermaanden worden alle insecten envooralook luizen-eieren gevreten.
Een gemengd bos was rijker, zowel aan vogels als aan insecten, dan
bovengenoemd mono-grove-dennenbos. In verhouding was het aantal
vogels echter veel groter.
Hierbij moge nog worden opgemerkt, dat bovengenoemde gegevens
werden verkregen uit een zeer beperkt aantal boscomplexen over het tijdsverloopvan slechtséénjaar,zodat deresultaten met denodigevoorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd.
De waarnemingen moeten dan ook op het volgend jaar worden voortgezet, mede, omdat slechts gegevens over een serie jaren ons kunnen inlichten over de vraag of vogels zich op insecten, die in iets groter aantal
dan normaal voorkomen, specialiseren.
Honingproductie der bossen.
Het onderzoek is in de omgeving van Hoenderloo voortgezet. Daar de
droge zomer de oorzaak was van een vrijwel volledig mislukken van de
honingoogst in dit gebied, zijn de resultaten in het afgelopen jaar niet
groot geweest. Slechts hebben wij een methodiek kunnen uitwerken, waarbij het mogelijk is om te velde te bepalen of de bloemen veel, weinig of
in het geheel geen honing bevatten. Een dergelijke methodiek was nodig,
daar de bijen vaak bepaalde honinggevende gewassen weinig bevliegen, als
betere of meer aanlokkelijke honingbronnen aanwezig zijn.
De waarnemingen werden in hoofdzaak verricht bij Rhammus frangula
en de struikheide.
Insectenplagen in bossen.
De werkzaamheden, genoemd onder dit hoofd, geschiedden onder
auspiciën van het Comité ter Bestudering en Bestrijding van Insectenplagen in Bossen.
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Aan de invloed van de mieren op het bos en de mogelijkheid om de
stand der rode bosmier te bevorderen isook dit jaar veel aandacht besteed.
Evenals in 1946 bleek ook in het afgelopen jaar, dat slechts het zeer
frequente rapen der nesten (d.i. een hoeveelheid poppen, zgn. „miereneieren",die dan als voer voor fazanten enz.worden gebruikt, uit de nesten
halen) merkbaar nadelig voor de nesten was. Van de achttien nesten van
rodebosmier,welkein 1946door onswaren uitgezet,bleken in 1947slechts
twee in het bezit van een koningin. Hierdoor is onze opvatting bevestigd,
volgens welke het kunstmatig bemieren onzer bossen slechts dan mogelijk
zal zijn, wanneer wij er de mieren door kunstgrepen toe kunnen brengen
om koninginnen te adopteren. Het onderzoek hiernaar is dan ook met
kracht voortgezet.
Met behulp van excrementen-tafels hebben wij de waarnemingen van
verleden jaarkunnen bevestigen, volgenswelkein debomen, diesterk door
mieren worden belopen, weinig rupsen leven. In het algemeen is hierdoor
het aantal rupsen in de bomen, die dicht bij het nest staan, geringer dan op
grotere afstanden. In verband hiermede moge nog worden gewezen op de
waarnemingen, die vroeger in Duitsland zijn gedaan en volgens welke in
overigens totaal kaalgevreten bossen de bomen, die zich in de omgeving
van mierennesten bevonden, groen bleven.
De sparrenbastkever, (Dendroctonus micans Kug.) deed ook dit jaar
veel van zich spreken. In samenwerking met het Bosbouwproefstation
T.N.O. zijn enige boscomplexen onderzocht op een mogelijk samengaan
van Dendroctonus met de wortelzwam. Een Duitse onderzoekster,
mevrouw Grossmann, is nl. van mening, dat Dendroctonus slechts die
bomen aantast, die door de wortelzwam zijn geïnfecteerd. Een dergelijke
verhouding hebben wij niet kunnen waarnemen. Wij vonden verscheidene
bomen, die niet door wortelzwam waren aangetast en toch grote aantallen
kevers bevatten.
Sitkasparren zijn zeer gevoelig voor de aantasting. Slechts een enkele
maal vonden wij kevers in fijnsparren. Ook andere leden van het geslacht
Picea hebben van de kevers te lijden zoals glauca en orientalis. Bovendien
bleken enige grovedennen zwaar aangetast.
De kevers zijn gevoelig voor DDT.
Eenbeginisgemaaktmet eenonderzoeknaarhetoptredenvandewilgenhoutrups (Cossus cossus L.). Een enquête onder onze waarnemers gaf
als resultaat, dat de rupsen worden gevonden in lanen, parken, straatbomen, op erven en in alleenstaande bomen van verschillende soort
(populier, wilg, eik, els, berk, Amerikaanse eik, vruchtbomen, enz.). In
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bossen komen de rupsen niet of nauwelijks voor. Spechten kunnen als
belangrijke vijanden optreden.
De grote dennensnuittor (Hylobius abietis L.) is overal zeer sterk in
aantal toegenomen. Proeven voor een bestrijding met behulp van DDT en
666 zijn genomen. De met deze insecticiden vergiftigde vangknuppels
werden door de kevers gemeden. Waarschijnlijk zal de uitslag gunstiger
zijn, wanneer met minder geconcentreerde oplossingen wordt gewerkt.
Ook zullen proeven worden genomen met reukloze DDT en 666.
Het onderzoek naar de lariksmot (Coleophora laricella Hb.) is voorlopig afgesloten. Een manuscript isbij het Bosbouw Tijdschrift ingediend.
Waarnemingen zijn gedaan naar de dennenscheerder, die als plaag
gelukkig sterk aan het afnemen is. Een artikel over dit onderwerp is aan
het Nederlands Bosbouw Tijdschrift aangeboden.
Naar aanleiding van het feit, dat de dennenbladwesp (Diprion pini L.)
weer talrijker was dan normaal, is de dichtheid van zijn bevolking in een
complex grove dennen gemeten. De tweede generatie heeft zich in het
betreffende complex niet ontwikkeld.
Voorts zijn nog waarnemingen gedaan naar de gewone lariksbladwesp
(Lygaeonematus laricis Htg.) en de roodstaartrups (Dasychira pudibunda L.) die plaatselijk massaal zijn opgetreden.
Bijzonderheden inzake insectenplagen, welke dit jaar optraden.
Behalve tegen de sparrenbastkever is onze hulp enige malen ingeroepen tegen de lariksbladwesp. In overleg met ons Comité is in de omgevingvanPutten door dePlantenziektenkundigeDiensteenlarikscomplex
bestoven met enige insecticiden.
Wij waren voorts getuige van een bestuiving van een larikscomplex
door de Plantenziektenkundige Dienst tegen de lariksmot.
Waarnemersorganisatie.
De waarnemersorganisatie is in het afgelopen jaar verder uitgebreid
enookopandere wijzeingeschakeld.Wij hebben enigemalen een enquêteformulier gestuurd, inzake het optreden van een plaag. Op de betreffende
formulieren kregen wij een bevredigend aantal antwoorden.
Strooiselfauna.
De samenstelling van de fauna van het strooisel van een beukenbos
hebben wij gedurende eenjaar opgezette tijden onderzocht. Dit onderzoek
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is begonnen in Maart 1946 en dus afgesloten in Maart 1947.De gegevens
inzake de microarthropoden werden wiskundig bewerkt door de Afdeling
Bewerking van Waarnemingsuitkomsten van de Centrale Organisatie
T.N.O.
De methodiek van het onderzoek naar de samenstelling van de Nematoden-, Echytraeën- en Tardigraden-fauna is verder uitgewerkt. Moeilijkheden bij de determinatie der soorten hebben ons genoopt het onderzoek
naar de invloed dezer diergroepen op de vertering van het strooisel voorlopig uit te stellen.
De wijzigingen in de samenstelling van de fauna van bodemkevers en
spinnen zijn gedurende het gehele jaar gevolgd.
Wij waren in staat de methodiek voor het bepalen van de bevolkingsdichtheid van deze dieren te verbeteren.
Onderzoek van hun gonaden en darminhoud verschaften ons gegevens
betreffende devoortplantings-biologie endevoedingvaneenaantalsoorten.
Enige belangrijke saprophage soorten, die zo talrijk zijn, dat zij voor
de omzetting van het strooisel van belang moeten worden geacht, zijn
in het laboratorium gekweekt ten einde een nader inzicht te krijgen in hun
levenswijze.
Daar de resultaten van het onderzoek tot een uitvoerige publicatie
worden verwerkt, is het niet nodig hierop in dit verslag verder in te gaan.
Houtwallen-onderzoek.
Het onderzoekbij Oldebroek.
In het vorig jaarverslag deelden wij mede, dat wij hoopten de resultaten
van het onderzoek in Oldebroek in deloopvan 1947tekunnen publiceren.
Tijdens het uitwerken bleek ons echter, dat nog een serie waarnemingen
moest worden gedaan ten einde de resultaten beter te kunnen interpreteren.
Deze waarnemingen zijn thans gedaan en wij hopen nu in de loop van
1948 tot publicatie er van te kunnen overgaan.
Het onderzoekin de NO-Polder.
In 1944 is door de Directie van de Wieringermeer in overleg met ons
Instituut een tweetal houtwallengebieden aangelegd. Het lag in de bedoeling de opbrengst van verschillende gewassen in deze gebieden te
vergelijken met die van het vrije veld in de omgeving. Het Koninklijk
Nederlandsch Meteorologisch Instituut en ons Instituut zouden dan gezamenlijk een onderzoek instellen naar het microklimaat van de beide gebieden in vergelijking met die van het vrije veld.
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Alsgevolgvan oorlogsomstandigheden hebben wij pas dit jaar de eerste
serie waarnemingen in deze terreinen kunnen doen.
Het onderzoek onderscheidde zich niet wezenlijk van dat in Oldebroek,
waarbij mogeworden opgemerkt,dat dehoutwallengebieden indeze polder
gunstiger zijn door hun ligging en de regelmaat van hun bouw. De resultaten zullen dan ook worden beoordeeld in nauwe samenhang met die,
verkregen bij Oldebroek.
Op het ogenblik, waarop dit verslag wordt afgesloten, zijn de gegevens
nognietvoldoendeuitgewerktomreedsmededelingerovertekunnen doen.
Regenonderzoek in Hoenderloo.
