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Voor w oor d

Ode aan de iep
D

e iep, of olm, is een echte cultuurboom.

Het is dan ook geen wonder dat in veel landen

Hoewel in Nederland drie soorten inheems

een veredelingsprogramma is opgezet om tot

zijn, is de kans dat je een iep in de stad tegen
komt stukken groter dan in het bos.
Eeuwenlang is de iep de belangrijkste laan
boom geweest, vooral in de kuststreek. Daarvoor

resistente klonen te komen.

L

angzaam maar zeker ontdekken groen
beheerders, maar ook ontwerpers, de sterke

zijn goede redenen: de bomen zijn sterk, vergen

kanten van deze nieuwe iepen en passen ze

weinig onderhoud, groeien goed onder moeilijke

steeds vaker toe. De iep heeft bovendien een

omstandigheden en veel mensen vinden ze mooi.

kleine schare enthousiaste pleitbezorgers die het

Helaas heeft het de iep als laanboom de afge

geslacht steeds weer op de kaart zet. Een aantal

lopen honderd jaar niet meegezeten. Omvallende

van hen heeft ook een grote bijdrage geleverd

bomen door uitgestelde onverenigbaarheid en

aan de totstandkoming van dit themanum

vooral de iepziekte hebben het vertrouwen in de

mer, met name Ronnie Nijboer van Bonte Hoek

boom ondermijnd.

kwekerijen; Hans Kaljee van de gemeente Am
sterdam; Jelle Hiemstra van Praktijkonderzoek

T

och staat de iep opnieuw in de belang

Plant en Omgeving; Gauke Dam, projectleider

stelling. Vanwege de unieke eigenschappen

Iepenwacht Fryslân en Hans Heybroek, iepenver

van het geslacht zijn er op veel plaatsen ook

edelaar op Bosbouwproefstation De Dorschkamp.

nauwelijks andere keuzes mogelijk. Er wordt wel

Zij hebben veel tijd en moeite gestoken in de

gezegd dat het enige alternatief voor de iep een

totstandkoming van deze special, hartelijk dank

andere iep is, die niet vatbaar is voor iepziekte.

daarvoor.
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Ulmus,
onvervangbare straatboom
De iep is de laatste jaren bezig met een comeback. Steeds meer groen
beheerders overwinnen hun angst voor iepziekte* en instabiliteit. Dat heeft
alles te maken met de vele goede eigenschappen van dit ijzersterke geslacht.
Tekst Peter Bennink /Beeld Gerdien de Nooy

D

e recente revival van de iep is
deels te danken aan de inspan
ningen van een aantal liefhebbers die
altijd in de boom zijn blijven geloven.
De belangrijkste reden voor de weder
opstanding van de iep is echter te vinden
in de vele kwaliteiten van de boom.
De iep heeft eigenschappen die in
geen enkele andere straatboom verenigd
zijn. Dit maakt de boom volgens iepen
kenner en hoofdstedelijk bomenconsu
lent Hans Kaljee onvervangbaar: „Ten
eerste is de iep ijzersterk. Ze kunnen de
meest brute aanslagen op hun wortel
gestel verdragen. Dat is niet onbelangrijk
in de stad waar altijd gegraven wordt.
Ook in hun kroon herstellen ze bijzonder
goed van snoei. Daarbij zijn ze betrek
kelijk ongevoelig voor strooizout en goed
bestand tegen de (zee)wind.
Iepen kun je ook op allerlei bodem
typen gebruiken: van vochthoudend tot
wat droger. Ze doen het goed op klei en
veen, maar ook op zand. Daarbij groeien
ze ook nog snel. Er zijn ook veel blad- en
kroonvormen waardoor er voor elke plek
wel een cultivar te vinden is. Veel iepen
hebben een transparante kroon. Dat is
prettig voor het stadse klimaat. Mensen
willen wel graag bomen in de straat,
maar ze willen ook dat er daglicht hun
huis binnenkomt. Het door de iepen
kronen gefilterde licht geeft een mooi en

aangenaam effect langs de grachten. Al
die goede eigenschappen vind je in geen
een andere boom verenigd, maar zijn
stuk voor stuk belangrijk.”

Iepziekte beheersbaar
Afgezien van de iepziekte heeft de iep
ook nauwelijks last van ziekten en pla
gen. Toch deinzen veel beheerders ervoor
terug om iepen te planten uit angst voor
deze ziekte. Ook angst voor instabiliteit
door uitgestelde onverenigbaarheid van
onderstam en kloon speelt een rol. Deze
beide problemen zijn in de praktijk een
voudig op te lossen door resistente iepen
te kiezen die op eigen wortel staan of
op de juiste onderstam. Daarnaast is het
door het tijdig opruimen van zieke en
dode iepen goed mogelijk om de uitval
van oudere, vatbare iepen beperkt te
houden.
Onder meer de resultaten van het on
derzoek ’Toekomst voor de iep’ die later
dit jaar bekend worden, en de ervarin
gen uit het gebruikswaardenonderzoek
laanbomen van Wageningen UR moeten
groenbeheerders meer inzicht geven in
de mogelijkheden die de iep biedt. Het is
vervolgens aan de boombeheerders om
deze kennis toe te passen en te bepalen
of de revival van de iep doorzet.

* Volgens voormalig iepenonderzoeker Hans Heybroek,
moet het zijn ’iepenziekte’ in
plaats van ’iepziekte’. Hoewel
Heybroek zonder twijfel op het
gebied van iepen de grootste
autoriteit is die ons land rijk is,
kiezen we ervoor de term iep
ziekte te gebruiken omdat die
de meest gangbare is.

Ulmus laevis als straatbeplanting in Eibergen.
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W

e kennen in ons land drie iepen die in het wild voorkomen.
Het zijn de gladde iep, ook wel veldiep
genoemd (Ulmus minor), de ruwe iep of
bergiep (Ulmus glabra) en de fladderiep
of steeliep (Ulmus laevis). Verschillende
handboeken over bomen en flora hanteren – ongelukkig genoeg – deze namen
door elkaar.
Omdat er in het verleden geregeld
iepen zijn aangeplant, kun je in het bos
ook wel eens andere iepen – vooral hybride iepen of kruisingen – tegenkomen.
Dit maakt het vaststellen van de juiste
naam van een iep in het veld niet altijd
gemakkelijk. Bovendien variëren iepen
nogal van vorm, waarbij schaduw- en
zonnebladeren flink kunnen verschillen.
Kortom, het op naam brengen van iepen
in bos en veld is iets voor dendrologische
doorzetters.
Iepen werden vroeger in de bosbouw
zowel als hakhout gebruikt als vanwege
het prachtige meubelhout. Nog verder
terug in de tijd werd het blad geoogst als
veevoer (een soort hooi voor de winter)
en dienden de bastvezels als basis voor
kwaliteitstouw. Iepenhout was na de
laatste ijstijd gewild als hout voor handbogen, totdat Taxus die plaats innam. De
nu nog voorkomende iepen in houtwallen en bosranden zullen soms nog na
zaten zijn van iepen uit die tijd.

Iepziekte

Meerstammige ruwe iep in het Vijlenerbos bij Vaals.

Inheemse iepen
De iep was ooit een gewilde en waardevolle bosboom, maar tegenwoordig komen
iepen in het bos of de natuur nog maar zelden voor. Als je weet waar je moet zoeken,
kun je toch de verschillende soorten en kruisingen nog aantreffen.
Tekst en beeld Bert Maes
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De drie inheemse iepensoorten weten
zich eigenlijk goed te weren tegen de
iepziekte; dit in tegenstelling tot wat
vaak wordt beweerd. Wel hebben in de
afgelopen eeuw veel grote opgaande
iepen het loodje gelegd, maar in de natuur hebben gladde en ruwe iepen door
middel van wortelopslag en uitzaaiing
kunnen overleven. De fladderiep heeft
nauwelijks last van de iepziekte. De iepenspintkevers houden kennelijk niet
erg van zijn schors en bast.
Iepen zijn eigenlijk vooral door het
gevoerde bosbeheer van de afgelopen
eeuw zeldzaam geworden. Ruwe iep
en fladderiep zouden eigenlijk op de
Nederlandse Rode Lijst van bedreigde
vaatplanten moeten staan. Al eeuwenlang worden van gladde en ruwe iepen

hybride iepen gekweekt. De herkomst
daarvan is niet bekend, maar niet uitgesloten is dat sommige spontaan in de
natuur voorkwamen en vervolgens benut
werden door boomkwekers.
Iepen kwamen vroeger voor in verschillende bostypen, met vooral vochtige en natte milieus. Door hun snel
verterend blad droegen ze bij tot een
luchtige bodem, wat weer gunstig was
voor vele soorten boskruiden en allerlei
ongewervelde diertjes. Iepen zijn gewild
bij allerlei insecten die vooral het blad
een lekkernij vinden. Vogels vinden de
vruchtjes een mooie aanvulling op het
voedselpakket. Ze zijn ook voor de mens
eetbaar, maar lastig te ontpitten.

