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Update Iepen beleid in Haarlem 

 

Een update van 2020 en hoe we ze kunnen behouden.  
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Iepen behouden in Haarlem 
 

Conclusie.  
Haarlem heef een groot deel van zijn iepen ingeënt. Dit programma vormt de basis voor een betere 

bescherming maar moet onderdeel zijn van een complete aanpak om effectief te zijn. 

Er is grote behoefte aan een centraal aanspreekpunt. Deze persoon of dit bedrijf coördineert, houdt 

planning in de gaten, spreekt particulieren aan, controleert de uitvoering, informeert proactief college, 

onderhoudt contacten met andere gemeenten. De bekende spin in het web.  

In het kort. 

- Stel een coördinator aan 

- Pas beleid aan bij iepen in een rij. 

- Pas beleid aan m.b.t. particuliere iepen, neem als gemeente de boom en de kosten voor kap 

over. 

- Herplant bomen die passen in het stadsbeeld en die vergelijkbaar zijn qua kroon-/bladvolume. 

Het kan een andere soort dan een iep zijn.  

- Bespreek moment van inenten en de doorlooptijd.  

 

Hieronder kort de huidige situatie m.b.t. de iepen in Haarlem.  
Het verslag van NHnieuws van 1 september 2020 maakt al veel duidelijk. 

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/272245/ondanks-preventief-inenten-toch-weer-zon-120-haarlemse-

iepen-gesneuveld 

 

Moment van inenten.  

De timing van inenten is belangrijk. Er zijn belangrijke factoren die meetellen. Omdat de periode waarbij 

inenten effectief maar kort is, moet inenten in zo’n kort mogelijke tijd worden uitgevoerd. Duurt het te 

lang dan kunnen bomen al besmet raken voordat de boom is ingeënt. In 2020 was de doorlooptijd van 

inenten twee weken.  

Voorstel is om dit indien mogelijk terug te brengen naar één week.  

Iepen in een rij. 

Als een iep ziek wordt is het vaak zo dat buuriepen ook ziek worden. Dat kan o.a. door wortelcontact.  

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/272245/ondanks-preventief-inenten-toch-weer-zon-120-haarlemse-iepen-gesneuveld
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/272245/ondanks-preventief-inenten-toch-weer-zon-120-haarlemse-iepen-gesneuveld
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Om dit tegen te gaan kunnen het beste meteen ook de 2 

buurbomen worden gekapt. Soms is het mogelijk om met 

wortelschermen te werken. Laat je deze maatregelen na dan 

gaan hele rijen iepen langzaam maar zeker besmet worden. We 

zien dat helaas gebeuren o.a. in het Aziëpark waar in rij nu 

alweer een aantal iepen ziek zijn geworden maar waar geen 

enkele preventieve maatregel wordt genomen.  

Ook op andere plekken in Schalkwijk is de klap groot. Hele rijen 

iepen verdwijnen. Dit zijn de wrange vruchten van een aantal 

jaar veronachtzamen van de iepziekte. Alleen kap zoals de 

gewoonte was is absoluut onvoldoende.  

 

Zelfs in 2020, nu Haarlem is gestart met inenten, wordt er te 

weinig rekening gehouden met bestaande protocollen en wordt 

kennis die er is op het gebied van bestrijden iepziekte 

onvoldoende ingezet.  

Door niet preventief op te treden en bestaande iepenprotocollen te negeren zullen binnen een aantal 

jaar alleen al bij dat laantje in het Aziëpark nog circa 20 iepen ten gronde gaan. Mooie oude bomen met 

een kostenpost van circa 60.000 euro.  

Dit Aziëpark is maar een voorbeeld. Iepen zijn 

heel vaak in rijen geplant. Amsterdamse Vaart, 

Waarderbrug, grote delen van de Europaweg, 

Prins Bernardlaan, Florapark, stadsschouwburg, 

Kinderhuissingel, Munterslaan, etc, etc. Op al die 

plaatsen is extra aandacht nodig als een iep ziek 

wordt.  

 

De iepenkaart hebben wij ook digitaal 

beschikbaar gemaakt (deze link) en daarop is 

goed te zien hoe vaak iepen in rijbeplanting zijn 

gebruikt.   

 

 

 

Voorstel.  

Deze kosten zijn te besparen door de bomen in te 

enten en hierin het iepenprotocol te volgen 

(buurboomkap en/of wortelschermen).  

 

 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1dNw0S_Kwp127OUy77cPXfEk52rqEP7f6&ouid=0&ll=52.38536981362093%2C4.642426499999992&z=12
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1dNw0S_Kwp127OUy77cPXfEk52rqEP7f6&ouid=0&ll=52.38536981362093%2C4.642426499999992&z=12
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Extra zekerheid, controle vlak voor de kap van de zieke iep. 