Wij gingen voort met het uitwerken van de gegevens.
Onderzoek bodemverstuiving.
In het afgelopen jaar hebben in vele delen van ons land hevige verstuivingen plaats gevonden, waardoor wij werden gedwongen, dit onderwerp
in studie te nemen.
Ten einde te weten te komen of de verstuivingen plaatselijk dan wel
over het geheleland voorkwamen enof deschade door deze verstuivingen
geleden van ernstige aard is geweest, hebben wij een enquête ingesteld,
waarvan gegevens binnenkort zullen worden gepubliceerd.
De resultaten van de enquête kunnen als volgt in het kort worden
samengevat:
Verstuivingen van de akkerbodem kwamen over grote uitgestrektheden
in ons land voor en wel overal daar, waar de omstandigheden van grondsoort en begroeiing daarvoor gunstig waren. Het meest hadden van verstuivingen telijden dezandigegronden, waaronder meebegrepen de geestgronden ende dalgronden, terwijl in enkelegevallen ookkleihet verschijnsel vertoonde, nl. wanneer na een zeer droge periode een veld los was
gemaakt.
Een bedekking met een gewas, bv. winterrogge, leverde een aanzienlijke beveiliging.
Nagenoeg alle waarnemers waren van de ernst van de schade, door de
verstuivingen teweeg gebracht, overtuigd.
Door de waarnemers werden twee maatregelen ter beteugeling van het
kwaad genoemd: Ie. verbetering van de bodemstructuur door toediening
van organische mest in enigerlei vorm.
2e. aanbrengen of handhaven van houtopstanden.
Het ligt in de bedoeling de waarnemersdienst uit te breiden, zodat wij
een volgend jaar de verstuivingen in ons land beter in kaart zullen kunnen
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brengen. In enkele verstuivingsgebieden hopen wij een zeer gedetailleerde
analyse te kunnen maken.
De Werkgroep Houtwallen, die nauw bij ons onderzoek is betrokken,
heeft een vergadering aan de verstuivingen gewijd. Tijdens deze vergaderingisduidelijk uitgesproken, dat in deVeenkoloniën deverstuivingen niet
in de eerste plaats een houtwallenprobleem vormen, maar primair afhankelijk zijn van de structuur van de grond. Verbetert deze structuur, dan
wordt de kans op overlast door verstuivingen geringer.
In verband met de houtwallen moge op een tweetal facetten van dit
probleem worden gewezen: De verstuiving is afhankelijk van de kracht
van de wind en de weerstand van de bodem tegen verstuiving. Wordt de
weerstand geringer, dan zal bij een geringere windkracht de grond tot
verstuiving overgaan. Hoe groter de weerstand van de grond is, des te
harder zal de storm moeten zijn om werkelijke schade toe te brengen. De
weerstand van de grond wordt o.m. bepaald door zijn vochtigheid en
structuur. De kracht van de wind isin hoge mate afhankelijk van de intensiteit, waarmee hij wordt gebroken, in vele gevallen dus van de aanwezigheid van houtwallen en de afstand, waarop de betrokken percelen van de
houtwallen afliggen. Het ligt dusvoorde hand,dat ook de houtwallen ertoe
zullen kunnen medewerken de schade door verstuivingen geringer te
maken.Hierbij mogeworden opgemerkt,datdeafstand, waarover een houtwal het achterliggende land beschermt, evenredig is met zijn hoogte, zodat
men slechts enkelelanen met ondergroeinodig heeft tegen een groot aantal
lage heggen.
Biologische invloed van de houtwallen.
Het onderzoek van de satermier (Formica exsecta Nyl.) isdit jaar uitgebreid.Er werd aan medegewerkt door deheer Slootweg, student in Leiden.
Het onderzoek wees uit, dat de satermier niet mag worden beschouwd als
een typisch element van de houtwallen.
Bij Otterlozijn enkele metingen gedaan naar deinvloed van een houtwal
op de opbrengst aan aardappelen van een door wallen omgeven akker.
Boomziekten.
De onder dit hoofd beschreven werkzaamheden zijn geschied onder
auspiciën van het Comité ter Bestudering en Bestrijding van Ziekten in
Iepen en andere Boomsoorten. Voor de resultaten moge worden verwezen
naar het verslag van dit Comité op blz. 17.
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Fruticetum onderzoek van Wijster.
Ten behoeve van ons Instituut is door het Biologisch Station te Wijster
het fruticetum verder ontwikkeld en bewerkt.
Aan het verslag van de Directeur van het Biologisch Station moge het
volgende worden ontleend:
Het doel van de proeftuin kan als volgt worden samengevat:
Het introduceren van nieuwe nuttige fruitsoorten, in de eerste plaats
die, welke geschikt zijn voor min of meer verwaarloosde of nog braakliggendegrondstukken, maar daarnaast ookvan soorten,dieuitzicht bieden
voordeeconomischetuinbouw entevensvoor desierhoutteelt en bosbouw.
Ten einde dit doel te bereiken is in 1943 een begin gemaakt met de
aanleg van een gespecialiseerd arboretum.
Op 1Mei 1947is mejuffrouw A. J. ter Pelkwijk bij het Biologisch
Station aangesteld, speciaal ter assistering bij de voor de proeftuin te
verrichten werkzaamheden.
De ontwikkeling der bomen en heesters is over het algemeen gunstig
geweest. Van de strenge winter 1946 op 1947 is weinig schade ondervonden. Slechts enkele soorten zijn in het voorjaar niet uitgelopen of zijn
sterkingevroren.Ziekten enbeschadigingenhebbenzichweinigvoorgedaan.
Tot de voornaamste werkzaamheden behoorden:
Ie. het aanleggen van een statistiek van de periodieke verschijnselen
van alle in de proeftuin gekweekte gewassen. Deze worden voortaan
maandelijks bijgewerkt.
2e. het aanleggen van een herbarium en bijbehorende vruchtenverzameling van houtachtige gewassen, die van betekenis kunnen zijn voor
het aan de proeftuin gestelde doel.
3e. het volgen van de ontwikkeling van de aanwezige hazelnootrassen.
4e. hetdetermineren vandeinonslandaanwezige Amelanchier-soorten.
Zaailingen van een toevallige kruising van A.ovalis x A.spicata werden
opgekweekt. Proeven genomen over de vermenigvuldiging door middel
van scheutstek. Vruchten zijn voor analyse naar Wageningen opgezonden.
Ook werd een serie proeven ingesteld om na te gaan, hoe het met de
verteringssnelheid van Amelanchier blad is gesteld.
5e. aan de volgende geslachten werd nog meer speciale aandacht
besteed: Rubus, Sorbus, Vaccinium, Malus en Calluna.
De collectie, uitgeplant in het Fruticetum, hebben wij kunnen uitbreiden en aanvullen.
Een advies is uitgebracht over de aanleg van hazelaaraanplantingen in
Drente en in de Achterhoek; bovendien over de her-aanleg op plantensociologische grondslag van een gedeelte der siertuin van de G. A. van
Swieten-tuinbouwschool.
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Publicaties.
Van de mededelingen van het Instituut voor Toegepast Biologisch
Onderzoek in de Natuur zijn verschenen:
Nr 4. Een methode ter bepaling van de schaduwbreedte.
Nr 5. Verslagen over 1946.
Als mededeling van het Comité ter Bestudering en Bestrijding van
Insectenplagen in Bossen is verschenen:
Nr 17. Elton, E.T.G., Overzicht Insectenplagen 1946.
In de maanden Maart t/m September zijn „Berichten" van het Comité
ter Bestudering enBestrijding van Insectenplagen in Bossen, gepubliceerd
in het Tijdschrift van de Nederlandse Heide Maatschappij en in het
„Grondbezit".
Op verzoek van de Nederlandse Heide Maatschappij werd in de loop
van dit jaar het karakter dezer „Berichten" zodanig gewijzigd, dat zij geen
opsomming meer gaven van de insecten, waarop men in de komende
maanden diende te letten, maar een enigszins gepopulariseerde verhandeling over één of enkele actuele problemen der bosbouwentomologie.
Als mededeling van het Comité ter Bestudering en Bestrijding van
Ziekten in Iepen en andere Boomsoorten is verschenen:
Nr 42. Verslagen over 1946.
Voorts zijn de volgende artikelen gepubliceerd:
Voûte, A. D., Het optreden van de sparrenbastkever (Dendroctonus
micans Kug.) in ons land en de mogelijkheid tot het voorkomen van de plaag. Ned. Bosbouw Tijdschrift, 19e jrg.
Nr 3 (1947) pp. 85—87.
alsmedeenigeartikelen in T.N.O.-Nieuws.
„Mariëndaal", Oosterbeek, Januari 1948.
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VERSLAG
VANDE SECRETARIS VANHETCOMITÉ TER BESTUDERING
EN BESTRIJDING VAN ZIEKTEN IN IEPEN EN ANDERE
BOOMSOORTEN OVER HET JAAR 1947.
De samenstelling van het Comité isin het afgelopen jaarniet veranderd.
Het secretariaat is overgebracht van het Biologisch Laboratorium
„Hoenderloo" naar het Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek
in de Natuur, Mariëndaal, Oosterbeek, tel. 569.
Mejuffrouw Truter promoveerde tot doctor in de Wis- en Natuurkunde
waarna zij ons land verliet om naar Zuid-Afrika terug te keren.
In verband hiermede beëindigde zij de werkzaamheden, welke zij voor
ons Comité verrichtte.
Evenals in vorige jaren zijn in 1947 enige studenten ingeschakeld bij
het onderzoek naar de iepenziekte.
Het verslag van het Staatsbosbeheer met betrekking tot de bestrijding
van de iepenziekte in 1946 is te beschouwen als een eindverslag, omdat
het stelselmatig opsporen van door de iepenziekte aangetaste bomen thans
niet meer plaats vindt. Wel hebben de houtvesters bij het opsporen van
te vellen bomen voor de houtvoorziening in de eerste plaats aandacht geschonken aan de zieke iepen. Ten gevolge van deze wijze van werken is
in 1947 de volgende hoeveelheid iepenhout in ons land geveld:
Aantal bomen
(Schatting)
Groningen en Friesland.
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Noordholland
Zuidholland
Zeeland
Noordbrabant
Limburg

