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Conclusie. 
Met het injecteren kunnen we de komende jaren veel landschappelijk belangrijke iepen redden. De 

kosten van injecteren zijn laag t.o.v. de kap en herplant kosten. Op termijn kan een goed iepenprotocol 

injecteren deels overbodig maken maar dat kost nu te veel tijd omdat de iepenziekte fors toeneemt. 

Direct actie is nodig. Voor eind april moet de beslissing worden genomen om half mei met injecteren te 

starten.  

De situatie. 
Haarlem heeft verspreid over de hele stad 4.000 iepen. Vaak grote, landschappelijk belangrijke bomen. 

Helaas zijn een aantal soorten gevoelig voor de iepenziekte.  Iepen worden nu tweemaal per jaar 

gecontroleerd op iepenziekte (juni en augustus/september) 

Er gaan jaarlijks vele iepen dood door Iepenziekte. Haarlem heeft een groot uitvalpercentage wat nu op 

korte termijn alleen oplosbaar is en omlaag te brengen met injecteren. In Nederland worden circa 

20.000 iepen jaarlijks geïnjecteerd. De kosten van vaccinatie wegen ruimschoots op tegen de kosten van 

kap en afvoeren.  

Zieke iepen per jaar in Haarlem; 

jaartal Aantal gekapt 

2018 103 
2019 113 

 

 

Andere steden. 

Er zijn behoorlijk wat steden die hun iepen laten injecteren. Gemeente Den Haag (8200), Rotterdam 

(3200), Utrecht (3200), Gouda (670), Alkmaar (250) , Katwijk (100), Ameland (640), Arnhem (750), 

Lelystad (550), Veere (200), Waddinxveen (150), Leidschendam-Voorburg (140) enz.. Sommigen laten 

alle iepen injecteren maar de grootste (Den Haag, Rotterdam en Utrecht) injecteren een selectie van de 

gevoelige soorten en vanaf een bepaalde diameter. 

Iepen die dicht bij elkaar staan kunnen ziek worden door wortelcontact. De kever die de ziekte 

verspreidt kan meer of minder actief zijn. Maar warme zomers maken de iepen wellicht meer bevattelijk 

voor besmetting. Het aantal zieke iepen lijkt toe te nemen. Particulieren die hout van een zieke iep 

bewaren om te stoken zijn een kweekplaats voor de kevers waar nu niet tegen opgetreden kan worden. 

Amsterdam injecteert niet maar heeft een heel streng beleid. O.a. worden zieke particuliere iepen door 

de gemeente kosteloos gekapt en staan er forse boetes op verkeerd afvoeren van de zieke boom. 

Haarlem is hier nog niet aan toe, eerst moeten bv. Alle particuliere bomen in kaart worden gebracht. 

Totdat Haarlem naar voorbeeld van Amsterdam een streng iepenprotocol heeft 

uitgewerkt is als noodmaatregel injecteren en resistent maken van de iep de beste 

keus. Maar injecteren kan ook deel uitmaken van het iepenbeleid en iepenprotocol.  
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Amsterdam heeft ook een dusdanig groot aantal iepen dat injecteren waarschijnlijk praktisch 

onuitvoerbaar is en hun methode van werken de meest praktische is.  O.a. worden kevers gevangen en 

gemonitord. Als er veel kevers op een locatie zijn kunnen (particuliere) bomen in de omgeving extra in 

de gaten worden gehouden.  

 

Aantallen iepen in Haarlem. 
Er staan in Haarlem 4129 iepen. Veelal oude bomen. Iepen kunnen honderden jaren oud worden.  

• 2000, resistente iepen, circa de helft is redelijk resistent voor de iepenziekte.  

• Ruim 2000, niet resistente iepen, de soorten Ulmus Hollandica Vegeta en Ulmus Hollandica 

Commelin, Groeneveld die erg gevoelig zijn voor iepenziekte. (zie tabel verderop) 

 

Van die 1200 tot 1500 iepen is het grootste deel behoorlijk oud. Zie leeftijdsverdeling hieronder van het 

type Vegata als indicatie.   

 

 

 

Iepen zijn landschappelijk belangrijke bomen. De 2300 iepen die in ieder geval gevoelig zijn staan door 

heel Haarlem. Zie kaart. Donkerrood zijn de monumentale iepen van deze soorten.  

Als besloten wordt om de iepen te injecteren kan er een keuze worden gemaakt om bv. alleen de 

oudere iepen te doen of alleen die iepen die op landschappelijk belangrijke locatie staan. Het gaat in 

ieder geval om een behoorlijk groot aantal iepen door heel Haarlem heen. 
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De niet-resistente iepen zijn hier ook digitaal en interactief te bekijken op Google maps 

 

Alle stippen op de kaart zijn niet-resistente iepen. De donkerrode stippen zijn monumentaal, ouder dan 

80 jaar. De groene stippen zijn de verschillende soorten iepen, en jonger dan 80 jaar.  

https://drive.google.com/open?id=1dNw0S_Kwp127OUy77cPXfEk52rqEP7f6&usp=sharing
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Voorstel. 
Omdat het landschappelijk belangrijke iepen gaat is behoud van groot belang. De kosten voor kappen en 

opruimen zijn hoog. De stam moet ter plekke worden ontbast en op een speciale manier behandeld.  

