Iepenwacht Fryslân

In Fryslân bestrijden overheden, groen- en private beheerders sinds 2005 samen
de iepziekte. Dit gebeurt binnen de Stichting Iepenwacht Friesland. Door deze
aanpak is de uitval teruggedrongen van 10 tot minder dan 1 procent per jaar. In
Groningen wordt op dezelfde manier gewerkt, met overeenkomstige resultaten.
Beide stichtingen werken nauw samen, ook bij de herplant van resistent materiaal.
Iepenwacht Fryslân coördineert het opsporen en rooien van zieke iepen voor haar
deelnemers. Particulieren kunnen de ziekte melden via de website van Iepenwacht
Fryslân en betalen niet voor de verwijdering.

Vindt u iepen belangrijk en gunt u de iepziekte geen kans?
Zorg er dan voor dat iedere zieke iep onschadelijk wordt gemaakt en herplant
resistent materiaal.

Fryslân kan de iep niet missen!

Meer informatie en contact
Stichting Iepenwacht Friesland
W. www.iepenwachtfryslan.nl
E. info@iepenwachtfryslan.nl
Zie ook:
www.iepziekte.nl
www.iepenwacht.nl

Wat kunt u doen?

Iep en iepziekte

Als particulier of groenbeheerder kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de
succesvolle bestrijding van de iepziekte. Bijvoorbeeld door:
• zieke iepen te melden bij Iepenwacht Fryslân of uw gemeente
• zieke iepen door gecertiﬁceerde bedrijven te laten verwijderen

Wat vooral niet doen!

• bewaar nooit ongeschild iepenhout, voor bijvoorbeeld de open haard. Dit kan u
bij constatering een boete opleveren!
• neem nooit onbekend en ongeschild hout mee naar huis!
• laat zieke iepen nooit staan!

Deze folder is uitgebracht door Iepenwacht Fryslân,
met dank aan de provincie Fryslân.

De iep is een monumentale, sterke boom die
thuis hoort in het Friese landschap. Vooral in de
kuststreek is hij zeer geliefd. De boom is sterk, wordt oud, vraagt weinig
onderhoud en kan goed tegen de zilte zeewind en zware (klei)grond. Ook
doet hij het uitstekend op geplaveide grond in dorpen en steden. En niet
te vergeten als windvanger langs wegen en in houtsingels.
De iep kent eigenlijk maar één zwakte: de iepziekte. Deze heeft de
afgelopen decennia veel bomen het leven gekost. Gelukkig hebben we
de ziekte in Fryslân inmiddels onder controle, maar waakzaamheid is en
blijft geboden. U kunt ons daarbij helpen!
We vertellen u graag hoe!

Hoe herkent u een iep?

Aantasting voorkomen

Zomers herkent u hem aan de scheve bladvoet en zaden. De bladeren zelf zijn
veernervig en gezaagd. In de winter is het lastiger. U herkent de boom dan aan het
visgraatpatroon van de jonge takken. Volwassen bomen hebben een gegroefde schors
en brede kroon die veel licht doorlaat. De iep kan wel 35 meter hoog worden.

Alleen een rigoureuze aanpak is afdoende om de zeer
besmettelijk schimmelinfectie onder de duim te krijgen
en te houden. Dat gebeurt op verschillende, elkaar
aanvullende manieren.

Bijna bezweken

Tot eind vorige eeuw bepaalde de iep (Ulmus of Olm) het
straatbeeld in vooral de kustregio’s. Duizenden bomen
groeiden langs dijken, wegen en rond boerderijen als ideale
windvangers en –brekers. Het scheelde echter weinig of de
karakteristieke boom was begin deze eeuw uit ons straatbeeld
en gedachtengoed verdwenen. Dit ‘dankzij’ de iepziekte: een
door kevers en wortelcontact verspreide schimmelinfectie.
Een gecoördineerde aanpak, door Iepenwacht Fryslân, en de
komst van resistente rassen heeft er inmiddels voor gezorgd
dat het tij is gekeerd. Controle en waakzaamheid blijven
echter geboden.

Feiten
• in 1930 telde Nederland ruim 1.2 miljoen iepen
• begin deze eeuw was ruim 95% verdwenen
• vanaf 2005 is de iepziekte door een gecoördineerde aanpak in Fryslân een halt
toegeroepen
• duizenden iepen zijn inmiddels herplant in en mede dankzij de provincie Fryslân

Geef kevers geen kans!

Iepziekte

De iepziekte is een verwelkingsziekte, veroorzaakt door de schimmel
Ophiostome Ulmi.

De ziekte verspreidt zich door:
• wortelcontact tussen gezonde en zieke bomen
• van boom naar boom vliegende kevers over grote afstanden
• het verslepen van besmet en ongeschorst (openhaard) hout

Hoe herkent u iepziekte?

Normaal gesproken is het blad van de iep zomers fris en groen. Is de boom aangetast,
dan lijkt de herfst (te) vroeg ingevallen. Het blad verkleurt zomers al naar geel en
bruin en valt vroeg af. Alleen de jonge blaadjes, aan de uiteinden van de twijgen,
blijven als vaantjes hangen aan de verder kale takken.
Na besmetting met kevers start de verkleuring in één of meer takken. Door
wortelcontact met een zieke buurboom, verkleurt de hele kroon. Meestal van onderaf.
Als u een gezonde tak doorsnijdt, ziet u geelwit hout. Is de tak aangetast, dan is de
buitenste houtring bruin of bruin gespikkeld.

Worden alle iepen ziek?

Sommige soorten, zoals de ﬂadderiep, worden
het liefst gemeden door de kevers. Ook zijn er
inmiddels resistente rassen op de markt. Deze
worden gebruikt voor de herplant van de iep en
bijvoorbeeld ook ter vervanging van zieke essen
(essentaksterfte).

Genezing mogelijk?

Een zieke iep is ten dode opgeschreven.
Overleven kan alleen als u de eerste zieke tak
rigoureus verwijdert. Dan nog is het de vraag of
de ziekte zich al heeft verspreid.

Iepenspintkevers broeden onder de bast van zieke,
zwakke en ook omgezaagde gezonde bomen. Uitroeien
van deze broedplaatsen voorkomt dat de kevers zich
vermenigvuldigen en de ziekte overbrengen. Het
verwijderen gebeurt door deskundige, gecertiﬁceerde
bedrijven die aangetaste iepen omzagen, direct schillen,
versnipperen, composteren, verbranden of een jaar onder
water bewaren.

Behandel ook gezonde, omgezaagde iepen op dezelfde manier!
Voorkom wortelcontact

Als iepen dicht bij elkaar staan kunnen de wortels van buurbomen met elkaar
vergroeien en de schimmel overbrengen. U kunt de ziekte dan een halt toeroepen
door zowel de zieke boom als de gezonde ‘buurbomen’ te verwijderen en te verdelgen.

Doe mee!

Kevers kunnen ruim tien kilometer vliegen. De verspreiding houdt niet op bij erf
en gemeentegrenzen. Het is belangrijk dat iedereen meedoet. De meeste Friese
gemeenten, groen- en terreinbeheerders participeren in Iepenwacht Fryslân. Zij
zorgen voor een gecoördineerde aanpak van monitoren, bestrijden, verwijderen en
ook de herplant van resistente rassen.

Wees ook als burger en ondernemer alert op zieke bomen!
Belangrijk is dat ook particulieren en bedrijven alert zijn en maatregelen treffen om
de ziekte blijvend het hoofd te bieden. Ook voor hen is deze folder bedoeld.