1500
100
500
700
2000
3100
3000
3100
800
200

4500
300
1500
2000
5000
8500
7000
8500
2000
700

15000

40000

Oosterbeek, Januari 1948
A. D. VOÛTE.
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MEDEDELING Nr. 43
VAN HET COMITÉ TER BESTUDERING EN BESTRIJDING
VAN ZIEKTEN IN IEPEN EN ANDERE BOOMSOORTEN.

VERSLAG
VAN DE ONDERZOEKINGEN OVER DE IEPENZIEKTE EN
ANDERE BOOMZIEKTEN, UITGEVOERD OP HET PHYTOPATHOLOGISCH LABORATORIUM „WILLIE COMMELIN
SCHOLTEN" TE BAARN, GEDURENDE 1947.
Inleiding.
In 1947 is het onderzoek naar een ongevoelige iep ter vervanging van
de Hollandse iep voortgezet. Daarnaast is op kleinere schaal onderzoek
gedaan over een ziekte in fijnsparren, een ziekte in de eiken in België
veroorzaakt door Diplodiaquercina en het insterven van de elzen.
De iepen, die in 1947voor het onderzoek zijn gebruikt, stonden op een
terrein van het Staatsbosbeheer op Groeneveld te Baarn, op het terrein
van het Laboratorium „W i l l i e C o m m e l i n S c h o l t e n " eveneens te Baarn en op de kwekerij Noordveld van de Noordhollandse Waterleiding Maatschappij te Egmond-Binnen.
Bij het kruisingswerk hielpen mejuffrouw L. v a n d e n B r o e k ,
studente in de biologie te Utrecht en mejuffrouw M. A.A. S c h i p p e r ,
studente in de biologie te Amsterdam. De laatste hielp eveneens in de
zomermaanden bij het inoculeren van de iepen, evenals mejuffrouw
G. J a n s e n , biologisch candidate te Utrecht.
Het aantal inoculaties bedroeg ± 5600.
De weersomstandigheden waren dit jaar bijzonder gunstig voor het
doorlopen van de infecties. Dit bleek vooral uit de verschijnselen bij de
bomen op het terrein van de kwekerij Groeneveld, waar de grond goed
vochthoudend is, zodat er geen sprake van verdroging kon zijn.
Door het zeer late voorjaar heeft het onderzoek naar de gevoeligheid
voor Nectria cinnabarina slechts op beperkte schaal plaats gevonden.
Ook het bastaarderen van de iepen is voortgezet.
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Inoculatie van iepenzaailingen en -enten.
In het voorjaar van 1946 zijn de iepenzaailingen van 1940, 1941 en
1942 van Wageningen naar Baarn overgebracht. Deze konden dus in
1947 weer geïnoculeerd worden.
Bij het overbrengen is een selectie uitgeoefend, zodat alleen de beter
groeiende iepen naar Baarn zijn meegenomen. Doordat een deel van de
etiquetten slecht geverfd was en tuinpotlood niet meer te krijgen was,
bleken van ± 225 exemplaren na het uitplanten de etiquetten onleesbaar
te zijn. Deze iepen zijn nog wel in het gevoeligheidsonderzoek betrokken;
hun afkomst is echter onbekend.
Tot nu toe is er in alle verslagen op gewezen, dat van de ontstane
bastaarden steeds een groter percentage ziek werd bij de iepen met het
bladtype U. foliacea grootbladig, dan bij het bladtype U. foliacea en bij
deze laatste weer een groter percentage ziek werd dan bij het bladtype
U. foliacea kleinbladig. De heer E r 1 ée van de afdeling Bewerking
Waarnemingsuitkomsten van de Centrale Organisatie T.N.O. was zo
vriendelijk de foutengrens voor deze gegevens voor mij uit te rekenen.
Het bleek, dat de verschillen in de afgelopen jaren zeer reëel waren en
binnen de grens van de waarnemingsfouten vielen. Dit is ook thans weer
nagegaan en de resultaten zijn in tabel 1weergegeven. Slechts bij de zaailingen van 1940 is dezelfde tendens terug te vinden. Bij de zaailingen van
1941, 1942 en 1943vond een afname plaats van het percentage ziekezaailingen van het type foliacea ten opzichtevanhettypefoliaceagrootbladig,
maar daarentegen weer een toename van het percentage zieke iepen van
het type foliaceakleinbladig ten opzichte van het type foliacea.
Tabel I
Percentage ziek plus licht zieke iepen van de in verschillende jaren
gezaaide iepen verdeeld naar het bladtype. ')
Jaar van uitzaaiing
Bladtype