De ruwe iep
De ruwe iep komt van nature in vrijwel
geheel Europa voor. De ruwe iep is echter hier een zeer zeldzame boomsoort.
Ook als aangeplante boom in parken en
buitenplaatsen kom je hem niet gauw
tegen. De ruwe iep is beduidend minder gevoelig voor de iepziekte dan de
gladde iep, zodat hier en daar ook grote
monumentale exemplaren voorkomen;
vooral in de Twentse beekdalbossen
en op de mergelhellingen van ZuidLimburg. Mooie voorbeelden zien we in
de omgeving van Oldenzaal, zoals het
Smoddebos, de Grevenmaat en de Hoge
Venterink en in Zuid-Limburg in het Vijlenerbos bij Vaals. Op al deze groeiplaatsen zijn het uitgegroeide hakhoutbomen
van de ruwe iep.
Ruwe iepen hebben een iets groter en
langer gesteeld bloempje dan de gladde
iep. De vruchten zijn groot en rond,
waarbij het vruchtpitje precies in het
midden zit. Deze bomen hebben grote en
behaarde bladeren waarbij het lobje van
de bladvoet opvallend de nerf bedekt.
Soms komt de variëteit ’Cornuta’ voor,
met ingesneden bladeren. Deze wordt
ook wel ’duiveltjesiep’ genoemd vanwege
de hoorntjesvorm. Ook de jonge twijgen
zijn dicht behaard.

r u w e i ep
l Bloempje langer gesteeld dan bij gladde iep
maar korter dan bij fladderiep
l Vruchtjes groot en rond met het zaadje
precies in het midden

De gladde iep
De gladde iep is een boomsoort van de
rivier- en beekdalen, omdat ze goed
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Inheemse iepen

Gladde iep in het Maasheggengebied bij Boxmeer.

Bij Borculo staat de grootste
fladderiep van Nederland.

tegen tijdelijke overstroming kunnen.
Mooie groeiplaatsen zijn die van de
Maasheggen bij Boxmeer, het Zalkerbos nabij Hattem en de heggen van de
Goesse Poel bij Goes. Ook op de leem- en
kalkbodems van de Zuid-Limburgse
heuvels en het kustduingebied heeft de
soort kunnen overleven. Als grote boom
is deze iepensoort echter een zeldzaamheid. De gladde iep komt verder verspreid in geheel Europa voor.
De soort is, zoals alle iepen, eenhuizig
en tweeslachtig. Hij bloeit al heel vroeg
in de late winter of het vroege voorjaar
in maart. Voor je het weet staat de boom
al volop in zaad met ovale, platte vliesvleugelige nootjes. De vruchtpitjes zitten
altijd iets boven het midden. De bloemen
zijn klein met zeer korte steeltjes. De
bloem is een soort klokje, waarbij geen
kelk of kroon is vast te stellen.
De naam ontleent de gladde iep aan
de twijgen en de vrij kleine bladeren die
meestal onbehaard zijn. Jonge bladeren
en schaduwvormen kunnen wel wat
behaard zijn. Takken van gladde iepen
vormen soms kurklijsten.
Recent dna-onderzoek heeft uitgewezen dat de genetische variatie van
gladde iepen in ons land niet erg groot
is. Misschien komt dit doordat de soort
zich vooral vegetatief via worteluitlopers
vermeerdert.

De fladderiep

g ladd e i ep
l
l
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Bloempjes met zeer korte steeltjes
Vruchtjes ovaal met het zaadje iets boven het midden
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De fladderiep is het buitenbeentje van
de wilde iepen en wijkt er in allerlei
kenmerken sterk van af. Opvallend zijn
de bloemen en vruchten die zeer lang
gesteeld zijn. De bloemen hangen aan de
twijgen als een bundeltje gesteelde roodbruine klokjes die fladderen in de wind:
vandaar de naam.
De vruchten zijn vrijwel rond, kleiner
dan die van de ruwe iep. Ze zijn rondom
gewimperd. De bladeren vallen op door
de sterk ongelijke bladvoet, de regelmatige nervatuur en de dichte, zachte beharing aan de onderzijde. Deze beharing
is zeer kort, zodat je er soms een loep bij
nodig hebt.
De fladderiep is zeldzaam en maar

sporadisch zie je meerdere bij elkaar.
Meestal zijn het verspreide exemplaren
in een oude bosrand of een vergeten
hoekje van het bos. Ook fladderiepen
hebben vooral een hakhoutverleden,
maar er zijn ook voorbeelden van knotbomen bekend.
Het zijn bomen van de rivier- en beekdalen en het heuvelland van Zuid-Limburg. De belangrijkste populaties staan
in Midden-Brabant, de Achterhoek bij
Winterswijk en Zuid-Limburg. Uiterst
zeldzaam is de soort in Drenthe, langs
beken in Gelderland, Overijssel, WestBrabant en langs de Maas en Rijn.
Reuzenexemplaren staan in Borculo en
Het Groene Woud in Midden-Brabant.
Overigens is het verspreidingsgebied van
de fladderiep vrij groot en loopt door tot
ver in Azië. Daar komen ook onbehaarde
variëteiten voor.
Vanwege de zeldzaamheid en de
ongevoeligheid voor de iepziekte is de
aandacht voor de fladderiep toegenomen. Diverse autochtone herkomsten
zijn opgenomen in de genenbank en de
’Rassenlijst voor Bomen’. Er zijn inmiddels zelfs al selecties van laanbomen in
de handel.
De fladderiep kan gelden als een serieuze vervanger van de oude ’Belgica’ en
’Major’-iepen, met name op historisch
belangrijke locaties. Ze hebben ook de
karakteristieke brede monumentale
boomkroon gemeen, die we nu langs de
oude wegen en op dijken zo node missen.

Natuurerfgoed
De drie inheemse iepensoorten zijn een
belangrijk deel van ons natuur-erfgoed.
Tevens zijn ze een bedreigd genetisch
erfgoed. Vooral de fladderiep en ruwe iep
verdienen een plaats in de bossen en natuur van de rivier- en beekdalen.
De gladde iep is, vanwege de gevoeligheid voor iepziekte, niet op alle plaatsen
geschikt voor aanplant. In natuurbos en
reservaten kan de soort echter een waardevol onderdeel zijn van de typische Nederlandse leefgemeenschappen.

f ladd er i ep
Bladeren met sterk ongelijke bladvoet
Bloempjes en vruchtjes met zeer lange steeltjes
l Vruchtjes vrijwel rond, klein, rondom gewimperd
l
l
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Ulmus aan de gracht

De Rechtboomsloot in de Amsterdamse binnenstad met Ulmus  hollandica ’Vegeta’, later aangevuld met Ulmus ’Dodoens’. De iep is een ideale boom voor langs de gracht. De transparante
kronen filteren het licht zodat het niet te heet onder de boom wordt maar ook niet te donker.

Tekst en beeld Peter Bennink
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Het kenmerkende verwelkte blad in een zieke
iep.

Moederkever en larven van
de kleine iepenspintkever,
Scolytis multistriatus.

D e i ep e n s p i n t ke ver
De iepenspintkever legt zijn eitjes in de binnenbast van iepen die ziek
of net dood zijn. Vaak zijn het iepen die al besmet zijn met iepziekte. De
moederkever knaagt een gang in de lengterichting van de stam of tak en
legt daarin eitjes.
Als de larven uit de eitjes kruipen vreten ze een gang dwars op de
gang van de moeder. Aan het einde van die gang maken de larven een
iets grotere ruimte: de poppenwieg. Hier verpoppen ze zich tot kever en
raken ze meestal besmet met sporen van Ophiostoma ulmi sensu lato.
Als de kevers zich ontpoppen vreten ze zich een weg naar buiten en vliegen weg.
De kevers zijn nu nog niet geslachtsrijp. Eerst zoeken ze een gezonde
iep op om aan te vreten: de zogenoemde rijpingsvraat. Ze vreten vooral
aan de oksels van jonge twijgen. Dit is het moment waarop gezonde iepen worden besmet. Als de kevers geslachtsrijp zijn zoeken ze weer een
kwarrende boom op om te paren en eitjes te leggen: de cyclus begint
opnieuw.

