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Ulmus hollandica ‘Belgica’  Provinciale weg Leeuwarden - Heerenveen 



restanten Belgica-iepen bij Burum 



Iepen vermeerdering 

 

- Zaaien e.w. nakomelingen heterogeen en  
   niet resistent 

 

- Afleggen e.w. deel hockeysticks 
 

- Enten  kans op onverenigbaarheid 
 

- Stekken e.w. zomerstek = kas + nevelinstallatie 



Zaailing iepen met kromme stammen. Mennonieten Weeshuys Amsterdam 



Iepen vermeerdering 

 

- Zaaien e.w. nakomelingen heterogeen en  
   niet resistent 

 

- Afleggen e.w. deel hockeysticks 
 

- Enten  kans op onverenigbaarheid 
 

- Stekken e.w. zomerstek = kas + nevelinstallatie 



Belgica-iepen langs de Herengracht in Amsterdam. Hendrik Keun 1774 (collectie Rijksmuseum) 







Iepen vermeerdering 

 

- Zaaien e.w. nakomelingen heterogeen en  
   niet resistent 

 

- Afleggen e.w. deel hockeysticks 
 

- Enten  kans op onverenigbaarheid 
 

- Stekken e.w. zomerstek = kas + nevelinstallatie 



Onderstammen keuze 
Generatief  (Zaailingen): 
Ulmus glabra (berg iep) - geen wortelopslag 

Ulmus minor (veld iep)  

Ulmus laevis (fladder iep) 

Ulmus pumila (siberische iep) 
 

Vegetatief (afleggen of stekken) 



Onderstammen keuze 
Generatief  (Zaailingen): 
Ulmus glabra (berg iep)  

Ulmus minor (veld iep) - kans op wortelopslag 

Ulmus laevis (fladder iep) 

Ulmus pumila (siberische iep) 
 

Vegetatief (afleggen of stekken) 



Ulmus minor Sarniensis 
geënt op U. minor 

Veel uitval door onverenigbaarheid. 
Uiteindelijk van de hele partij van 100 stuks 
geen enkele boom verkocht, maar de restanten 
vernietigd. Duur leergeld voor de kweker.   





Onderstammen keuze 
Generatief  (Zaailingen): 
Ulmus glabra (berg iep)  

Ulmus minor (veld iep)  

Ulmus laevis (fladder iep) - buitenbeentje 

Ulmus pumila (siberische iep) 
 

Vegetatief (afleggen of stekken) 



Onderstammen keuze 
Generatief  (Zaailingen): 
Ulmus glabra (berg iep)  

Ulmus minor (veld iep)  

Ulmus laevis (fladder iep) 

Ulmus pumila (siberische iep) – droge gronden 
 

Vegetatief (afleggen of stekken) 



Iepenarboretum Joure 

Ulmus ‘Morton’ ACCOLADE 

Import uit de VS, te herkennen aan verfstreep. 
In de VS wordt veel geënt op U. pumila. 
Vaak rare vergroeiingen op de entplaats. 
U. pumila is niet geschikt voor natte gronden! 



Onderstammen keuze 

Vegetatief (afleggen of stekken): 
Ulmus hollandica ‘Belgica’ 
Ulmus ‘Stavast’ 



De onderstam ‘Belgica’ geeft uitgestelde onverenigbaarheid bij de iep ‘Bea Schwarz’ 
en vaak ook bij klonen met een U. pumila achtergrond !   
Maar ook bij Wageningse klonen geënt op ‘Belgica’ zie ik onverenigbaarheidsverschijnselen, bij oudere 
bomen.  
 
Met de onderstam ‘Stavast’ is nog amper ervaring. Bij Noordplant hebben we proeven gedaan met  
het enten van diverse klonen. Bij sommige combinaties zien we helaas onwenselijke beelden. 
De beworteling van ‘Stavast’ is uitstekend. Het rooien van bomen zonder kluit is zelfs moeilijk, omdat 
de grond amper uit de dichte wortelpruiken valt te schudden. 