foliacea grootbladig . . .
foliacea kleinbladig . . .

1940

1941

1942

1943

1944

1945

97.9
93.4
87.8

95.1
92.5
93.0

79.6
71.9
73.6

100
85.4
89.3

70.7
73.8
76.5

66.6
80.3
58.3

*) Bij de zieke plus lichtzieke iepen zijn alle in de loop der jaren ziek geworden iepen
opgeteld.
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Een verklaring voor dezeafwijking, dieditjaar optrad,kan ikniet geven.
Van de 189kruisingen, die uitgevoerd in 1940, 1941en 1942 zaailingen
opleverden, waren er48,die meer dan 30zaailingen per kruising bevatten,
In tabel II zijn negen van deze kruisingen opgenomen, nl. degenen die
in 1947 meer dan20%gezonde planten opleverden. Vaniedere kruising
is hetaantal oorspronkelijke-, gezonde- enweggevallen exemplaren en het
percentage gezonde iepen opgegeven. De weggevallen exemplaren zijn
vn. deiepen, dieveel teklein waren omvoort tekweken endegenen,die
bij hetverplanten in 1946 hunetiquet verloren.
T a b e l II
Iepenzaailingen waarvan meer dan 20% gezond bleef van zaaisels uit
verschillende jaren

°/
/o
gezond

1942

1940
Iepenkruising
totaal
foliacea nr.62 x foliacea nr. 1
foliacea nr. 61 Xfoliacea nr. 1
foliacea nr. 62 zelfbestoven
glabra nr. 49 zelfbestoven
foliacea nr. 61 zelfbestoven
pwnila pinnato ramosa X
foliacea nr. 1
foliacea nr. 53 X hollandica vegeta
foliacea nr. 42 X foliacea
nr. 53
foliacea C h r i s t i n e
B u i s m a n X foliacea

35

gezond

10

weg

totaal

gezond

weg

125
114
112
32
47

61
52
42
12
14

21
12
20
5
6

48.8
45.6
37.5
37.5
29.7
28.5

10
85

24

16

28.2

88

24

28

27.2

40

8

10

20.0

Wanneer wenunagaan, welkekruisingen ditzijn, dan blijkt als moederplant eennummer van U.foliacea, U.glabranr.49of U.pwnilapinnato
ramosaop te treden. Alsvaderplant nummers van U.foliacea (4 X U.
foliaceanr.1),U.glabra nr.49en U.hollandica vegeta. Indeze tabel ontbreekt dekruising U.hollandica vegeta X U.foliaceanr. 1,waarvanvan
de 64in 1940 gezaaide exemplaren nog 10.9% gezond zijn (zesweggevallen). Daar deze bastaard, zoals uit de resultaten van de in 1937 en
1938 gezaaide iepen blijkt bijzonder resistenteen goedgroeiendenakomelingen oplevert is degroep zaailingen met 10—20% gezonde exemplaren
ook nogin dit verslag en welin tabel III opgenomen.
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T a b e l III
Iepenzaailingen, waarvan 10—20% gezond bleef van zaaisels uit
verschillende jaren.
1940
Iepenkruising
totaal
foliacea 40 zelfbestoven . .
foliaceaDampieriX
foliacea nr. 1
glabra49 Xfoliacea 1 . . . .
glabra 49 X hollandica vegeta
foliacea42 Xhollandica vegeta
foliacea42 X hollandica Fjerrestad . . . .
laciniata zelfbestoven
. . . .
glabra49 Xfoliacea 53 . . .
hollandica vegeta X
foliacea 1 .

