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Iepziekte 
De iepenjager blijft nodig  

 

 

Ieder jaar voert de Stichting Groninger Bomenwacht de opsporing en sanering van zieke iepen uit 

in een groot deel van onze provincie. Dat doen we al sinds 2005. Eerst vanuit de Stichting 

Iepenwacht Groningen en later, vanaf 2015, vanuit de Stichting Groninger Bomenwacht. En met 

succes. Door de collectieve aanpak is de uitval door iepziekte teruggebracht van 10% in 2005 naar 

minder dan 1% nu. Het collectief en structureel opsporen en saneren van ziekte iepen blijft echter 

van groot belang. Alleen dan kunnen we de waardevolle, vaak oude iepen, in onze provincie 

behouden. In deze nieuwsbief, geschreven door bestuurslid Henk Langeveld, schenken we daarom 

aandacht aan de iepziekte.  

 

Iepenjager 

Op het kantoor in Middelburg lagen alle lijsten op mijn bureau van de Plantenziektekundige Dienst 

van de afgelopen week. Deze overheidsinstantie had in de omgeving van Goes en Middelburg alle 

zieke iepen opgespoord. Ik had de taak om als ‘iepenjager’ ervoor te zorgen dat al deze zieke iepen 

binnen 14 dagen door een aannemer werden gesaneerd om verdere verspreiding van de iepziekte te 

voorkomen. 

Daar moest ik aan denken toen ik deze zomer van Middelburg naar Goes fietste via de dijken van 

Zuid Beveland. Een prachtig fietsgebied trouwens. Vooral de zak van Zuid Beveland (ten zuiden van 

Goes) is een aanrader voor wandelaars en fietsers.  Het is alweer 35 jaar geleden dat ik dit werk voor 

het ministerie deed. De rijksoverheid spoorde de zieken iepen op en verwijderde ze zowel voor 

particulieren als voor de overheid. 

Uitval door iepziekte 10 % per jaar 

De afgelopen 35 jaar is daarin veel veranderd. Ik schat dat de rijksoverheid zo’n 30 jaar geleden is 

gestopt met iepziektebestrijding en dit werd in eerste instantie niet door een andere overheid 

overgenomen. Dat zorgde ervoor dat de jaarlijkse uitval van klonale iepen steeg tot wel 10 %. Dat 

kon natuurlijk niet zo doorgaan. Vooral in de kustgebieden was en is de iep een belangrijke boom die 

zich staande houdt tegen harde en zoute wind en minder kritisch is op een minder geschikte 

grondsoort. 

 

Oprichting Iepenwacht 

In Groningen en Friesland werd hiervoor de Iepenwacht opgericht wat een groot succes is geworden. 

De jaarlijkse uitval is de afgelopen 10-20 jaar teruggedrongen tot onder de 1 % doordat de ziekte 

gezamenlijk te lijf is gegaan. Alle Groningse gemeentes en de provincie zijn al vele jaren deelnemer 

van de Iepenwacht. Later hebben zich ook andere terrein beherende organisaties aangesloten bij de 

Iepenwacht. In Groningen is de Iepenwacht omgezet in de Stichting Groninger Bomenwacht. 

 

Recente toename iepziekte 

Landelijk gezien is het afgelopen jaar een toename van iepziekte waargenomen. Men denkt dat dit 

komt doordat meerdere harde stormen voor veel dood hout hebben gezorgd en dat dood hout niet 

goed is opgeruimd.  
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De iepenspintkever zorgt voor de verspreiding van de schimmel door van boom (dood hout) naar 

boom te vliegen. Deze kever legt zijn eitjes onder de schors van dood hout (dat dikker is dan 4 cm) 

zodat het dode hout een broedhaard is voor de verspreiding van de iepziekte. Het is dus belangrijk 

dat we met elkaar alert zijn op het tijdig saneren van zieke iepen en het opruimen van dood hout 

door een gecertificeerde aannemer. Dikker hout moet of afgedekt worden vervoerd of worden 

geschild voor transport. Stobbes moeten diep genoeg worden ontbast. 