Enorme molshopen na het rooien zonder kluit van  
Ulmus ‘Clusius’ op ‘Stavast’ 



opplant 2014 



Zie rapport PPO / WUR: Toekomst voor de iep - Resistentie, vermeerdering en gebruikswaarde van het huidige sortiment  
door Jelle Hiemstra, Joukje Buiteveld en Jitze Kopinga - december 2012 

‘Urban’ =  
kloon 148 x U. pumila 



hoe het werkt 

Gevoelsmatig wordt bij onverenigbaarheid de ent van de onderstam afgedrukt, maar in feite is het proces precies  
omgekeerd. Op één of andere manier raakt de toevoer van suikers uit de kroon naar de wortels verstoord.  
Daardoor verhongert de onderstam en sterft uiteindelijk af. Het is dus de onderstam die wordt afgestoten. 
 
Op de volgende foto een 3-jarig boompje Ulmus ‘Homestead’ geënt op ‘Belgica’ (‘Homestead’ heeft o.a.  
U. pumila als voorouder), afkomstig uit een partij van 33 stuks. De hele partij was na het enten goed aangeslagen  
en op de spillenakker uitgegroeid tot eenjarige spillen van 2-2,5m. Na het verplanten op een 3x verplante akker waren  
de boompjes zonder problemen doorgegroeid. De uitloop in het 3e jaar was eveneens normaal, maar in de zomer van  
2013 begon het blad van de boompjes  te verwelken. Bij het rooien van een exemplaar bleek de onderstam te zijn 
afgestorven. Een prachtig voorbeeld van de werking van (uitgestelde) onverenigbaarheid.    



Ulmus Homestead geënt op Belgica - 3-jarig 



Volgende dia’s: 
 
De suikers uit de kroon kunnen niet meer vrij doorstromen naar de onderstam. 
 
Hierdoor verhongert de onderstam. Waar mogelijk zal de onderstam zelf scheuten maken, om daarmee 
te voorzien in haar eigen voedselvoorziening.  
 
De suikers uit de kroon worden opgeslagen in de voet van de ent, waardoor deze verdikt. De ent lijkt 
over de onderstam heen te zakken. Daar waar deze verdikking de vochtige ondergrond weet te raken  
wordt een eigen wortel gevormd. Deze wortel kan in korte tijd zeer zwaar uitgroeien en kan de hele  
kroon met gemak voeden en laten groeien. Helaas blijft het meestal bij 1 wortel. 
 
Omdat de onderstam afsterft en de “heipaal” onder de boom inklinkt, neemt de stabiliteit van de 
groeiende boom in de loop van de jaren af. Totdat zij uiteindelijk door een wind uit de verkeerde hoek  
Wordt omgeblazen. 



‘Columella’ op glabra ‘Wredei’ op glabra 



‘Groeneveld’ op ??? 



‘Clusius’ op ??? 



Voorspellende 
symptomen 





glabra 
 
ruwe bast 



Belgica 
 
gladde bast 



Ulmus Lobel 



Ulmus Lobel 



Ulmus ‘Clusius’ - Duikerweg Flevopolder (30 september 2012) 
gaten in de rij en verschil in herfstfase wijzen op onverenigbaarheid 



Idem. De kale boom (zonder sapstroom) vormt het risico een broedboom te worden !!! 



SPECHT 

EN INDERDAAD:  
BOORGAATJE  SPINTKEVER 

SPECHT 

SPECHT 



scheef zakken 



plantsoen Henri Dunantlaan in Groningen 
‘Dodoens’ op ‘Belgica’ - circa 35 jaar oud 



Ulmus Lobel 







Gevolgen 
onverenigbaarheid 



Ulmus ‘Clusius’ - Duikerweg Flevopolder (29 oktober 2013) 
6 bomen omgewaaid in de herfststorm van 28 oktober 



typische potloodiep met afgescheurde zware wortel van de ent 



Ulmus hollandica Commelin – Beverwijk  3 juni 2015 

Een zomerstorm is nog gevaarlijker ! 