1941

gegetotaal ge- weg totaal zond weg
zond weg
zond

64

gezond

1107

205

281

18.5

39

7

8

17.9

64

10

12

15.6

54

9

7

15.1
54

136

°//o

1942

17

12.9

86

11

36

12.7

75

9

9

12.0

15

19

11.0

7

6

10.9

Zij bestaat uit negen kruisingen, waarvan zes evenals bij de vorige
groep als moederplant een nummer van U. foliacea of U. glabra nr. 49
hebben. Bij de andere drie is de moederplant U. hollandicavegeta,
U. laciniataen U.foliacea Dampieri.Als vaderplant treden weer nummers
op van U.foliacea(U. foliacea nr. 1,drie maal), U. hollandica vegeta 2 x
en verder U. hollandica Fjerrestad en U. laciniata.
De bovengenoemde nummers van U.foliaceaen U. glabranr. 49 zijn
alle reeds om hun weinige gevoeligheid geselecteerd. Om een forsere
groei te verkrijgen, zullen de nummers U. hollandicavegeta, U. foliacea
nr. 1 en U. glabranr. 49 als stuifmeelplant gebruikt kunnen worden.
Daar de meeste op hun resistentie geselecteerdenummer van U. foliacea
(vn. Franse en Spaanse zaailingen) pas na 1940 zijn gaan bloeien zijn zij
nog niet gebruikt bij de vroegere kruisingen, zodat deze nummers in de
vorige verslagen niet vermeld worden (wel reeds U. foliacea nr. 1 en
U. foliacea nr. 28).
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Ook in 1940blijkt U.glabra nr. 49met U.foliacea nr. 1te zijn gekruist.
Van de in dat jaar gezaaide iepen zijn nog 9.4% gezonde iepen over. Dit
percentage ligt niet zo ver van 15.6% af, het percentage gezonde exemplaren van de in 1941 gezaaide iepen.
Groter afwijking vertoont U. foliacea nr. 53 x U. hollandica vegeta
waarbij in 1941 2.9% en in 1942 28.2% iepen gezond bleven. Het eigenaardige is, dat ook de ontstane bastaarden in 1941 en 1942 zeer sterk verschillen. Om hier een indruk van te geven volgen hieronder voor drie
verschillende jaren respectievelijk het aantal exemplaren, waarvan de
bladen het type foliaceakleinbladig, foliacea en foliacea grootbladig vertonen; 1941: 15, 17,2; 1942: 1, 32, 52; 1944: 13,31, 10.De moederplant
was steeds dezelfde, het stuifmeel werd in 1941 van een boom in Wageningen, in 1942 in Baarn en in 1944 in den Haag verzameld. Daar U. hollandica vegetadoorafleggen of entenwordtvermeerderd,kanditnietzoeen
groot verschil opleveren. Bij geen van de andere uitgevoerde kruisingen
lopen de verhoudingen van de types met de verschillende bladvormen
zo sterk uiteen, zodat het denkbaar is, dat hier een vergissing bij het
kruisingswerk heeft plaats gevonden. De bladvormen in 1942 wijken
zowel af van 1941 als van 1944, daarom lijkt het ook beter niet op het
percentage 28.2% van 1942 af te gaan.
Het percentage van de in 1944 gezaaide iepen kan in deze tabel nog
niet worden opgenomen, daar de iepen nog te jong zijn en hierdoor pas
1 X geïnoculeerd werden. De zaailingen van 1941 en 1942 zijn reeds in
drie verschillende jaren (1943, 1944 en 1947), die van 1940 bovendien
nog in 1942 geïnoculeerd.
Samenvattende kan men dus zeggen, dat voor het bastaarderen zo veel
mogelijk gewerkt moet worden met de best groeiende ongevoelige
nummers.
De op hun ongevoeligheid geselecteerdebastaardenenzaailingen gezaaid
van 1936tot en met 1939,thans aangevuld met enkele nummers van 1940
en 1941zijn vermeerderd door enten. In tabel IV zijn die nummers opgenomen, waarvan in de loop der jaren minder dan 20% der enten ziek
werden. Zoals wel uit de getallen blijkt, moet het aantal enten nog aanmerkelijk uitgebreid worden.
In het verslag over 1946 zijn speciaal de nummers 132 en 139 genoemd
daar in dat jaar noch bij de enten, noch bij de zaailing ziekteverschijnselen
waren opgetreden. Hoewel dit thans niet meer het geval is, staan zij toch
nog bovenaan de lijst uitgezochte nummers (zie tabel IV).
Vanaldenummers,waarbij hetpercentage0is,moeteerstnogeengroter
aantal enten onderzocht worden.
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Wanneer men nu de percentages vergelijkt met die van deiep Christine
Buisman 7.4% (2580 inoculaties) en U. foliacea nr. 62 13.7% (270 inoculaties) dan geven de hierop volgende nummers een zeer gunstig beeld,
drie van deze nummers zijn ontstaan uit de kruising van U. hollandica
vegetamet U. foliaceanr. 1; nr. 125 in 1937 en nr. 139 en 147 in 1938.
Verder nr. 148een bastaard van U. hollandica vegeta x U.foliacea nr. 28
in 1938 en nr. 132 een zaailing ontstaan na vrije bestuiving van U. hollandica 5 in 1936.
Degroeiwijze van dezenummers iszeerbevredigend.Vooralvannr. 125,
139 en 148.Nectria cinnabarina trad echter in 1944 bij 4 van de 23 enten
van nr. 125en in 1947 bij tweevan de zes enten van nr. 147spontaan op.
Bij de andere nummers werd geenNectria waargenomen. Bij de nummers
132 en 139 traden ook geen instervingsverschijnselen op na inoculatie
met deze schimmel.
De nummers 132 en 139zullen thans op grotere schaalonderzocht worden. De groeiwijze is zeer veel beter dan van de iep Christine Buisman en
nr. 139 is ook te verkiezen boven iep nr. 62.
Er werd reeds op gewezen, dat van U. foliacea nr. 62 in de loop der
jaren 37 van de 270 inoculaties of 13.7% ziekteverschijnselen vertoonden.
Voor 1947waren deze getallen 12 ziek van de 56 exemplaren of 21.4%.
Dit percentage is bijna even hoog als in 1944 toen het 20.9% bedroeg.
Er trad echter niet zoalsin vorigejaren een duidelijk herstel van deaangetaste bomen op. Dit is vermoedelijk te wijten aan de zeer droge zomer.
Niettegenstaande de iets minder fraaie uitkomsten van dit jaar, moet de
iep nr. 62 toch onder de zeer ongevoelige iepen gerangschikt worden.
In dit opzicht bestaat dan ook geen bezwaar omlanger te wachten met het
vrij geven voor vermeerdering aan de kwekers.
De laatste nummers, die nog apart vermeld moeten worden zijn afkomstig van twee iepen uit Amsterdam, ontvangen door bemiddeling van de
heer H e n d r i k s . Het vermoeden bestond, dat de bomen, waarvan
deze enten afkomstig waren resistent zouden zijn voor de iepenziekte.
Evenals bij al dergelijke vroegere gevallen bleek ook hier weer, dat de
schijnbare resistentie van deze bomen aan toevallige omstandigheden
geweten moet worden.Van deze enten werden nl. 12van de 13en 9van de
14 exemplaren ziek.
De zaailingen van de duiniepen in Egmond-Binnen zijn ook weer
geïnoculeerd. Van de 96 van 1946 overgebleven zaailingen (1945: 396)
zijn thans nog 25 exemplaren (6.3%) gezond plus licht ziek.
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Bastaardering van iepen.
Het eerste gedeelte van het bastaarderings-werk moest onder zeer
ongunstigeomstandigheden (storm enregen) worden uitgevoerd, waardoor
veel van de papieren zakken stuk waaiden.
Als moederplant isuitgegaan van U,foliacea nr. 1; - nr. 62; - Ch r ist in e B u i s m a n ; - nr. 134; U. glabra nr. 49; U. hollandica vegeta;
U. pumila hybride 7 en de bastaarden, 210 en 211 U. purnilapinnato
ramosa x U. hollandica vegeta;214 en 216 U. pumila pinnato ramosa x
U. hollandicaHorsholmii;7.17 U. pumila pinnato ramosa x U.foliacea
nr. 1; 11.20U'.pumilapinnatoramosax U.foliaceaDampieri;1.3 U. Wallichiana x U. glabrapendula; 5.3 U. Wallichiana x U.foliacea nr. 1
en 6.2 U. glabranr. 49 x U. foliaceanr, 1.
Als stuifmeelplant zijn gebruikt U. foliacea nr. 1; - nr. 28; - 62; nr. 134; - C h r i s t i n e B u i s m a n ; U. glabranr. 49; U. hollandica
vegeta;U.pumilahybridenr.7; 135U.pumilaXU.foliaceaDampierien144
U. japonica x U. foliacea nr. 1, terwijl bij de meeste nummers ook
zelfbestuiving heeft plaats gevonden.
Al deze kruisingen leverden 1596 fertiele zaden op, waarvan echter
slechts 329 opkwamen. Dit is vermoedelijk te wijten aan het zeer scherpe
warme weer vlak na het uitzaaien, waardoor de zaaipannen te snel na het
gieten uitdroogden.
De in 1946 gezaaide iepen zijn ingedeeld naar hun bladvormen. Van
de 130 zaailingen waren er 47 van het type foliacea grootbladig, 64 van
het type.foliacea en 19van het typt foliacea kleinbladig. De zaailingen van
het typefoliacea grootbladigtraden vooral op in diegroepen waar U. hollandica vegeta of U. glabra 49 als moederplant gebruikt zijn.
Behandeling van iepen met chemische stoffen.
Uit een publicatie van G. A. Z e n t m e y e r , J. G. H o r s f a l l
en Ph. P. W a l l a c e , Dutch elm disease and its chemotherapy, Conn.
Agr. Exp. Stat. Bull. 498, 1946 bleek, dat het mogelijk is door inwendige
therapie de iepen gedurende een bepaalde periode te immuniseren tegenover Ceratostomella ulmi.Bij dit onderzoek zijn een groot aantal chemische
stoffen gebruikt. Met een van deze stoffen, die volgens deze publicatie
goede resultaten opleverde, is getracht deze uitkomsten te reproduceren
Xzk.tabel V).
De inoculatie is uitgevoerd met behulp van bijtelwonden aan de basis
van de stam.
Bij de eerste behandeling werd tegelijkertijd geïnjiceerd en geïnoculeerd. Het gevolg was, dat de paranitrophenol door de bijtelgaten, die
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Tabel V
Behandeling van afleggers van de Hollandse iep met 2 X 250 cc
paranitrophenol 1—1500 per boom.