Haasje over tussen boom en schimmel
Wanneer de schimmel Ophiostoma ulmi sensu lato, die iepziekte
veroorzaakt, een iep is binnengedrongen gaat het afweersysteem van de
boom de strijd aan met de schimmel. Het afweersysteem kan ervoor zorgen dat de ziekte beperkt blijft, maar kan ook de boom zelf doden.
Tekst Peter Bennink / Beeld Hans Kaljee (gemeente Amsterdam), Thérèse Arcand
(Natural Resources Canada, Canadian Forest Service, Laurentian Forestry
Centre) en Phytopathologisch laboratorium ’Willie Commelin Scholten’
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et als Verticillium is iepziekte een
verwelkingsziekte die wordt veroorzaakt door een schimmel. De ziekte
komt de boom meestal binnen door
vraat van besmette iepenspintkevers
(zie kader). Daarnaast kunnen bomen
de ziekte aan elkaar doorgeven via wortelcontacten, omdat iepen die tot een
afstand van 15 m van elkaar staan vaak
ondergronds met elkaar vergroeid zijn.
Volgens Jelle Hiemstra, onderzoeker
bij Praktijkonderzoek Plant en Omgeving
(ppo), is de iepziekte, hoewel vaak desastreus voor de boom, wetenschappelijk

een heel interessant fenomeen: „Als de
schimmel de boom eenmaal is binnengedrongen probeert de boom de ziekte in
te kapselen door houtvaten af te sluiten.
Als de schimmel ’ontsnapt’ naar aangrenzende delen van de boom gaat de
boom de ziekteverwekker daar weer proberen in te kapselen. Zo ontstaat er een
spel van haasje over tussen de schimmel
en de boom.”
De uitkomst van de strijd tussen
boom en schimmel hangt af van het
succes van de boom om de ziekte in te
kapselen. De boom sluit zijn houtvaten

af met gom en ’thyllen’ (foto op pagina 15), een soort blaasjes uit de parenchymcellen die om de houtvaten heen
liggen. Hierdoor kan de schimmel zich
niet meer naar boven en naar beneden
verplaatsen. Daarnaast spelen ook de
aanmaak van lignine en de vorming van
barrièrezones een rol bij het indammen
van de ziekte.
Door het inkapselen van de schimmel
blokkeert de boom ook zijn eigen vochttransport van beneden naar boven. Hierdoor krijgt het blad geen vocht meer;
het blad verwelkt en takken sterven af.
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Haasje over tussen boom en schimmel

Ook de zone om de afgesloten houtvaten
gaat dood en kleurt zwart.

Strijd tegen schimmel
Bij slecht-resistente iepen kan de schimmel zich sneller verspreiden dan dat de
boom houtvaten kan afsluiten. Hierdoor
ontsnapt de schimmel telkens en sluit
de boom opnieuw vaten af: het vochttransport raakt op die manier steeds
meer ontregeld totdat de boom uiteindelijk doodgaat.
Slaagt de boom er wel in om de verspreiding van de ziekteverwekker tegen
te gaan dan kan het ziektebeeld beperkt
blijven tot het verwelken van enkele
blaadjes. De effectiviteit waarmee de iep
de schimmel insluit is dus een belangrijke succesfactor in de strijd tegen de
ziekte.
Ook het gemak waarmee de ziekte
zich door de boom kan verspreiden verschilt van iep tot iep. De schimmel kan
zich in vatbare bomen vaak makkelijker
voortbewegen dan in resistente. Dit heeft
onder meer te maken met de lengte
van de houtvaten. De overgang van het
ene houtvat naar het andere vormt een
hindernis voor de schimmel op zijn weg
van boven naar beneden of andersom.
Hoe korter de houtvaten zijn, hoe meer
hindernissen de ziekteverwekker moet
overwinnen om zich over een bepaalde
afstand te verspreiden.
Daarnaast maakt de diameter van de
houtvaten verschil: nauwe houtvaten
zijn makkelijker af te dichten met thyllen dan wijde. Resistente iepen blijken
vaak kortere en nauwere houtvaten te
hebben dan vatbare klonen.
Ook het jaargetijde waarin de aantasting zich voordoet vormt een succesfactor: in het voorjaar maakt de boom grote,

dunwandige houtvaten aan voor watertransport. In de zomer kleinere, dikwandige vaten. Iepen zijn dan ook vaak goed
in staat om infecties in het zomerhout in
te kapselen.

Veldresistentie
Naast de afsluitingsmechanismen in de
cellen van de boom bepalen nog meer
factoren of een iep ziek wordt. Misschien
wel de belangrijkste is of veel iepenspintkevers de boom aanvreten of niet.
Zo kunnen bomen in het laboratorium
gemakkelijk ziek gemaakt worden maar
in de praktijk een goede veldresistentie
hebben.
In Nederland verspreiden vooral Scolytis scolytis (de grote iepenspintkever)
en Scolytis multistriatus (de kleine iepen-

spintkever) de iepziekte. De kevers blijken een duidelijke voorkeur te hebben
voor bepaalde iepensoorten. Sommige
iepen zijn ’lekkerder’ dan andere. Ook
de kroonvorm en de ruwheid van de
schors zijn van belang. De kevers hebben
een voorkeur voor bomen met een ruwe
schors met veel spleten.
Daarnaast speelt de aanwezigheid van
triterpeen een rol. Deze stof in de bast
van sommige iepen zorgt ervoor dat de
kevers de boom mijden. Het bekendste
voorbeeld hiervan is de fladderiep (Ulmus
laevis) die in oculatieproeven erg vatbaar
blijkt te zijn voor de iepziekteschimmel maar in de praktijk vrijwel niet ziek
wordt omdat de kevers de boom mijden.
Aan de andere kant van het spectrum
staat Ulmus pumila, waartoe de kevers
juist erg worden aangetrokken.

100 jaar iepz iek t e
Met bolvormige thyllen sluit de boom de iepziekteschimmel in, maar blokkeert
daarmee ook zijn eigen vochttransport.

Door wortelcontact kunnen iepen hun buurbomen besmetten.
Zo kan een hele rij worden ’opgerold’.

De eerste meldingen van iepziekte kwamen in 1919 uit
Brabant, maar uit verkleuringen in jaarringen bleek dat de
ziekte er al enige jaren aanwezig was. De boosdoener bleek
de schimmel Ophiostoma ulmi sensu lato te zijn.
De kloon Ulmus  hollandica ’Belgica’ die in Nederland vrijwel in monocultuur was aangeplant bleek uitermate vatbaar.
De eerste uitbraak in de jaren ’20 van de vorige eeuw heeft
ons land daardoor honderdduizenden bomen gekost. Via
Europa kwam de ziekte in Amerika terecht waar ook de daar
veel gebruikte Ulmus americana zeer vatbaar bleek. Vanaf de
jaren ’40 trad in Europa enig herstel op. In Nederland werden
vanaf de jaren ’60 weer volop iepen aangeplant: nu klonen
die beter resistent waren tegen iepziekte dan ’Belgica’ zoals
U.  hollandica ’Vegeta’, U.  hollandica ’Commelin’ en
U.  hollandica ’Groeneveld’.
In 1972 begon de tweede iepziektegolf. Een agressievere
variant van de iepziekte kwam nu vanuit de Verenigde Staten
naar Europa. Deze schimmel, Ophiostoma novo-ulmi (subsp.
americana), bleek veel meer bomen aan te tasten. Niet alleen
de restanten van U.  h. ’Belgica’ werden gedecimeerd, ook
’Vegeta’ en ’Commelin’ vielen ten prooi aan de ziekte.
Vanuit de Balkan kwam er in 1980 nog een agressieve variant van de schimmel bij: Ophiostoma novo-ulmi subsp. novoulmi. De drie varianten kruisen inmiddels vrijelijk met elkaar,
waarbij de oude Ophiostoma ulmi bijna geheel is verdrongen.
Gelukkig zijn de kruisingen van beide novo-ulmi’s niet agressiever dan hun ouders.
Nog steeds vallen iepen aan de ziekte ten prooi. Het gaat
daarbij echter vrijwel nooit om de nieuwere, resistente klonen
die vanaf de jaren ’70 op de markt zijn gekomen.
In veel gebieden is ook de sterfte onder vatbare klonen beperkt door een streng sanitair beleid. Zieke bomen worden
daarbij snel opgeruimd om te voorkomen dat ze dienen als
broedboom voor de iepenspintkever (zie het artikel over beheermaatregelen op pagina 16 en verder).

Uitgebreide informatie over de iepziekte is
te vinden op www.dutchelmdisease.org.
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Iepziekte
is goed te beheersen

Verschillende organisaties hebben protocollen die erop gericht zijn om
iepziekte te voorkomen. Voorbeelden zijn de gemeente Amsterdam en
de Iepenwacht Fryslân. Ze blijken in de praktijk alle goed te werken.