Rode beuk 
 

geënt 

Natuurlijk gaat enten ook vaak genoeg goed, 
zoals bij deze rode beuk in het centrum van 
Leeuwarden. 
Deze ent/onderstam combinatie houdt het 
al minstens 100 jaar. 



Ulmus ‘Christine Buisman’ - bovengeënt 
Vondelpark Amsterdam 

circa 60 jaar oud 



Ulmus hollandica ‘Dampieri - bovengeënt 
Lindenlaan Amstelveen 

plantjaar 1963 



Ulmus glabra ‘Exoniensis’ 
 

op Belgica 
 

(Molenstraat, Leeuwarden) 

Acteur: Simen Brunia 
Fotograaf : © Hans Kaljee 



iepziekteoverdracht via  

WORTELCONTACTEN 
 

 

niet resistente onderstammen 

U. glabra (zaailingen) en ‘Belgica’ (afleggers) 

 



 

oprol  effect 



Kloon 336 Plantijn Kloon 336  =  vader van ‘Clusius’ en ‘Lobel’  
(zie opgaande vorm) 

De Belgica-onderstam van de behoorlijk resistente ‘Plantijn’ is hier besmet  
via wortelcontact met de onderstam van de niet resistente kloon 336  



Iepen vermeerdering 

 

- Zaaien e.w. nakomelingen heterogeen en  
   niet resistent 

 

- Afleggen e.w. deel hockeysticks 
 

- Enten  kans op onverenigbaarheid 
 

- Stekken e.w. zomerstek = kas + nevelinstallatie 



Stekken van iepen in stektrays 



Resultaat na 3 weken 
In de klimaatkas  

onder nevel 



Ulmus ‘Wanoux’ VADA 
doorgekweekt in P9 

ziet er keurig uit, maar …. 



… in het potje is een 
hoop ellende verstopt :  
éénzijdige beworteling 
en draaiende wortels  
door het te kleine volume 



Circa de helft van het aangekochte 
stek kan worden weggegooid ! 



Opkweek in de volle grond geniet duidelijk de voorkeur 



het resultaat na 1 groeiseizoen 



Iepen op eigen wortel: 
 
Er blijven klonale verschillen. 
De ene kloon maakt een veel beter wortelgestel dan de andere. 
De kweker moet zijn plantgoed streng controleren en voldoende vaak verplanten. 
Potgekweekte iepen moeten worden uitgeklopt vóórdat ze tot laanboom worden doorgekweekt.  





1-jarig stek (0+1) 3 jaar later: 
boom 14-16 2xv  

Ulmus Regal 

De ogenschijnlijke besparing van 2x verplanten leidt uiteindelijk tot uitval en dus kostenverhoging ! 



Ulmus Lobel e.w. 3xv 
Dit is wat we willen.  

Gelukkig plant de iepenwacht alle iepen zonder kluit,  
zodat de kwaliteit van de beworteling altijd gecontroleerd kan worden 



Aanbevelingen 

• Vraag naar iepen gekweekt op eigen wortel (e.w.) 

 

• Blijf kritisch, geloof niet alles wat op papier staat 

 

• Ga uitmerken op de kwekerij en let op de stamvoeten 

 

• Idem, bij ontvangst van de bomen 



Resista®-iepen 
gegarandeerd wortelecht 

(mits voorzien van het originele etiket) 



 



‘Rebona’ 



waarom 
 

 iepen   
 

   

???? 



 

Ulmus ‘New Horizon’                     (met Fraxinus excelsior) 



essentaksterfte 



watermerkziekte in wilg 



kastanjebloedingsziekte 



Massaria schimmel in Platanen 



bestrijding 

eikenprocessierups 



Ulmus ‘New Horizon’ - wortelecht vermeerderd 





Dank voor uw aandacht 

Ronnie Nijboer 
“iepen op eigen wortel” 