Behandeling

paranitrophenol . .
water
paranitrophenol . .
water

injectiedatum

inoculatie
datum

aantal
geïnfecteerde
bomen

8-7
8-7
14-7
14-7

9-7
9-7
16-7
16-7

3
2
3
2

Controle 22-8
ziek
1
2
1

licht
ziek

gezond

2
1
1

2

lager waren aangebracht, wegliep. Daarom zijn bijdebespreking deresultaten van deeerste proef, uitgevoerd op5—7buiten beschouwing gelaten.
Van de zes met paranitrophenol behandelde bomen bleven er twee
gezond, terwijl éénziek endrie licht ziek werden. Vandevier metwater
behandelde bomen vertoonden erdrie ziekteverschijnselen, éénwerd licht
ziek.Het maakt deindruk alsof et eengunstigewerkingvan de behandeling
met paranitrophenol isuitgegaan. Door eentekort aanbomen isdeopzet
van deze proef echter te klein.
Wel bleek, dat indien er al een gunstige werking vande behandeling
met paranitrophenol te bespeuren viel, deze te verwaarlozen wasin verband metde schadelijke werking vande paranitrophenol in een concentratie van 1—1500. Boven enonder deinjectieplaats stierf nl. een strook
bast variërend vaneen lengte van enkele cmtot ongeveer 1m af.
Wanneernieuwiepenmateriaal aanwezigis,zaldeproef herhaald worden
met andere chemische stoffen, zoals8Oxychinoline sulphaat en -benzoaat.
Onderzoek naar de gevoeligheid van enkele iepennummers voor
Nectria cinnabarina.
Met het uitvoeren vande Nectria inoculaties kondoor de lange duur
van dewinter pasheel laat begonnen worden. Daar eerst allemaal nieuwe
stammen op hun virulentie getoetst moesten worden, werd op 22—3
(vlak na de vorstperiode) een proef ingezet bij de iep C h r i s t i n e
B u i s m a n met achtisolatiesvanNectriacinnabarina. Op29-4vertoonden
de eerste twee nummers pas een begin van verkleuring van de schors,
op 14-5wasbij drie stammen van drie tot tien cm schors omdeinoculatieplaats heen ingestorven, bij één stam slechts 0.5 cm.Bij de bomen, die
met éénvan de drie bovengenoemde stammen behandeld waren, traden
op 21-5en 4-6 verwelkingsverschijnselen op.
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Direct nadat op 29-4 de eerste schorsaantasting te constateren was,
zijn met deze virulente stammen opnieuw inoculaties uitgevoerd en wel
bij de iep C h r i s t i n e B u i s m a n en bij de iepennummers 62, 132
en 139. Na verloop van tijd bleek echter, dat deze datum te laat in het
seizoen was gekozen om nog met zekerheid positieveresultaten tekrijgen.
Bij de iep C h r ist in e Bu ism an trad geen insterving van de schors
meer op, wel trad nog een geringe schors-insterving op bij vijf van de
acht inoculaties uitgevoerd op nr. 132 U. hollandica 5|en bij vier van de
twintig inoculaties uitgevoerd bij U, foliaceanr. 62 {zie. tabel VI).
T a b e l VI
Inoculatie van diverse iepennummers met Nectria cinnabarina op 29 en 30 April.

Omschrijving iep

IepC h r i s t i n e B u i s m a n

Nummer Aantal
Nectria inoculaties
stam

Aantal
inoculaties met
ingestorven
schors

IIa
I3a
IIa
I3a

6
6
2
2

0
0
0
0

IIa
I3a
IIa
I3a

4
4
10
10

2
3
0
4

Afstand waarover
schors is ingestorven ')

139 U. hollandica vegeta XU.
0.50/0; 1/2
0.5/0; 0.75/0; 0.5/1
0.5/0; 0.5/2; 2.5/0
1/4;

x
)
Voor de breukstreep afstand in cm, waarover de schors is ingestorven boven de
inoculatieplaats, achter de breukstreep afstand in cm, waarover de schors is ingestorven
onder de inoculatieplaats.

Van instervingsverschijnselen was hier echter geen sprake.
Bij de iep C h r i s t i n e B u i s m a n traden bij zes bomen spontaan
instervingsverschijnselen op. Bij de andere drie onderzochte nummers
echter niet. Wel bij U.foliaceanr. 43, een Spaanse zaailing, die zeer gevoelig is voor een aantasting door Nectria cinnabarina en bij nr. 147 U.
hollandicavegeta x £ƒ.foliacea nr. 1.
Wanneer men in aanmerking neemt, dat de kans voor spontane infectie
bij de andere nummers zeker even groot was, lijkt het waarschijnlijk, dat
de onderzochte nummers weinig gevoelig zijn voor een aantasting door
Nectria cinnabarina.
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Onderzoek naar de ziekte van de fijnspar Picea Abiës.
In het verslag over 1946 is er reeds op gewezen, dat bij deze ziekte
waarbij de sparren hun naalden verliezen en tenslotte afsterven, geen aantasting van takken, stam of wortels te vinden is. De naalden verkleuren
voor zij afvallen en hier zijn schimmels uit te isoleren.
De aantasting trad weer op dezelfde plaatsen op als in 1946nl. Hardenberg, Ommerschans, Veenhuizen en Gorssel. De ziekte op het terrein van
het Staatsbosbeheer, de Hooge Vuursche, breidde zich in 1947niet verder
uit. Hier is dan ook geen materiaal meer verzameld om isolaties uit te
maken. Nieuw voor het onderzoek waren aantastingen in Escharen en
de Zijp.
Eén van de vakken van het terrein in Escharen vertoonde zulke menigvuldige en sterke aantastingen, dat het de indruk maakte of de gehele
aanplant te gronde zou gaan.
Evenalsin 1946werd voornamelijk een Phoma soort uit dezieke naalden
geïsoleerd en wel uit 75 isolaties 22 maal. Dat dit aantal niet hoger is, is
vermoedelijk tewijten aandelangzame groeivan deze schimmel, waardoor
allerlei saprophieten zoals Pullulariagelegenheid hebben deze schimmel
te overgroeien of het uitgroeien uit de naalden geheel te beletten. De
schimmel is geïsoleerd van alle terreinen, waar de aantasting voorkwam,
ongeacht het ziektebeeld. Het kan nl. voorkomen, dat eerst de top insterft
of dat het afvallen van de naalden en insterven van de takken van onderen
af aan begint.
Ook Rhizosphaerais nog 5 x uit deze naalden geïsoleerd.
In tabel VII is voor de diverse plaatsen vermeld, wanneer en op welk
tijdstip Rhizosphaera en Phoma geisoleerd werd.
Tabel

VII
Isolatie van P h o m a en Rhizosphaera uit fijnsparren.
Groeiplaats sparren

Ommerschans
Hardenberg.
Veenhuizen
Gorssel . .
Gorssel . .
Escharen . .
De Zijp . .
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datum
isolaties
25-4
25-4
10-5
3-5
21-5
8-5
8-5

