
 
Nieuws van de Bomenwacht 

Augustus 2018 
 

 

Stichting Groninger Bomenwacht zet zich in voor gezonde bomen in een groene provincie, dit door 

bestrijding van boomziekten en aanplant van nieuwe bomen. Daarnaast speelt de Bomenwacht 

een belangrijke rol in het overdragen van kennis omtrent boomziekten en plagen. 

 

Als stichting willen we graag dichtbij onze leden staan. Dat doen we door het organiseren van 

bijeenkomsten. Vanaf nu kunt u daarnaast van ons ook periodiek een nieuwsbrief verwachten, met 

de laatste ontwikkelingen, resultaten en weetjes. Heeft u tips of wensen voor de nieuwsbrief? Laat 

het ons dan weten. Wij wensen u veel leesplezier. 

 

Afscheid  
Per 1 januari heeft Jan Stellema als penningmeester en secretaris afscheid genomen van de 

Bomenwacht. Jan is het laatste bestuurslid dat al vanaf de oprichting van de Bomenwacht, in het 

verleden Iepenwacht Groningen, bestuurslid was. Voor zijn afscheid werd hem een iep aangeboden, 

die hij heeft geplant in ‘zijn’ dorp Adorp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur bestaat nu uit: 

Koos Wiersma, voorzitter 

Burgemeester gemeente De Marne, koos.wiersma@demarne.nl  

Ricky van den Aker 

        Secretaris, voormalig wethouder gemeente Oldambt, akerv000@planet.nl  

Jan Meijering,  
Penningmeester, voormalig beleidsadviseur groen provincie Groningen, janmeijering@home.nl  

Henk Langeveld,  
       Bestuurslid, bomenspecialist gemeente Groningen, henk.langeveld@groningen.nl  
Arnoud Garrelds 
       Bestuurslid, adviseur landschap en stedenbouw Groningen/ Drenthe bij Libau, garrelts@libau.nl  
Jack Bosgraaf,  
       Financieel adviseur, bosgraaf@home.nl 
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Landschapsbeheer Groningen coördineert de uitvoering. Gecertificeerde aannemers nemen de 

eventuele sanering van zieke bomen voor hun rekening. 

 

 

Actueel: Eikenprocessierups (EPR) 
In de landelijke en regionale media zijn de afgelopen tijd veel berichten verschenen over de 
explosieve toename van EPR. Ook in de provincie Groningen zijn op diverse locaties rupsen en nesten 
aangetroffen. Het gaat hierbij onder andere om locaties in de gemeenten Leek, Veendam, 
Westerwolde en de stad Groningen. De nesten zijn inmiddels gesaneerd.  
Samen met gemeenten houdt de Bomenwacht de ontwikkeling van EPR nauwlettend in de gaten. 
Verspreidt over de provincie hangen op diverse locaties feromoonvallen. Door jaarlijks het aantal 
vlindervangsten in deze vallen te controleren wordt de ontwikkeling en geografische spreiding van de  
EPR gevolgd. De feromoonvallen zijn inmiddels geplaatst, binnenkort zullen de vallen voor de eerste 
keer worden gecontroleerd. In de volgende nieuwsbrief zullen de resultaten van de monitoring van 
2018 aan bod komen. 
 
Voor haar deelnemers heeft de Bomenwacht op maandag 25 juni een toolboxmeeting 
georganiseerd. Deze toolboxmeeting is georganiseerd in samenwerking met Silvia Hellingman. Silva is 
entomoloog en onder andere betrokken bij het Kenniscentrum EPR van de Wageningen Universiteit. 
Aan een groep van circa 45 personen is uitleg gegeven over leefwijze en biologie van de EPR. 
Daarnaast is stilgestaan bij de risico’s van de EPR.  
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Iepziekte inspecties 

Begin juli zijn de inspecteurs van de Bomenwacht weer 
gestart met de inspecties van zieke iepen. Dit jaar 
zullen twee inspectierondes worden uitgevoerd. De 
eerste ronde is inmiddels uitgevoerd, de laatste ronde 
zal plaatsvinden in de tweede helft van augustus. 
Opsporing en sanering van iepziekte wordt uitgevoerd 
conform de handleiding goed iepenbeheer. 
 