 

Veldiep omvormen 

Omdat de Veldiep zeer vatbaar is voor de iepziekte, adviseren we deze beplanting om te vormen. 

Vroeger gebruikten we roundup om de afgezaagde Veldiep in te smeren maar dat mag/doen we niet 

meer zodat de Veldiep weer als haren op een hond terugkomen. We adviseren dan ook het 

omvormen van de Veldiep als de enige remedie om de Veldiep onder de duim te krijgen. 

 

Biodiversiteit 

Vervanging van gesaneerde klonale iepen kan door de aanplant van een gevarieerd sortiment. Er zijn 

in de kustgebieden veel Essen (Westhof’s Glorie) aangeplant nadat 25-30 jaar geleden veel iepen 

uitvielen door de iepziekte. Daar hebben we van geleerd omdat we nu met de Essentaksterfte hele 

lanen, wegen kaal moeten kappen. Met een gevarieerde aanplant realiseer je een grote biodiversiteit 

en voorkom je dat tijdens een ernstige ziekte de hele laan, weg kaal wordt. 

Naast de iep kunnen ook andere boomsoorten worden aangeplant. Bijgaande tabel kan gebruikt 

worden om klimaatbestendige bomen te vinden. 

Herplant van iepen  

In het begin van de 21e eeuw, toen duidelijk werd dat alle toenmalige iepenrassen zeer vatbaar 

waren voor de iepziekte, werd gestart met onderzoek naar de ontwikkeling van meer resistente 

iepenrassen. Met name in Nederland en in de Verenigde Staten zijn grote en langlopende kruisings- 

en selectieprogramma’s uitgevoerd. 

Uit het Nederlandse iepenveredelingsprogramma werden tussen 1973 en 1989 een vijftal rassen met 

een matige tot zeer hoge resistentie tegen iepziekte uitgegeven; ‘Dodoens’, ‘Lobel’ en ‘Plantijn’ in 

1973, ‘Clusius’ in 1983 en ‘Columella’ als laatste in 1989. Ook in het buitenland zijn meerdere rassen 

met matige tot zeer goede resistentie uitgegeven, met name afkomstig uit de Verenigde Staten en 

later uit Italië en Frankrijk. Rond 2005 waren er meer dan tien iepenrassen met een redelijk tot 

goede resistentie tegen de iepziekte beschikbaar in Nederland. 

De iep verdwijnt 

In de praktijk bleek echter dat de iep steeds minder vaak werd gebruikt en de iep dreigde uit het 

Nederlandse landschap te verdwijnen. Uit een verkennend onderzoek in 2005 bleek dit te worden 

veroorzaakt door gebrek aan vertrouwen in de resistentie van de nieuwe rassen tegen iepziekte en 

de onbekendheid met de groeieigenschappen van deze nieuwe iepenrassen. 

Aanplant grote aantallen iepen 

Inmiddels, 15 jaar na het verkennend onderzoek, hebben diverse nieuwe iepenrassen hun resistentie 

bewezen en hebben diverse publicaties inzicht gegeven in de groeieigenschappen van de 

iepenrassen. Nu de toenmalige jonge aanplant is uitgroeit tot volwassen bomen zijn de 

eigenschappen ook in het veld beter zichtbaar. In het project ‘Herplant iepen in de Waddenregio’ zijn 

er tussen 2012 en 2020 bijna 10.000 iepen aangeplant in Groningen en Friesland. Het vertrouwen 

lijkt daarmee hersteld, maar vraagt nog steeds aandacht. 
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Grote waarde van de iep 

Gezien de grote cultuurhistorische rol van de iep in het landschap van Groningen, is herplant van 

voldoende resistente soorten of rassen een belangrijk aspect. Helemaal nu door de essentaksterfte 

een grote aantasting van het essenbestand plaatsvindt. Deze essen zijn vaak op plekken aangeplant 

waar voorheen iepen stonden. Variatie is daarbij het toverwoord. Variantie in boomsoorten, maar 

ook in verschillende cultivars van iepen. En dan met name cultivars met een verschillende genetische 

achtergrond. Zo worden risico’s zo veel mogelijk gespreid.  
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