Tekst Marrit Molenaar / Beeld Btl Bomendienst, gemeente Amsterdam, gemeente Amstelveen

D

e iepziekte is al zo’n 100 jaar
onder ons en zal nooit meer helemaal verdwijnen. „Dat is niet erg, maar je
moet er mee leren leven en hem beheersen”, zoals Debora Bleeker van gemeente
Amsterdam aangeeft. Dat lukt de meeste
gemeenten inmiddels heel aardig; wat
ook uit het voorbeeld blijkt van de Friese
iepenwacht die in vier jaar tijd de uitval
van 15% terug wist te brengen tot 1%.
De aanpak van iepziekte en het voeren van een goed beheer komt in de
meeste gemeenten op hetzelfde scenario
neer. Het is veelal een combinatie van
geregeld inspecteren van de bomen op
iepziekte tijdens het groeiseizoen, het
nemen van sanitaire maatregelen en/

of het injecteren van de iepen met het
preventieve middel Dutch Trig. En last
but not least aanplanten van (hoog)resistente iepensoorten.
Toch zijn er bij de diverse gemeenten en instanties wat de invulling en
uitvoering van de aanpak betreft aardig
wat verschillen te noteren. Zo zet Amsterdam bijvoorbeeld kevervallen in als
instrument bij het iepenbeheer, hecht
Amstelveen heel veel waarde aan afvoer
van het hout naar een gecertificeerde
inrichting en kiest Den Haag ervoor om
jaarlijks de helft van het iepenbestand
met Dutch Trig te injecteren. In de tekst
hieronder komen de diverse beheer
methoden aan bod.

A ms t er dam :
kever v a l len en f i k s e boe t es
boete €240 bedragen; bij een aannemer
„Iepen zijn heel erg belangrijk voor

Met een strikt beheer
weten veel gemeenten de
uitval van iep tot 1% of
minder terug te brengen.
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Amsterdam. We hebben er zo’n 75.000
en deze maken ongeveer een kwart van
het totale bomenbestand uit”, vertelt Debora Bleeker, beleidsmedewerker iepen
bij dro (Dienst Ruimtelijke Ordening).
Het belang van de iep zit hem vooral in
het feit dat hij – in tegenstelling tot veel
andere bomen – zo goed tegen de zilte
zeewind kan, die vanaf de kust de hoofdstad bereikt.
Amsterdam voert al heel lang een
streng beheer ten aanzien van iepziekte.
De uitval van iepen ligt al jaren beneden
de 1%. Sinds eind 2008 is de apv (Algemene Plaatselijke Verordening) herzien
en beschikt de gemeente over het ’Handhavingsprotocol iepziekte’. Hiermee
kan zij nog strenger optreden tegen
overtreders van het protocol. „We kunnen nu bij overtredingen daadwerkelijk
proces-verbaal opmaken”, meldt Bleeker
tevreden. Voor een particulier kan de

die over de schreef gaat, kan dit bedrag
oplopen tot €480.
De kern van de Amsterdamse apv is
dat bij constatering van iepziekte de
boom binnen tien dagen moet worden
geveld en ter plekke ontbast. Dat kan
door de stam te schillen en de takken
te versnipperen. Zo wordt voorkomen
dat er met niet-ontbast iepenhout wordt
gesleept. Want als dit blijft liggen in
achtertuintjes, kan het weer tot enorme
broedhaarden leiden. De apv dient ook
om kosten te besparen. Bleeker: „Punt
was dat jarenlang het zieke iepenhout
door wel zo’n 20 à 25 aannemers werd
afgevoerd. Zij mochten met een ontheffing het iepenhout vervoeren en tijdelijk

Kever vallen voor
monitoring van
iepenspintkever

Deze keverval in Osdorp is er een van de in totaal 60
waarmee de gemeente Amsterdam de iepenspintkevers
nauwgezet monitort.

opslaan; maar voor de gemeente was het
een enorm tijdrovende en dus kostbare
taak om hen allemaal te controleren. Dit
was nodig, want soms verdwenen nietontbaste bomen naar terreinen waar je
het niet wilde hebben. Kreeg je toch weer
uitvlieg van jonge kevers die weer naar
gezonde bomen vlogen en was de cirkel
weer rond.”

Een ander typisch Amsterdams instrument is het gebruikmaken van kevervallen om de iepenspintkevers nauwgezet
te kunnen monitoren. Hiertoe zijn over
de gehele stad zo’n 60 vallen uitgezet,
met lokstoffen en lijm om de kevers aan
te trekken. Bleeker: „Als de aantallen die
gevangen worden, boven de gemiddelde
standaard komen, dan weten we dat hier
iets aan de hand is en gaan we vervolgens gericht verder zoeken in die buurt.”
Zo kan de gemeente heel gericht de bestrijding van de iepziekte aanpakken.
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Du t c h Tr ig :
een s c h i m mel a l s r emed ie t egen de iepz iek t e
Om inzicht te krijgen in de keverpopulatie worden elk jaar alle kevervangsten bij elkaar opgeteld: hieruit
blijkt dat voor het derde achtereenvolgende jaar het aantal kevers enorm is
afgenomen.
Amsterdam is ook al flink aan het
herplanten. Bleeker: „Dit vragen we
ook expliciet aan alle stadsdelen.
Er is inmiddels genoeg keus uit
hoogresistente iepencultivars. Voor
Amsterdam is de iep uiteindelijk de
allerbeste straatboom: hij kan stadse
ongemakken geweldig goed trotseren
en er zijn zoveel cultivars waar je leuk
mee kan variëren.” De kosten voor het
iepenbeheer, inclusief herplant, zijn
€900.000 per jaar.
Btl Bomendienst injecteert iepen in heel Nederland met het biologische middel Dutch Trig,
dat de boom tegen iepziekte beschermt.

al het levende materiaal (90%) zit bij de
iep in de buitenste jaarring en dus ook
de activiteit. Daarom moeten we elk jaar
opnieuw de geïnduceerde resistentie
opwekken.”

Zoals gezegd injecteert btl iepen in
heel Nederland – en daarbuiten – met
het preventieve middel. In Den Haag
doen zij dit al sinds 1995. Met succes: de
totale uitval zit op hetzelfde percentage
als in Amsterdam: onder de 1%. Niet
alle iepen worden geïnjecteerd; maar de
helft van het totale bestand. In de loop
der jaren is echter ook bij de bomen die
niet geïnjecteerd zijn, het percentage
uitvallers steeds lager geworden. Volgens Schraven het gevolg van het feit
dat de iepenspintkever zélf achteruit
gaat. Er zijn immers steeds minder dode

bomen om eitjes in te leggen. Schraven
benadrukt dat het belangrijk is om het
preventieve middel altijd te gebruiken
in combinatie met andere methoden.
Inspectie en controle van de iepen blijft
cruciaal. „Daarom inspecteren wij in Den
Haag altijd achteraf, op twee momenten
in het seizoen.” De gemeente inspecteert
zelf de niet-geïnjecteerde bomen.
De btl-man heeft nog een goede tip.
Gemeenten zouden onderscheid moeten
maken tussen boomsoorten in de kapvergunning die ze afgeven. „Nu wordt
aan iep in veel gevallen geen aparte
voorwaarden gesteld, met alle risico’s
vandien.”

In Nederland al meer dan
500.000 bomen geïnjec teerd

Iepen w ac h t Fr y s lân :
d ig i t aa l beheer s y s t eem en g r oo t s c ha l ige her plan t

A ms t el veen :
s t r enge com pos t eer nor men maar geen her plan t

In Friesland is sinds 2005 de Stichting
Iepenwacht Fryslân actief. Hierin doen 17
gemeenten, twee natuurbeschermingsorganisaties, provincie Fryslân en Rijkswaterstaat mee. „Doel van de Iepenwacht is het terugdringen van iepziekte
en het behouden van de iep voor de provincie”, aldus Gauke Dam die in dienst
van btl als projectleider bij de stichting
is gestationeerd. Dat lukt goed, want het
streven naar een uitvalspercentage van
1 of minder is in 2009 gehaald. Dit is al
twee jaar eerder dan gepland.

Ook Amstelveen heeft de iepziekte
goed onder controle: de uitval is minder
dan een half procent. De iep beslaat
ruim 10% van het totale bomenbestand
in deze Noord-Hollandse gemeente. Ton
van Oostwaard van de gemeente vertelt
dat Amstelveen een strikt beleid voert.
Drie keer per jaar vindt een controle
plaats. Omdat het in totaal om 3.760
bomen gaat, kan één eigen Amstelveense voorman dit in tien uur tijd per
ronde doen, dus de kosten vallen mee
(€1.500, exclusief opruimen). Een aanzienlijk deel van de iepen bestaat inmiddels uit resistente soorten, die niet meer
hoeven te worden geïnspecteerd.