Er zijn een aantal ziekten, kenmerken die lijken op iepziekte. Een aantal steden controleert direct voor 

de kap of er echt wel sprake is van iepziekte. Dat kan eenvoudig door een tak af te knippen en te kijken 

naar kenmerkende verkleuring. Zelfs als de aannemer klaar staat kan dat betekenen dat de boom alsnog 

gespaard wordt en de aannemer naar huis kan. Elke iep zou gecontroleerd moeten worden, het valt nu 

niet uit te sluiten dat er nu onterecht iepen worden gekapt die ziek lijken maar dat niet zijn.  

 

 

 

 

 

 

Voorstel. Elke iep vlak voor de kap controleren 

(tak afknippen) en daar een foto van opsturen 

naar de toekomstig coördinator als bewijs dat 

de boom inderdaad ziek was.  

 

 

Herplant gekapte iepen. 

Iepen zijn vaak op belangrijke plekken geplant, langs stadsgrachten, in parken. Grote bomen met een 

grote kroon. Dus veel bladmassa, veel effect voor het klimaat en temperatuur in de stad. Het is 

essentieel om weer evenveel bladmassa terug te krijgen na een aantal jaar.  Er moet dus een boom 

worden herplant die na volgroei vergelijkbaar is qua kroon. Dat hoeft geen iep te zijn. Wellicht is het 

zelfs beter om uit te kijken naar andere soorten om meer diversiteit in de aanplant te krijgen en 

resistentie tegen ziekten.  

Voorstel. Neem direct onderwerp diversiteit aanplant en klimaat adaptie mee. Lijst met geschikte bomen 

in de stad van de WUR kan uitgangspunt zijn.  

In het huidig beleid wordt bij herplant van een gekapte iep onvoldoende gekeken naar inpassing in 

landschap en naar het stadsbeeld zoals dat was bedoeld. Er wordt onvoldoende rekening gehouden met 

klimaatadaptie. Bij herplant wordt nog vaak de soort Columella gebruikt, een iep die smal blijft en niet in 

verhouding staat met de iep zoals wij die kennen. In het Aziepark zien wij zelfs precies dezelfde soort 

herplant worden als de soort die ziek geworden is, een soort iep die bewezen zeer gevoelig is voor 

iepziekte. De herplant is dus eigenlijk zinloos, en geldverspilling. 

Hieronder een voorbeeld van een iep langs een gracht en een resistente Columella. 

Figuur 1 Kenmerkende verkleuring tak zieke iep 
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Particuliere iepen. 

Het beleid m.b.t. particuliere iepen werkt onvoldoende effectief. De bomen blijven na constatering van 

iepziekte soms te lang staan. Voorbeeld zijn de zeven grote iepen aan de Randweg, hoek Zijlweg. Deze 

hebben 2 maanden lang potentieel veel andere iepen kunnen besmetten. Terwijl Haarlem ernaar streeft 

om binnen 10 dagen een besmette boom te kappen. De Groningse iepenwacht kapt broedbomen zelfs 

in 1 à 2 dagen.  

De actieradius van de kevers is tot 3 kilometer, zie afbeelding hieronder met afstanden van 1, 2 en 3 

kilometer ingetekend van het potentieel te besmetten gebied van deze 7 zieke bomen. Goed te zien dat 

een groot deel van Haarlem hieronder valt.  
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Voorstel. 

Naar Amsterdams 

voorbeeld. Eigendom 

van iepziekte 

particuliere iep 

overdragen aan de 

gemeente en kap en 

afvoer door de 

gemeente laten 

uitvoeren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Voordeel:  

• Financieel. Het valt niet uit te sluiten dat zieke particuliere iepen andere bomen besmetten. 

Uiteindelijk kan dat veel kosten met zich meebrengen. Het is voor de gemeente waarschijnlijk 

uiteindelijk goedkoper om de particuliere iepen zelf te kappen en de kosten te nemen. Als er 50 

andere iepen worden besmet in stedelijk gebied is kap en herplant daarvan een kostenpost van 

150.000 euro terwijl de kap van deze 7 iepen enkele duizenden euro’s is.  

• Gevoel rechtvaardigheid. Het is natuurlijk onduidelijk waar de besmetting vandaan komt. Dat 

kan een andere particuliere iep zijn of een gemeentelijke iep.  

• Sociaal. Niet iedereen kan de kosten van kap zelf dragen, dit kan mensen in financiële 

problemen brengen terwijl de boom wellicht buiten hun schuld om ziek is geworden. 

• Snelheid. Door de regie te houden kan er snel worden opgetreden. Dagen in plaats van weken.  

• Zekerheid. Als men zelf de kosten moet dragen is de verleiding groot om het zelf te doen of door 

een ongekwalificeerd bedrijf /persoon. Het hout wordt wellicht dan niet goed afgevoerd of 

bewaard met nog meer besmetting tot gevolg.  