Vanwege de hitte ogen veel iepen op dit moment 
minder vitaal. Bomen hebben verdord blad of laten 
vanwege de hitte blad vallen, kenmerken die 
overeenkomen met het beeld van iepziekte. Bij nader 
onderzoek blijkt het in veel gevallen (gelukkig) niet te 
gaan om iepziekte. In de volgende zullen de resultaten 
van de iepziektebestrijding 2018 besproken worden. 
 

Veldiepen afzetten door gemeenten  

In het verleden smeerden we de stobben van veldiepen na het afzagen in met glyfosaat om te 

voorkomen dat opslag opnieuw uitloopt. Door de negatieve effecten op het milieu is glyfosaat nu 

verboden en gebruikt de Bomenwacht dit niet meer. Als gevolg hiervan gaan afgezaagde veldiepen 

weer uitlopen en ontstaat opslag die weer snel vatbaar is voor iepziekte. De gemeenten worden 

verzocht om de uitlopers regelmatig zelf af te zetten zodat de voor iepziekte vatbare veldiepen geen 

broedhaarden gaan vormen.  

 

Bacterievuur 
 
De inspecteurs van de Bomenwacht melden ook veel uitbraken van bacterievuur in onze provincie. 
Het gevolg hiervan is meidoornstruiken die staan weg te kwijnen. In Winsum bleek de situatie zelf zo 
erg te zijn dat een fruitboomgaard waarschijnlijk is aangetast door bacterievuur. Dit moet nog 
worden vastgesteld door monstermateriaal dat is opgestuurd naar de Nederlandse Algemene 
Keuringsdienst (NAK). In Winsum worden nu maatregelen getroffen om de fruitboomgaard in stand 
te houden.  
 

 

Beheerplan eikenprocessierups wordt aangepast  
In 2014 heeft Kuppen boomverzorging bv. het beheerkader en beheerplan EPR voor de Bomenwacht, 
toen nog Iepenwacht, opgesteld. Dit plan heeft een looptijd van vijf jaren, in maart 2019 zijn de vijf 
jaren verstreken en zal het plan moeten worden herzien. In overleg met deelnemers van de 
Bomenwacht zal binnenkort gekeken worden welke aanpassingen nodig zijn om het plan voor de 
komende jaren werkbaar te maken. 
 
 

 

http://www.landschapszorg.nl/dl/Iepen%20Beheer%20-%20brochure%20Iepenwacht.pdf
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Essentaksterfte (ETS) 

Enkele maanden geleden hebben we de deelnemers van de Bomenwacht met een enquête bevraagd 

over ETS. De respons was goed; 20 van de 23 ondervraagden hebben gereageerd! Hartelijk dank 

hiervoor!  

 

De belangrijkste uitkomsten van de enquête luiden als volgt: 

 Ziektepercentage: de meeste gemeenten schatten in dat meer dan 50% van de essen ziek is, in 

enkele gemeenten loopt het percentage zelfs op naar 75% tot 100%. 

 Maatregelen: vrijwel alle gemeenten nemen maatregelen, met name om onveilige situaties te 

voorkomen vanuit hun wettelijke zorgplicht. Daartoe worden bomen (fors) gesnoeid of geheel 

gekapt. Er zijn al vele duizenden bomen verwijderd.    

 Ontwikkeling ziekte: ca. 70% van de beheerders heeft de indruk dat de ziekte toeneemt, ca. 30% 

schat dat de ETS zich niet verder uitbreidt. 

 Financiële ondersteuning: 70% van de respondenten wil een financiële ondersteuning voor 

herplant. 

 Rol van de Bomenwacht: Ongeveer eenzelfde percentage wil graag dat de Bomenwacht blijft 

fungeren als platform voor kennis, ervaringen en onderzoek.    

 Communicatie: 35% van de beheerders vraagt de Bomenwacht om te zorgen voor eenduidige 

communicatie over ETS.  

 Veel beheerders maken zich zorgen dat er te snel gekapt wordt. In tegenstelling tot het gevaar 

voor besmetting dat geldt bij de iepziekte, is het bij de ETS alleen voor de veiligheid noodzakelijk 

te snoeien of kappen! 