De Friese organisatie werkt op basis
van het boekje ’Goed Iepenbeheer’ dat
zij samen met de Bomenstichting heeft
uitgebracht. Concreet betekent dit intensief inspecteren en indien nodig saneren.
Het preventieve middel Dutch Trig wordt
alleen bij bomen vanaf 40 cm omtrek
toegepast. De provincie is in twee regio’s
opgesplitst: noord en zuid, die op zieke
iepen geïnspecteerd worden door in
totaal zes inspecteurs. Voor het kappen
en opruimen van zieke bomen zijn twee
aannemers ingehuurd, die elk een regio
bestrijken. Ook zij werken op basis van
het al eerder genoemde boekje; dit is
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Behalve iepen curatief beschermen,
kan dit ook preventief met behulp van
de schimmel Dutch Trig. Dit is het enige,
in Europa toegelaten, biologische middel dat preventief tegen iepziekte kan
worden ingezet. Btl Bomendienst is de
enige geautoriseerde partij die het middel uitgeeft en toepast. In totaal zijn in
Nederland al meer dan 500.000 bomen
geïnjecteerd, weet Ron Schraven van btl
te vertellen. „Eigenlijk doen alle grote
steden met grote iepenopstanden aan
injecteren, met uitzondering van Amsterdam”. Dutch Trig werkt op basis van
zogeheten geïnduceerde resistentie, of
beter gezegd, het middel wekt resistentie op bij de boom tegen iepziekte. De
injectie met het middel moet jaarlijks
worden herhaald, omdat de iep een ringvormige houtsoort is. Schraven: „Zowat
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ook zo opgenomen in het contract.
Afhankelijk van het uitvalspercentage
wordt in twee of drie rondes geïnspecteerd. Gemeenten die onder de 1% uitval
zitten, worden slechts tweemaal geïnspecteerd: alleen tijdens de eerste ronde
in juni en de derde ronde in augustus.
„Vaker inspecteren heeft geen nut; een
uitval van 1% komt ook bij andere boomsoorten voor, als natuurlijke norm,” legt
Dam uit. De overige gemeenten doen we
nog wel in drie rondes. De zogenaamde
100%-controles die de Iepenwacht eerder
hanteerde, zijn dus losgelaten omdat de
aanpak vruchten afwerpt en er steeds
minder zieke iepen in Friesland zijn.
Sinds 2009 werkt de Iepenwacht met
een nieuw, digitaal iepenbeheersysteem.
Hierin zijn nagenoeg alle individuele
iepen ingevoerd: de inspecteurs werken
met een veldcomputer waarin ze een besmette iep als ’ziek’ kunnen aanvinken.
Binnen 24 uur krijgt de aannemer vervolgens vanuit dit systeem een lijst door-

Iepenwacht Fryslân
werkt met boekje
’Goed Iepenbeheer’

gestuurd met daarop alle zieke iepen én
hun locatie. Vanaf dat moment heeft de
aannemer tien werkdagen de tijd om de
zieke iepen te kappen en ontschorsen;
broedbomen moeten binnen drie werkdagen zijn aangepakt.

Voor de komende jaren is herplanten
speerpunt van de Iepenwacht. Zo gaan
er – met behulp van subsidie vanuit het
Waddenfonds – de komende vijf jaar in
het Waddengebied 7.000 iepen de grond
in. En ook in de rest van Friesland gaan
de komende jaren nog eens 5.000 bomen
de grond in. Ook particulieren kunnen in
aanmerking komen voor herplant: dit gebeurt kosteloos indien zij eerder een iep
zijn kwijtgeraakt.
De Iepenwacht loopt af in 2019. Daarna
is het volgens Dam heel belangrijk om
in Friesland een vorm van basisbeheer
te blijven hanteren. „Zou men de bomen
vanaf dat moment aan hun lot overlaten,
dan is binnen drie jaar de ziekte weer
net zo hard terug als vóór alle maatregelen”. Goed beheer is goedkoper dan
nietsdoen, is zijn ervaring: „Dode bomen
moet je opruimen, saneren; en dat kost
heel veel geld”.

Het opruimen van zieke bomen gebeurt met de eigen bomenploeg. Het
hout blijft in Amstelveen en gaat rechtstreeks naar de gemeentelijke composteerinrichting, die bvor-gecertificeerd
is voor iepziekte. „Heel belangrijk dat
de verwerking volgens een daartoe
gecertificeerd bedrijf gebeurt, zodat je
zekerheid hebt dat dit goed gaat”, aldus
Van Oostwaard. Naleving van het iepenbeheer is net als in Amsterdam ook in
Amstelveen opgenomen in de apv. Bin-

nen acht dagen moeten zieke iepen zijn
opgeruimd. De controle is strikt: indien
een particulier in gebreke blijft, haalt de
gemeente zelf de boom weg, maar krijgt
de overtreder hiervoor wél de rekening
gepresenteerd.
Terugplanten van iepen op plaatsen
waar deze zijn weggevallen, gebeurt in
principe niet. De gemeente Amstelveen
hanteert namelijk een uitstervingsbeleid.
Van Oostwaard: „Alleen als de straat
meer dan de helft aan bomen (iepen of
andere soorten) kwijt is, doen we een
complete bomenrevisie”. Wel zijn in de
nieuwbouwwijk Westwijk, en ook langs
de Amstel en de Nes, inmiddels zo’n
1.200 (bijna)resistente soorten bijgeplant.
Langs de rivieren vindt een experiment
plaats: hier zijn drie verschillende cultivars iep door elkaar heen geplant. Het
gaat om Ulmus ’Dodoens’, U. ’Columella’
en U. ’Plantijn’. „Als een bepaalde soort
na verloop van tijd toch niet zo resistent
blijkt te zijn, houden we in ieder geval
nog de andere iepen over.”

In de Amstelveense nieuwbouwwijk Westwijk staan
deze resistente iepencultivars er achttien jaar na aanplant nog prima bij.

Uit val minder dan
half procent
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Ulmus langs de dijk

Een oer-Fries tafereel: wapperende was onder een rij iepen op een dijk, of beter gezegd vestingwal, rond het Friese stadje Sloten. Het betreft Ulmus ’Clusius’, een in 1984 door het Bosbouw
proefstation De Dorschkamp uitgegeven iepziekte-resistente kloon.

Beeld Rens Kromhout / Tekst Peter Bennink
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De bomen zijn kunstmatig
geïnfecteerd om de resistentie tegen iepziekte te testen.

D

it jaar publiceert Jelle Hiemstra, onderzoeker bij ppo, samen met Jitze
Kopinga en Joukje Buitenveld van Alterra
de resultaten van het onderzoek ’Toekomst voor de iep’. Dit onderzoek beslaat
de resistentie tegen iepziekte, de stabiliteit
en de gebruikswaarde van een groot aantal recente iepenrassen. Naast ppo en Alterra (evenals ppo onderdeel van Wageningen UR) zijn Bonte Hoek kwekerijen en de
gemeente Amsterdam als medeuitvoerder
en -financier betrokken bij dit onderzoeksproject, dat het PT financiert.

Traditie van iepenveredeling

Nederland spil in
internationaal
iepenonderzoek
Het iepenonderzoek van het voormalige Bosbouwproefstation De
Dorschkamp heeft veelgebruikte iepziekteresistente klonen opgeleverd.
Nog steeds wordt materiaal uit dit onderzoek in veel landen gebruikt
voor iepenveredeling. In eigen land onderzoekt Plantonderzoek Praktijk
en Omgeving (ppo) de bruikbaarheid van het huidige iepensortiment en
kijkt daarbij onder meer samen met Alterra of er nog bruikbare klonen
zitten tussen de oude proefbeplantingen van De Dorschkamp.
Tekst Peter Bennink / Beeld Jelle Hiemstra
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Bij zijn werk aan ’Toekomst voor de iep’
staat Hiemstra op de schouders van landgenoten die hem voorgingen in het iepenonderzoek. Nederland kent immers een
lange traditie van iepenveredeling.
Al in 1927 – toen de oorzaak, verspreiding en gevolgen van de iepziekte nog
nauwelijks in beeld waren gebracht – begon Christine Buisman met het zoeken
naar resistente rassen. Zij selecteerde uit
zaaisel afkomstig uit Madrid de kloon die
later naar haar werd vernoemd en in 1936
werd uitgegeven. Buisman werd opgevolgd
door Johanna Went die in 1948 de kloon
’Bea Schwartz’ uitgaf.
In 1953 nam Hans Heybroek het werk
van Went over; hij zou het iepenonderzoek
leiden tot zijn pensioen in 1992. Heybroek
heeft in totaal zeven klonen uitgegeven:
’Commelin’ in 1960, ’Groeneveld’ in 1963,
’Plantijn’, ’Lobel’ en ’Dodoens’ in 1973,
’Clusius’ in 1983 en ’Columella’ in 1989.
Heybroek: „We zochten een boom die in
eerste instantie resistent was tegen de
iepziekte en daarbij de goede eigenschappen van de iep behield”.
Die goede eigenschappen van de iep
zijn de snelle groei en de weerstand tegen
wind en strooizout. Tot slot werd ook de

Het proefveld van ppo vlak na de aanplant in 2007 (bovenste foto) en
voor de start van de inoculaties in 2008.

groeivorm beoordeeld: erg warrig of onregelmatig groeiende bomen waren niet gewenst. Het ideaalbeeld was een resistente
versie van de Ulmus  hollandica ’Belgica’.