aantal
isolaties
12
15
12
12
3
12
6

Phoma

Rhizosphaera

Alleen door inoculatie van gezonde fijnsparren met deze schimmel is
uit te maken, of zij de oorzaak van de aantasting zou kunnen zijn.
Hiervoor isgetracht desporen van debeide schimmels in water met een
verstuiver op denaalden van gezonde sparren te brengen. Deze inoculaties
werden uitgevoerd op 13-5 en 4-8. Beide malen echter zonder resultaat.
De eerste inoculatie werd 's ochtens uitgevoerd en de bespoten takjes,
ingehuld in papieren zakken, om de paar uur opnieuw bevochtigd. Na
afloop van de proef verdroogde een groot deel van de naalden en viel af.
Dit vond zowel bij de contrôle takken (met water behandeld) als bij de
geïnoculeerde plaats, vermoedelijk veroorzaakt door verbranding door de
zon.Daarom werd deinoculatie op4-8 in deavonduren uitgevoerd zonder
inhoezen van de takken. De proeven moesten uitgevoerd worden op oude
sparren, die minder geschikt voor dit doel bleken te zijn. In 1948 zullen
deze inoculaties bij jonge fijnsparren herhaald worden.
AantastingvaneikeninBelgië,veroorzaaktdoorDiplodia quercina.
Dezeziekte,diedoor G.R o1 an d beschreven isin Parasitica 1,blz. 11,
1945, brengt een insterving te weeg, waaraan de boom tenslotte geheel
te gronde kan gaan. In het Tijdschrift over Plantenziekten 51, blz. 90,
1945, geeft R o l a n d een korte samenvatting van deze ziekte met een
kaartje van de verspreiding in België. In deze laatste publicatie wijst hij
er op, dat droogte de ziekte bevordert. Dit is echter vermoedelijk niet het
geval, daar de ziekte zich deze zomer niet op grote schaal had uitgebreid,
zoals uit een door R o l a n d ingestelde enquête bleek. Deze zomer isook
in België extreem droog geweest, zodat zeker te verwachten zou zijn, dat
de ziekte zich had uitgebreid.
De aantasting begint in de dunne jonge takjes, waarvan de bladen
verdrogen, terwijl deze takjes insterven. Dit breidt zich ieder jaar verder
uit, tot de gehele boom hieraan te gronde gaat. In het door mij bezochte
bos in Senzeilles in Hoog België waren bomen in allestadia van insterving
te vinden. In bepaalde gedeelten moest ongeveer 50% van de bomen
gerooid worden.
Met de uit de zieke takken geïsoleerde schimmel (Diplodia quercina
West.) kon R o1an d bij gezonde eiken hetzelfde ziektebeeld tevoorschijn
roepen.
Van enkele zieke bomen in het bos van Senzeilles is materiaal meegenomen ter vergelijking met materiaal, dat bij Wageningen, Winterswijk en
Hoenderloo verzameld werd. Er zijn nog geen determinaties uitgevoerd
van de isolaties gemaakt, uit materiaal afkomstig van dezeverschillende
plaatsen.
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Onderzoek naar de insterving van de elzen inhet natuurmonument
„de Linde" bij Wolvega.
Dit onderzoek, dat uitgevoerd werd door mejuffrouw Dr S.J. T r u t e r,
is beschreven in haar dissertatie, die in Juli 1947 in Baarn verscheen.
Uit haar onderzoek is wel gebleken, dat de door haar beschreven
schimmels niet de directe oorzaak van deze insterving zijn. Voortzetting
van dit werk zou een bodemkundig onderzoek omvatten en het is zeer
de vraag of het gemotiveerd zal zijn om dit te ondernemen. In elk geval
zou dit door een bodemkundige en niet door ons gedaan moeten worden.
De vraag of dit economisch verantwoord zou zijn, blijft nog open.
Voor ons blijft nog het controleren van de aangelegde proefvelden over.
Deze proefvelden zijn aangelegd op het terrein van het natuurmonument
„de Linde". De helft van de elzen zijn uitgeplant op zand, de andere helft
op het daar ter plaatse aanwezige veen. Daar jonge elzen niet aangetast
worden door deze ziekte, zal het onderzoek enige jaren in beslag nemen.
Samenvatting.
Iepen.
De gevoeligheid voor de iepenziekte van de zaailingen van 1940 tot
en met 1945envan deenten van deuitgezochtezaailingen, isverder onderzocht.
De gevoeligheid van de diverse uit de kruisingen ontstane typen vertoont dit jaar niet dezelfde tendens als het geval was in de vorige jaren,
waarbij de grootbladige typen een grotere gevoeligheid vertoonden dan
dekleinbladige typen.Een verklaringvoor dit verschijnsel isniet te vinden.
Het grootste aantal resistente bastaarden leverden de kruisingen van
uitgezochte nummers van U.foliaceaen U, glabranr. 49 op.Ook U.hollandica vegeta en U. pumila pinnato ramosakwamen in deze groep als
vaderplant of moederplant voor.
De nummers U,foliaceanr. 62 ,nr. 132 U. hollandica nr. 5 en nr. 139
U, hollandica vegeta X U.foliacea nr. 1,waarbij van de enten respectievelijk 13.7%; 6.2% en 4.7% ziek zijn geworden, moeten thans op grotere
schaal worden onverzocht. U, foliacea nr. 62 kan thans aan de kwekers
worden afgestaan. De groeiwijze van dezenummers isbevredigend, terwijl
insterving door Nectria cinnabarina niet teweeg kon worden gebracht.
Bij het deel over bastaardering zijn de verschillende iepen, die als
moeder- of vaderplant zijn gebruikt, vermeld. Ook de beschrijving van
de één jaar eerder gezaaid iepen is gegeven.
Proeven om te proberen de schimmel Ceratostomella ulmi in de iepen
te doden door inspuiting met chemische stoffen zijn aangezet naar aan30

leiding van een artikel van G. A. Z e n t m e y e r , J. G. H o r s f a l l
en Ph. P. Wa11 ace , Conn. Agr. Exp. Stat. Buil. 498, 1946. Paranitrophenol werd geïnjiceerd in de vaten van de iepen, onmiddellijk gevolgd door inoculatie met Ceratostomella ulmi. De uitkomsten toonden
aan, dat misschien een geringe vermindering van de infectie plaats vond.
Daar insterving van de schors onder en boven de inoculatieplaats het gevolg van de inspuitingen was, is dit middel voor het gestelde doel tot nu
toe onbruikbaar gebleken.
Fijnspar (Picea Abiës).
Dezelfde schimmels als in 1946 zijn uit naalden van zieke sparren
geïsoleerd. Infectieproeven met Rhizosphaera enPhomasp.leverden echter
nog geen resultaat op.
Eiken.
Een korte beschrijving van de in België optredende ziekte in de eiken
veroorzaakt door Dilpodia quercina West. wordt gegeven.
Summary.
The seedlings sown in the years 1940 to 1945 were further tested on
their susceptibility to Ceratostomella ulmi.
The susceptibility shown by the different types did not disclose the
trend of former years when the elms with smallfoliacea*)like leaves were
less susceptible than those with somewhat bigger leaves and these again
less susceptible then those with the biggest leaves. No explanation can
be given.
The most resistant hybrids were obtained when different numbers of
U.foliaceaor U.glabranr.49wereused asparentplants.Also U.hollandica
vegetaand U.pumilapinnato ramosa can be included here.
The numbers U. foliacea nr. 62, nr. 132 U. hollandica5 and nr. 138
U. hollandicavegeta x U. foliacea nr. 1 so far showed percentages of
respectively 13.7%; 6.2% and 4.7% diseased plants. Nr. 62, a seedling
from France, will be distributed to the nurseries this year. The growth
of these trees is very satisfactory. No dying of twigs caused by Nectria
cinnabarina was observed in the above named trees.
In the report all the names of the types of elms used for hybridisation
in 1947 were included. A description of the seedlings of 1946 is given.
x
) As was explained in the report of 1946 the name U. foliacea isstill used[instead
of the name U. carpinifolia.
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The influence of paranitrophenol on the infection of elms with Ceratostomella ulmi was studied in connection with the publication of G. A.
Z e n t m e y e r , J. G. H o r s f a l l and Ph. P. W a l l a c e , Conn. Agr.
Exp. Stat. Bull. 498, 1946. The injection with paranitrophenol was
performed immediately before the inoculation of the elms with
Ceratostomella ulmi. The beneficial effect, if any, was only slight.As the
bark above and underneath the site of injection was killed by the
paranitrophenol this chemical cannot be used for this purpose.
Picea Abies.
The same fungi were isolated from needles of disaesed trees as in 1946.
Inoculation of healthy needles with the isolated fungi Rhizosphaera and
Phomaspec,did not yet cause infection.
Oaks.
Ashort description of the disease of oaksin Belgium caused byDiplodia
quercinaWest, is given.
Februari 1948.
J. C. WENT.
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Woudenberg:
Landgoed „de Treek"
„
„Henschoten"
„
„Hijde Park"
„
„Ampsen"
„
„Planken Wambuis"
„
„Amerongse Berg"
„
„Schuttershoef"
„
„Rumelaar"
„
„de Hoogt"
,,
„'t Stort"
Particulieren:
N.V. Alba
W. v. Beuningen
Base L. v. d. Borch v. VerwoldeVoûte
Ir. J. T h . Berkemeyer
H. C. Boll
Mevr. Bavinck ten Cate; Almelo
W. T. C. H. Graaf Bentinck
Jhr. Mr. E. A. v. Beresteyn
H . W. de Blocq v. Haersma de With
J. F. de Beaufort
J. Bregman
Mr. E. H. v. Baumhauer
Joh. ten Cate
Jhr. Dr. J. R. Clifford Kocq van
Breugel
E. C. C. van Coeverden
C. J. I. Calkoen Doornbos
G. H. Cremers