Het gaat inclusief herplant om 1000 tot 4000 euro per boom, afhankelijk van de standplaats. Herplant 

van een boom in verharding is namelijk veel kostbaarder i.v.m. de groeiplaats.  

De totale kap- en herplant kosten per jaar circa 100.000 – 400.000. (P.M) 

 

Vaccineren. 
 

De iepen kunnen worden gevaccineerd. Hier is veel 

ervaring mee. Er is één bedrijf in Nederland die dit 

kan en mag doen. In veel steden worden zo de 

Iepen beschermd in totaal zo’n 20.000 iepen per 

jaar. Volgens opgaaf is de besmetting dan nog 0,5% 

per jaar, dus voor Haarlem zou het aantal zieke 

iepen dan dalen tot 10 - 15 per jaar.  

 

Steden die nu al vaccineren: 
Er zijn behoorlijk wat steden die hun iepen laten 

injecteren. Gemeente Den Haag (8200), Rotterdam 

(3200), Utrecht (3200), Gouda (670), Alkmaar (250) , 

Katwijk (100), Ameland (640), Arnhem (750), 

Lelystad (550), Veere (200), Waddinxveen (150), 

Leidschendam-Voorburg (140) enz. 

 

Sommigen laten alle iepen injecteren maar de 

grootste (Den Haag, Rotterdam en Utrecht) 

injecteren een selectie van de gevoelige soorten en vanaf een bepaalde diameter.  

 

Financiering: kosten / baten.  
• Vellen zieke Iepen: 100.000 – 400.000 euro /jaar. Oplopend. Dit is in samenspraak met 

Spaarnelanden. Het ligt er bv. aan of bomen in verharding staan dan in herplant veel 

kostbaarder.  

• Vaccineren 2000 bomen circa : 36.000 per jaar. (bandbreedte 36.000 – 42.000) 

 

 De besparing is circa 64.000 – 350.000 per jaar afhankelijk van de dikte en standplaats van de Iep. 

 

Figuur 1 ontbasten van een zieke iep 
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Budget mogelijkheden 
Dit is niet verder onderzocht. De volgende mogelijkheden zijn besproken maar moeten verder worden 

uitgezocht. Het kappen en herplanten belast nu het regulier onderhoudsbudget, van de kosten m.b.t. de 

iepen wordt geen aparte lijst bijgehouden. De kosten zijn schattingen na overleg met Spaarnelanden. 

 

• Vaccineren kan wellicht (positief) op het reguliere onderhoudsbudget drukken, er is tenslotte een 

besparing. 

• De besparing op het onderhoudsbudget van Schalkwijk voor 2020 (er worden circa 240 bomen minder 

gekapt, 100.000 euro) kan wellicht worden gebruikt.  

 
Figuur 2 Resultaten vaccineren iepen. Het aantal zieke iepen daalt tot onder de 0,5% 
 

Resultaten. 
Het vaccineren is effectief. Er is nu vanaf 1992 ervaring mee. Bomen die nog niet ziek zijn worden goed 

beschermd. De grafiek hierboven maakt duidelijk dat het aantal zieke bomen toto 0,1 % kan dalen. De 

vaccinatie moet uiterlijk tweede week mei worden uitgevoerd en is een aantal weken werk. 

 

Amsterdam heeft zeer veel iepen en vaccineert niet, wellicht uit kostenoogpunt. Zij zitten op circa 1% 

besmettingsgraad. Dat is haalbaar door een zeer strenge controle, kevervallen, controles als de 

kevervallen veel kevers vangen en directe maatregelen, hoge boetes aan particulieren, gratis kappen bij 

particulieren. Dit is enkel mogelijk met goed getraind personeel, juridische onderbouwing, voldoende 

budget en personele mogelijkheden.  

 

 



Iepen in Haarlem, Haarlemse Bomenridders  pg. 7 
 

 

Ter informatie in de tabel hieronder alle soorten iepen die in Haarlem te vinden zijn. De geel 

gemarkeerde soorten zijn in ieder geval gevoelig voor iepenziekte. Deze tabel is indicatief en aangepast 

met informatie van BTL, het bedrijf dat in Nederland bomen injecteert en het best op de hoogte is van 

de mate van resistentie of juist niet omdat zij bij het inenten van de 20.000 iepen meteen controleren of 

een iep ziekteverschijnselen vertoont. Hun expertise is gebaseerd op een groot aantal exemplaren.  

 

 

Figuur 3 Iep soorten in Haarlem 
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Resistente soorten. 
De iep zoals iedereen die kent is een grote boom. Helaas zijn sommige soorten resistente iepen kleine 

bomen die niet de allure van de oorspronkelijke iep hebben. Door de kleinere bladmassa is er natuurlijk 

ook minder effect op CO2 opname, fijnstof filtering en schaduweffect.  

Een reden om zoveel mogelijk van de oorspronkelijke iepen te beschermen. 
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Figuur 4 Het bedrijf dat in Nederland iepen vaccineert 



 