Monnikenwerk
Het zoeken naar resistente klonen is monnikenwerk. Om de gewenste eigenschappen te vinden moet de veredelaar jaarlijks
duizenden bloemen bestuiven, honderden
isolatiezakken in de bomen plaatsen om
te voorkomen dat de bloemen met vreemd
stuifmeel bestoven worden, duizenden
zaden zaaien, zaailingen inoculeren met
de ziekteverwekker, planten selecteren en
enten.
Aan het uitgeven van een kloon gaat
dan ook jaren werk vooraf. In de eerste
plaats blijven maar weinig planten over na
de eerste handmatige besmetting van de
zaailingen.
Afhankelijk van de ouderplanten schat
Heybroek in dat zo’n 20 op de 1.000 zaailingen de eerste schifting overleven. De
veredelaar kloont deze zaailingen die vervolgens eerst een jaar de kans krijgen om
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te groeien. Daarna worden ze weer geïnoculeerd met iepziekte waardoor er weer
zeker driekwart afvalt. De resterende
konen moeten zich vervolgens staande
houden in proefbeplantingen waar er
nog eens veel afvallen door slechte groei,
vorm, bebladering, aantastingen van Nectria of andere oorzaken.

Uitwisselen plantmateriaal
Resistent plantmateriaal is dus moeilijk
te ontwikkelen. Veredelaars van verschillende onderzoeksinstellingen over de
hele wereld wisselen daarom plantmateriaal uit. Zo zijn klonen uit het veredelingsprogramma van De Dorschkamp
terechtgekomen in de Verenigde Staten
waar ze als uitgangsmateriaal dienden
voor onder meer de Amerikaanse klonen
’Urban’, ’Regal’ en ’Homestead’.
Ook in Europa heeft het Wageningse
plantmateriaal zijn weg gevonden. In de
jaren ’80 kreeg Heybroek subsidie van
de toenmalige eeg om in verschillende
Europese landen proefvelden aan te leg-

gen. Zo zijn deze bomen in onder meer
Frankrijk en Italië terechtgekomen.
Italiaanse onderzoekers zijn verder
gaan kruisen met de bomen en de veelbelovende Italiaanse selecties ’Plinio’ en
’San Zanobi’ zijn dan ook beide kruisingen van de Nederlandse ’Plantijn’ met
U. pumila.
Franse onderzoekers hebben niet verder gekruist maar uit het proefveld de
klonen 812 en 762 geselecteerd, getest,
als goed beoordeeld en op de markt
gebracht. Kloon 812 kreeg cultivarnaam
’Nanguen’ (handelsnaam Lutece) en 762
kreeg als cultivarnaam ’Wanoux’ (handelsnaam Vada). Vooral ’Nanguen’ wordt
veel gekweekt en toegepast en geldt als
hoogresistent. Deze twee klonen komen
dus oorspronkelijk uit hetzelfde veredelingsprogramma als ’Columella’.

Verwilderde proefvelden
Op vergelijkbare wijze als in Frankrijk
heeft ook Jelle Hiemstra samen met
Joukje Buitenveld in zijn onderzoek ‘Toe-

het voor boombeheerders en boomadviseurs meteen duidelijk maakt hoe goed
de boom resistent is tegen iepziekte.
Hiemstra: „We hebben hele duidelijke
verschillen gevonden en die kwamen
ook goed overeen met wat we al uit de
praktijk weten. Aan de ene kant heb je
’Belgica’ die heel makkelijk ziek wordt
en aan de andere kant van het spectrum
’Columella’ die nauwelijks symptomen
geeft. De andere bomen zitten daar ergens tussenin”.
Ppo onderzocht niet alleen de weerbaarheid tegen iepziekte maar samen
met Jitze Kopinga van Alterra ook de
stabiliteit van de bomen. Verschillende
klonen zijn op eigen wortel geplant, op
’Belgica’ en op de speciale onderstamselectie ’Stavast’. Door de bomen uit de
grond te halen en schoon te spoelen
hebben de onderzoekers het wortelgestel
van de verschillende onderstammen in
kaart gebracht.

komst voor de iep’ een aantal klonen uit
oude proefvelden van De Dorschkamp
nader onderzocht. Deze bomen stonden
al die jaren in inmiddels verwilderde
proefvelden in de Flevopolder.
Alterra selecteerde uit de proeflocaties
tien rassen en nam deze mee in het resistentieonderzoek. Naast de tien klonen
uit de oude proefvelden testten Hiemstra
en Buitenveld drie oude cultivars, vijf
door Heybroek uitgegeven iepen en
acht Amerikaanse klonen. ’Nanguen’,
’Wanoux’, ’Plinio’ en ‘San Zanobi’ zijn
niet in dit onderzoek opgenomen omdat
ze bij de start van het onderzoek in Nederland nog niet op de markt waren.
De bedoeling van dit resistentieonderzoek is om te komen tot een beoordeling
van de mate van weerbaarheid van de
verschillende rassen. Natuurlijk zijn alle
uitgegeven klonen al uitgebreid getest
voor ze op de markt kwamen, maar niet
altijd onder de dezelfde omstandigheden
en ook niet ten opzichte van elkaar.
De veldproef moet leiden tot een indeling in gevoeligheidscategorieën, die

Gebruikswaardeonderzoek
Verwelkingssymptomen in een kunstmatig
met iepziekte geïnfecteerde aanplant.

Deel van één van de proefbeplantingen voor
het gebruikswaarde onderzoek van iepen in
Amsterdam (IJburg).
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Tot slot onderzoekt Hiemstra de meeste
van de cultivars die in het resistentieonderzoek hebben meegedaan, op
hun gebruikswaarde. Daarbij zijn de
bovengenoemde nieuwe ’Franse’ en ’Italiaanse’ klonen op beperkte schaal wel
meegenomen. De bomen worden getest
volgens de methode van het langlopende
Gebruikswaardeonderzoek Straat- en
Laanbomen (zie www.straatbomen.nl;
hier is ook informatie over het iepen
onderzoek te vinden). Twee keer per jaar
bekijken de onderzoekers de bomen en
meten de groei en bekijken onder meer
de kroonvorm, gezondheid en noodzaak
van snoei.
Door zowel de resistentie tegen iepziekte en de stabiliteit als de overige
gebruikswaarden van de iep objectief in
beeld te brengen moet ’Toekomst voor
de iep’ groenbeheerders duidelijk maken
wat ze kunnen verwachten van de boom.
Het is vervolgens aan hen om te bepalen
of de iep die toekomst ook daadwerkelijk
krijgt.
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Het Iepenarboretum ligt in de nieuwe wijk
Overhoeks, pal aan het IJ.

Breedveld van LandLab, studio voor landschapsarchitectuur in Arnhem. Tussen de
groepen zijn solitaire bomen aangeplant
die niet in een van deze twee categorieën zijn onder te brengen, zoals hangende
iepen en de geel- en bontbladigen. Verder
zijn cultivars geplant waarvan de uiteindelijke habitus onder Nederlandse omstandigheden nog nauwelijks bekend is.
Ook de voor iepziekte zeer gevoelige
Ulmus minor ’Sarniensis’ en U.  hollandica
’Belgica’ zijn in het arboretum aangeplant. Kaljee zag daarvoor geen enkele
belemmering. Hij wijst op de lage infectiedruk die Amsterdam kent. Hoe
dichter bij het centrum, hoe lager die is.
Het centrum zelf kenmerkt zich door de
hoogste iependichtheid en de geringste
infectiedruk van de gehele stad. Daar ligt
de uitval gemiddeld op vijf bomen per
jaar. Veelal zijn dat bomen in parken of
in particuliere tuinen en niet of nauwelijks laan- of straatbomen.
Op één punt is in het arboretum met
de gevoeligheid rekening gehouden. De
meest vatbare iepen zijn zo aangeplant
dat onderling wortelcontact niet waarschijnlijk is. Los daarvan schat Kaljee de
kansen dat cultivars als ’Sarniensis’ en

Iepenarboretum onderstreept bestaansrecht iep
Wie in de wereld van de straat- en laanbomen
spreekt over Amsterdam, denkt al gauw aan iepen.
Het is dan ook geen wonder dat juist hier een iepenarboretum moest verrijzen.
Tekst Guus Wijchman
Beeld Peter Bennink en Hans Kaljee (gemeente Amsterdam)
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Z

o’n jaar of zeven geleden droeg
Hans Kaljee het idee aan voor
de aanleg van een iepenarboretum.
Stadsdeel Amsterdam-Noord nam deze
handschoen op en maakte er plaats voor
in de nieuwe wijk Overhoeks, schuin
tegenover het Centraal Station aan de
overkant van het IJ. Door deze situering
ligt Overhoeks vol op de wind.
„Het sortimentslijstje van straat- en
laanbomen waaruit je voor zo’n wijk
kunt putten, is bij voorbaat kort”, stelt
Kaljee (bomenconsulent van de gemeente Amsterdam). „Tien tegen één dat je
vanwege die wind in ieder geval ook bij
de iep uitkomt. Bij de beplantingskeuze
voor Overhoeks werd de iep dus meegenomen, als smal opgaande maar ook als
breed uitgroeiende boom. Dat we er een
arboretum van konden maken, was een
bijzonder interessante bijkomstigheid.”