Bilthoven
Deventer
Utrecht
Apeldoorn
Harderwijk
Ermelo
Utrecht
Putten
Almelo
Hoenderloo
Arnhem
Bilthoven
's-Hertogenbosch
Bloemendaal
Hoogeveen
's-Gravenhage

Bagijnestraat 3
Afnietenstraat 2
Brinklaan 122
Donkere Gaard 4bis
p/a J. H. Memelink
Cattepoelseweg 18
Soestdijkerweg N 120
de Waterstraat 16
Essenlaan 10
Hoofdstraat 58

Apeldoorn
Vught

Stationsstraat 25
Huize Bergen

Verwolde
Rotterdam
Wilp
Apeldoorn
de Steeg
Vierhouten
Driebergen
Amsterdam
Garderen
Amsterdam
Almelo

Kralingse Piaslaan 20
de Dijkweide
p/a van Heutzlaan 7
Middachten
Het Bergelt
Hoofdstraat 211
Rokin 9—15
de Milenhof
Keizersgracht 294
Wierdensestraat 208

Driebergen
Diepenveen
Amersfoort
Terschuur

Hoofdstraat 185
Het Overvelde
Pasteurstraat 23
Gr. Bielderweg 3

J. R. Dominicus
J. G. v. Dusseldorp
H. J. Droste Savry
D. E. Everts Jr.
Mr. Chr. P. van Eeghen
Ir. F. E. D. Enschede
C. E. de Friderici
E. H. Feltkamp-Feld
Stichting Feiterhof
N.V. Figi
A. J. M. van Gorp
H. Greeve
A. H. van Heek
Mr. G. G. v. d. Hoeven
F. E. Hendriks
P. H. Hügenholtz
Gebr. van Hout
Fa. de Hoop
J. D. v. Hasselt
H. D. Insinger
Prof. G. v. Iterson
Prof. Ir. J. H. Jager Gerlings
Prof. Dr. R. de Josselin de Jong
Ir. A. E. Jurriaanse
C. W. A. de Jongh
Mevr. E. M. L. Kessler Stoop
J. v. d. Krol
Fa. Gebr. van Kolfschoten
M. Kolff
Zeepfabriek „de Klok"
Mr. W. F. J. Laan
Mr. H. J. Lulofs Umbgrove
Mr. C.H.E. Graaf van Lyndenvan
Sandenburg
Jhr. J. C. Martens van Sevenhoven
J. Mulder ten Kate
Ir. E. J. v. d. Meulen
J. J. Neurdenburg
Joh. Nachenius
C. A.W. Pauw
H. W. van Riesen
Jhr. v. Reigersberg Versluys
B. van Sprekens
Jhr. Dr. C. J. Sandberg v.
Leuvenum
M. C. Sanders
Mr. Dr. C. Sleeswijk
W. v. d. Tak
Jhr. G. F.v. Tets v. Goidschalxoord
Mr. J. R. Voûte
Dr. A. D. Voûte

Schiedam
Bloemendaal
Haarlem
Wildervank
Amsterdam
Utrecht
Wilp
Haarlem
Elburg
Zeist
Berg en Dal
Hattem
Enschede
Zundert
Heemstede
Hilversum
Mill
Rotterdam
Epe
Soest
Delft
Wageningen
Driebergen
Hulshorst
't Harde (Geld.)
IJmuiden
Maartensdijk
Maarn
Amersfoort
Heerde
Denekamp
Vorden

Nassaulaan 57
Vijverweg 21
Zijlweg 192
Oosterdiep A 18
Heerengracht 497
Stolberglaan 53
Huize Grote Noordijk
Leidsevaart 78
p/a H. Bakster rentmeester
Donkerelaan 6—10
B5

Doorn
Almen (Geld.)
Vaassen
Rotterdam
Loenen
Blaricum
Heemstede
Zeist
Oldebroek
Beekbergen

Buurtweg 2

Leuvenum
Eerbeek
Lage Vuursche
Baarn
Zeist
Bussum
Oosterbeek

Huize „'t Stroot"
De Moeren D 89
v. d. Spiegellaan 12
Celebeslaan 23
Karstraat A 22
Wielingestraat 2
Het erf Tongeren
„Pijnenburg"
Hertog Govertkade 12
Prof. Ritzema Bosweg 13
Hoofdstraat 127
De Houtkamp, post Hierden
Zeeweg 272
Hotel „De Pyramide"
Huize Nimmerdor
Huize Singraven
Villa Nuova

Dorpsstraat G 98
Rechter Rottekade 91
Imbosweg 44
Torenlaan 13
P. Potterlaan 2
Montaubanstraat 6
„Zwaluwenberg"
Witte Kruisweg 39
post Elspeet
K 328
Venwoude
Prof. Lorentzlaan 75
Burg. 's Jacoblaan 14
Mariëndaal

P. Vorkink
D. van Vuure
Mevr. A. E. M. v. Voorst v. Beest

Ede, post Harskamp
Stroe
Heerde

P. Vos
Utrecht
Dr. C. J. Vos
Amsterdam
W. L . v. d. Wall Bake
Vorden
A. Wagener
Enschede
A. J. Weijburg
Haarlem
Mevr. C. E. de Wetstein Pfister
Driebergen
W. Westerwoud
Apeldoorn
Diverse bijdragen via de Ver. „Het Grondbezit"

Huize Immenkamp
De Troffel
Huize Hulshorst,
post Harderwijk
Bem. Weerd W.Z. 7
Churchilllaan 238III
Hengeloschestraat 51
Zijlweg 91
Arn. Bovenweg 7
Landgoed Westerwold, Assel 4

CONTRIBUANTEN I E P E N COMITE
Departementen
van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
van Waterstaat
Provincies
Zeeland
Gemeenten
Assen
Alkmaar
De Bilt
Burgh
Beemster
Delft
Dubbeldam
Enkhuizen
's-Gravenpolder
Groningen
Haamstede
Haarlemmermeer
Harlingen

Heer Hugeowaard
Hulst
Houten
Kesteren
Kloetinge
Koog a/d Zaan
Leiden
Leeuwarderadeel
Nieuw Leersen
Nigtevecht
Philippine
Rotterdam
Schagen

Schiedam
Sneek
Son
Utrecht
Vlaardingen
Vlissingen
Voorschoten
Wassenaar
Wieringerwaard
Warmond
Zuid-Laren
Zuid- en Noord-Schermer

Corporaties
Waterschap „de Beemster"
„
„Fivelingo"
„
„Nieuw-Buinen"
„
Weerdinge
Nieuw-Weerdinge
„
Westerwolde
Ter Apel
Oudeweg 14
Polder Wieringerwaard
Anna Paulownapolder
Hoogheemraadschap van Rijnland
Leiden
Breestraat 59
Hoogheemraadschap Holl. Noorderkwartier
Prov. Waterleiding Bedrijf N.-Holland
Bloemendaal
Essenlaan 10
Ned. Heide Mij.
Arnhem
Sickeszplein 1
Löhnisfonds Dr. I. Rietsema
Breda
Brabantlaan 6
Particulieren
J. Hooyer

Brooklyn (U.S.A.)