Als vervolg op de enquête onderzoekt de Bomenwacht de mogelijkheden voor een project dat 

ondersteuning biedt bij herplant van locaties waar zieke essen hebben gestaan. Ook de 

platformfunctie voor de uitwisseling van kennis en de uniforme voorlichting wordt in dit project erg 

belangrijk. In samenspraak met de provincie Groningen en de Stichting Iepenwacht Fryslân werken 

we de plannen de komende maanden uit en worden financieringsmogelijkheden gezocht.  

We roepen gemeenten op eventuele herplantprojecten te melden. Via het project Herplant iepen in 

de Waddenregio kunnen iepen worden aangeplant en via het 1000 bomenplan is het mogelijk om 

andere loofboomsoorten aan te planten tegen gereduceerde prijzen. Voor meer informatie kunt u 

contact met ons opnemen via de e-mail info@landschapsbeheergroningen.nl of telefonisch via (050) 

534 5199. 

Onlangs verscheen een filmpje over essentaksterfte op Oog TV. 

 

Intergemeentelijke Studiegroep Bomen (ISB) 
De ISB is een landelijke kennisgroep waar 20 gemeenten kennis uitwisselen over bomen. Vanuit de 

ISB hebben we de volgende informatie: 

 Er wordt op verschillende plaatsen in het land gezocht naar een manier om de Kastanje Bloeding 

Ziekte (KBZ) te genezen. Er is nog geen goed werkend middel of systeem gevonden. Een 

onderzoek naar de werking van infrarood tegen KBZ is met slecht resultaat gestaakt. 

 De ISB  werkt gezamenlijk aan een standaard om ETS te monitoren. Hierdoor zal landelijk met 

eenzelfde monitorsysteem gewerkt kunnen worden en kunnen de uitkomsten met elkaar 

mailto:info@landschapsbeheergroningen.nl
https://mailingtool.iwink.nl/webapp.php?rh=viewlink&url=https%3A%2F%2Fwww.oogtv.nl%2F2018%2F07%2Faanpakken-essenziekte-is-dweilen-met-de-kraan-open%2F&mid=120623860&hash=408252
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vergeleken worden. De Bomenwacht heeft onlangs de eerste opdracht gekregen om bij een 

deelnemer de ETS te monitoren.  De standaard is hier te vinden.  

 De Bomenstichting en CROW stellen na de zomervakantie een nieuwe richtlijn voor de Bomen 

Effect Analyse ter beschikking.  Dit is een uitvoerige en goed onderbouwde leidraad waarmee je 

op een gestandaardiseerde wijze de gevolgen van ruimtelijke inrichtingen op bomen helder 

maakt. 

 Er wordt binnenkort een European Tree Technician (hbo) opleiding in Eelde gestart. Het bedrijf 

Alles over Groenbeheer organiseert deze 2-jarige opleiding in Eelde waarmee je boomtechnisch 

adviseur kunt worden. 

 De ISB heeft richtlijnen opgesteld voor de populieren takbreuk die waardevol zijn voor alle 

beheerders van populieren: https://doi.org/10.18174/444237 

En dan nog dit 

 Dwingt klimaatverandering ons meer (uitheemse) bomen te planten? 

 In een informatief filmpje geeft Huib Sneep uitleg. Onderstaand een lijst met boomsoorten die 

goed tegen hitte en droogte kunnen.  

 

http://www.stichtinggroningerbomenwacht.nl/actueel/nieuw-protocol-uniforme-beoordeling-essentaksterfte/
https://youtu.be/Mwv_FwYKQsU
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 De extreme droogte leidt tot platanen ‘in hun blote bast’?  

Momenteel is het tropisch warm en al een langere tijd is het erg droog. Dit is onder meer te zien 

aan bomen die overal in de provincie hun blad laten vallen. Bij de platanen valt op dat ze enorm 

veel schors verliezen. Hans Kaljee (Bomenconsulent gemeente Amsterdam) twitterde hierover: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon 

Nieuwsbrief Bomenwacht, jaargang 1, nummer 1, augustus 2018 

Voor meer informatie: 050 – 534 51 99 of  info@groningerbomenwacht.nl of kijk op 

www.stichtinggroningerbomenwacht.nl. 

mailto:info@groningerbomenwacht.nl
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