Het Amsterdamse iepenarboretum
maakt gewoon deel uit van het openbaar groen van de wijk Overhoeks. De
collectie draait ook gewoon mee in de
aanleg- en exploitatiebudgetten van deze
wijk. Politiek gezien was het volgens
Kaljee dan ook redelijk gemakkelijk te
verkopen.
De iepen staan in de brede groenstrook die ligt tussen de bebouwing en
de IJ-oever. Voor menig bewoner zullen
de bomen weinig anders zijn dan het
overige gemeentegroen. Het enige dat ze
voor de leek bijzonder maakt is de roestvrijstalen ring die op de boomspiegel ligt
met daarop de cultivarnaam.
De 32 soorten en cultivars van het
arboretum staan zijn min of meer in
groepjes van smal opgaande en breed
uitgroeiende types. Dit is gedaan in
nauw overleg met ontwerper Bram

’Belgica’ in het arboretum toch tot wasdom komen, redelijk hoog in. Het zal dan
in ieder geval mogelijk zijn om de habitus van die oude vertrouwde selecties te
vergelijken met het moderne iepensortiment; precies zoals dat in een arboretum
mogelijk moet zijn.
Met de nu geplante 32 soorten en
cultivars is het arboretum nog lang niet
vol. Puur afgaande op het beschikbare
sortiment en wat zich overal in de wereld aan nieuwe cultivars aandient, is het
volgens Kaljee geen enkel probleem om
een arboretum te realiseren met meer
dan honderd verschillende iepen. „We
moeten echter wel bezien in hoeverre dit
reëel is”, waarschuwt hij.
Overhoeks is in volle ontwikkeling
en voor de wijk staan nog heel wat iepen gepland. Het is dus mogelijk om
die iepen, wat sortimentskeuze betreft,
te laten aansluiten op het arboretum.
Kaljee verwacht dat dit ook zeker gaat
gebeuren. Op een gegeven moment is
de wijk echter wel af en zijn de mogelijkheden om bomen aan te planten,
uitgeput. Daarbij komt dat Amsterdam
graag relatief grote bomen aanplant. Van
veel nieuwe cultivars zijn vooralsnog alleen kleine exemplaren beschikbaar. Dat
maakt de aanplant in deze jonge wijk
niet zo voor de hand liggend. „Al was het
alleen al vanwege het feit dat je daar de
bewoners geen plezier mee doet en dat
jonge bomen in het stedelijk groen bijzonder kwetsbaar zijn”, vult hij aan.

Andere locaties
Amsterdam heeft ook op andere locaties
meerdere iepencultivars bijeengebracht.
Zo zijn een jaar of vijf geleden zestien
verschillende iepen bij elkaar aangeplant
in het havengebied. In de in aanbouw
zijnde wijk IJburg staan elf iepencultivars, waaronder de nog vrijwel onbekende ’Rebona’ en ’Nanguen’ (handelsnaam
Lutece). De aanplant op IJburg wordt op
termijn aangevuld met hoogresistente
cultivars als ’San Zanobi’, ’Wanoux’ (handelsnaam Vada) en ’Plinio’.
Beide locaties draaien mee in het
gebruikswaardeonderzoek van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (ppo) in
Lisse. Voor de onderzoekers zijn deze
straat- en laanbeplantingen ideaal, want
de cultivars zijn door elkaar aangeplant.
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Iepenarboretum onderstreept bestaansrecht iep

Iepenarboretum bij Joure.

Zo zijn er lanen in IJburg waar alle elf
cultivars steeds in dezelfde volgorde zijn
herhaald. Deze klonen zijn dus onder
praktisch vergelijkbare omstandigheden
op hun gebruikswaarde te beoordelen.

Revival van de iep
Iedere boomsoort krijgt zijn naam in een stalen ring
die in beton wordt verankerd.
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Het arboretum kan volgens Kaljee bijdragen tot de revival van de iep, zoals
hij die de laatste jaren waarneemt. Ook
verwacht hij dat de uitkomsten van het
gebruikswaardeonderzoek van ppo de
iep straks wind in de zeilen geven. Want
er driegt schaarste. Er is nog maar een
handvol kwekerijen die de iep op redelijke schaal produceren. Groeit de belangstelling weer, dan is opschaling nodig.
Hoewel Kaljee het gebruikswaarden
onderzoek toejuicht, hoeft de waarde
van de iep wat hem betreft niet meer
te worden onderzocht: die staat als een
huis. Ook heeft hij het volste vertrouwen
in de resistentie van de nieuwe cultivars
die de sinds de jaren zeventig op de
markt zijn gekomen.
Hij hoeft in dit verband alleen maar
te wijzen op het iepziektebeleid dat Amsterdam al tachtig jaar voert. Dit is gebaseerd op het zo snel mogelijk verwijderen van zieke exemplaren. Vervolgens
wordt die boom vrijwel altijd vervangen
door weer een iep; sinds de jaren zeventig vooral door hoogresistente cultivars.
De term hoogresistent neemt Kaljee
consequent in de mond. Het lijkt hier te
gaan om politiek correct woordgebruik.
„In het onderzoek zijn nieuwe cultivars
wel ziek te maken. Dus redeneert menig groenbeheerder dat ze niet volledig
resistent zijn. Dit is ongelooflijk jammer
en ook verwarrend. Want in de praktijk
echter blijken die nieuwe iepen geen van
alle vatbaar te zijn voor de schimmel die
de ziekte veroorzaakt”, zegt hij hierover.
Zijn gelijk haalt hij uit het genoemde
verwijderings- en vervangingsbeleid. Van
de iepen die sinds de jaren zeventig zijn
aangeplant, is tot dusver nog geen enkele ziek geworden. „Je kunt dus gewoon
stellen dat het resistente cultivars zijn,
ook al mag je dat zo niet zeggen”, besluit
hij. Er is dan ook geen reden om eraan te
twijfelen dat de iep voorlopig veruit de
belangrijkste stadsboom van Amsterdam
zal blijven.

Iepenarboretum voor iepenprovincie bij uitstek
Zoals Amsterdam de belang
rijkste iepenstad van Nederland
is, is Friesland de iepenprovincie
bij uitstek. Kort nadat het
Amsterdamse iepenarboretum
verrees, werd ook een iepen
verzameling in Joure aangeplant.

Tekst Peter Bennink
Beeld Rens Kromhout

D

e iep heeft het lange tijd moeilijk
gehad in Friesland. De uitvalpercentages door iepziekte lagen vaak
boven de 10% per jaar. Met de oprichting
van de Stichting Iepenwacht Fryslân in
2005 kwam de ommekeer. De uitval is
teruggebracht tot minder dan 1% en de
iep wordt de komende jaren weer volop
aangeplant.
Drijvende kracht achter de Iepenwacht
is iepenliefhebber Gauke Dam. Al een
jaar of acht geleden had hij met kweker
Anne Bosgra van kwekerij de Iephof in
Buitenpost het idee om een iepenarboretum aan te leggen. Nu de iepziekte onder
controle is, was het moment daar.

Geschikte locatie
Dam besprak zijn idee met Harm de Roo,
bedrijfsleider wijkbeheer bij de gemeente
Skarsterlân. De Roo was enthousiast en
ze stapten meteen in de auto om een
geschikte locatie te zoeken. Deze vonden
ze in een braakliggend terrein tussen
afrit Joure West van de A7 en natuurgebied De Twigen. Ook de gemeenteraad
reageerde positief op het voorstel. Dam:
„Het is natuurlijk geweldig om een idee
te realiseren waarmee je al zo lang rond-

loopt. En dan is het helemaal bijzonder
dat het lukt om zo’n project in deze
moeilijke economische tijden van de
grond te krijgen. Daar kijken een hoop
mensen van op.”
Om het project te realiseren hebben
verscheidende partijen hun medewerking verleend. Boomkwekerij Tonsel
(eigenaar van de opstanden van de Iepenhof) zocht en leverde de bomen, btl
Bomendienst leverde mankracht, btl
Advies maakte het ontwerp en de Stichting Iepenwacht Fryslân droeg financieel
bij in het kader van de herplant. De gemeente Skarsterlân leverde de locatie,
deed de grondbewerking en zocht naar
manieren om het onderhoud te bekostigen.
Voor het beheer vond De Roo een creatieve oplossing. Een onderdeel van het
gemeentelijk SW-bedrijf, De Wurkjouwer,
zocht naar een strook grond voor een
biologische moestuin waarop groenten
voor de voedselbank verbouwd konden
worden. Die strook bood De Roo aan op
het iepenarboretum. In ruil daarvoor
houden de SW-ers de boomspiegels onkruidvrij, geven ze de bomen water en
doen ze het overige onderhoud aan het
bomenpark.

Tijdens de boomfeestdag zijn de eerste
iepen geplant. Inmiddels is het arboretum grotendeels ingericht met momenteel 34 cultivars. In het komende plantseizoen komen er nog zes klonen bij.
Van elke kloon staan er drie exemplaren
zodat er in totaal 120 bomen komen te
staan.

Ingedeeld naar herkomst
De herkomst van de bomen bepaalt de
indeling van het arboretum. Zo is er een
Europees, een Amerikaans en een Aziatisch gedeelte. Bij de ingang hangt een
plattegrond waarop staat aangegeven
waar welke cultivars staan, zodat belangstellenden zich erin kunnen verdiepen.
Het arboretum is niet alleen bedoeld
als iepencollectie, maar ook als gebruikspark. De gemeente heeft daarom gezorgd
voor bankjes en een onderbegroeiing
van struiken. Vlakbij het arboretum staat
een nieuwe woonwijk gepland. Met dit
iepenpark heeft deze nieuwe wijk zijn
eerste groenvoorziening, met bomen die
tegen de tijd dat de eerste huizen worden opgeleverd al een behoorlijk formaat
hebben.
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Een ruim tien jaar oude Ulmus hollandica ’Christine Buisman’ geënt op een
’Clusius’-onderstam staat naast de originele ’Christine Buisman’-iepen langs de
Amsterdamse Amsteldijk. De jonge bomen zijn drie jaar geleden aangeplant.

A

an de Amsteldijk staan ruim
50 jaar oude Ulmus hollandica
’Christine Buisman’ met hun warrige
takken wijd open naar de hemel gericht.
Op tientallen meters afstand van deze
monumentale en karakteristieke bomen
groeien hun gekloonde nakomelingen.
Drie jaar geleden zijn ze aangeplant. Een
unieke collectie bomen volgens Hans
Kaljee, bomenconsulent bij de Dienst
Ruimtelijke Ontwikkeling Amsterdam.
„Ik geloof dat alleen in De Beemster
en in Zeeland nog enkele exemplaren
staan.”
In de loop der jaren vielen er gaten in
de rij bomen langs de Amstel. Toch besloot Amsterdam, ondanks dat deze cultivar vatbaar is voor iepziekte, de bomen
te laten vermeerderen en aan te planten.
Dit heeft alles te maken met de historie
van de boom.

Vrouwen als pioniers

Terugplant cultivars is ode
aan vrouwelijke pioniers
Amsterdam plant nog steeds niet-resistente iepen aan. De historie is hierbij
leidend. Niet alleen om het oorspronkelijke straatbeeld te behouden, maar
ook als ode aan de vrouwelijke pioniers van het iepziekteonderzoek.
Tekst Wendy Bakker /Beeld Hans Kaljee (gemeente Amsterdam) en Peter Bennink
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Vier Hollandse vrouwen stonden aan de
basis van de ontdekking van de ziekmakende schimmel en het onderzoek naar
resistente iepen. Een unieke situatie aan
het begin van de vorige eeuw, maar ook
nu nog. Christine Buisman was een van
deze onderzoekers; een andere pionier
was Bea Schwarz.
In 1919 vertonen iepen in Hoeven
tussen Breda en Roosendaal ziekteverschijnselen, waarbij iepentwijgen plotseling verdorren. De jaren daarna nemen
de meldingen van zieke iepen vanuit het
zuiden toe. Begin jaren twintig roept de
directeur Plantsoenen van Rotterdam de
hulp in van de eerste vrouwelijke Nederlandse hoogleraar prof. dr. Johanna Westerdijk van het Phytopathologisch Laboratorium ’Willie Commelin Scholten’ in
Baarn. Deze gaf een van haar medewerkers, Bea Schwarz, opdracht deze ziekteverschijnselen te onderzoeken. Schwarz
ontdekte een veelvormige schimmel met
drie soorten sporen die volgens haar de
houtverkleuring in de laatste jaarringen
en de ziekte veroorzaakten. Zij promoveerde op dit onderzoek. Ze ging echter
niet verder hiermee omdat ze met haar
man naar Nederlands-Indië vertrok. Na
de Eerste Wereldoorlog heeft Johanna
Went, opvolger van Christine Buisman,

een selectie naar haar vernoemd: Ulmus
hollandica ’Bea Schwarz’.
Christine Buisman, aan hetzelfde laboratorium verbonden, vond een vierde
sporenvorm. Haar hoofdtaak in het
onderzoek bestond uit het zoeken naar
soorten of vormen van iepen die niet
vatbaar zijn voor de ziekte. Ze verzamelde allerlei iepenvormen vanuit kwekerijen, botanische tuinen en van particulieren. En zo kwam ze uit bij een selectie
uit Madrid die ze door een vriend naar
Nederland liet brengen. Deze selectie
kwam in 1936 op de markt en kreeg haar
naam: U. hollandica ’Christine Buisman’.
Helaas heeft ze dat zelf niet mee kunnen
maken, want ze stierf op jonge leeftijd.
Buisman verwachtte dat de selectie resistent zou zijn. De tijd heeft geleerd dat
dat niet zo is.

Koesteren
Voor Amsterdam is de vatbaarheid
voor iepziekte geen reden om het vermeerderen van de Madrileense schone
achterwege te laten. De bomen staan
symbool voor een bijzondere historie
en de stad heeft ervoor gekozen die te
koesteren. „De vrouwelijke onderzoekers
hebben ervoor gezorgd dat we nu de
iepziekte weten te beheersen. Vanuit dit
historische besef willen we de bomen
behouden voor de toekomst. Daarbij zijn
het prachtige exemplaren en willen we
ook recht doen aan het oorspronkelijke
straatbeeld”, legt Kaljee uit. Daarbij geeft
de bomenconsulent aan dat je met een
dergelijk verhaal de bewoners voor het
stedelijk groen kunt enthousiasmeren.
„Als bewoners er lucht van krijgen dat
ze in een bijzondere straat wonen, wordt
de betrokkenheid groter. Dan zien en
beleven ze de meerwaarde van hun
woonplek.”

Extra kwaliteit
Op verzoek van de bewonersorganisatie
Vereniging Vrienden van de Sloterplas
in het stadsdeel Amsterdam NieuwWest, hield Hans Kaljee begin dit jaar
een lezing over het bomenbestand in
het gebied rondom de Sloterplas. Aan de
noordoever staat een dubbele rij Ulmus
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M e t H e n k Wer n er ee n r o n d e
la ng s A m s t er da m s e i ep e n

„ Mooi gesnoeid, goede kroon-stamverhouding, mooie habitus. Deze Ulmus resista ’New Horizon’

Iepen vergen
vaker onderhoud
Tekst Erik Langerak / Beeld Rens Kromhout

Henk Werner

O
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Achterstallig onderhoud

Iepen wijken qua onderhoud niet veel af van
andere stadsbomen, zegt Henk Werner van
Pius Floris Boomverzorging. „Maar omdat ze
hard groeien, moet je er regelmatig naar toe.”

m geen steken te laten vallen bij
het onderhoud van bomen in de
stad, ontwikkelde Pius Floris Boomverzorging een aantal jaren geleden een zorgfasenplan. Hierin is per groeifase aangegeven welke snoei nodig is om de boom
veilig èn in vorm te houden.
In het plan wordt onderscheid gemaakt
in bomen van de eerste (12-18 m), tweede
(8-12 m) en derde (<8 m) grootte en een
extra categorie: namelijk bomen die groter zijn dan 18 meter. „Omdat het in tijd
en benodigd materieel veel uitmaakt of
je een boom van 16 meter moet snoeien
of een boom van 25 meter”, legt Henk
Werner uit.
Ongeacht hoe groot de boom wordt,
valt het onderhoud uiteen in jeugdsnoei
en -zorg, begeleidings- en volwassensnoei. „Eigenlijk begint het onderhoud
al bij het moment van aanplant. In het
ideale geval snoei je de boom dan flink
terug om hem goed aan de gang te krijgen maar meestal komt dat er niet van”,
aldus Werner (zie kader op pagina 39).
Staat de boom eenmaal, dan start de
periode van jeugdsnoei en -zorg. Bij een
boom van de eerste grootte (waar de

is een jaar of zeventien. Er moet nog zeker een keer in de twee jaar gesnoeid worden om de
boom verder op te kronen en in verhouding te houden.

meeste iepen onder vallen) duurt deze
fase zestien jaar. „Hierin kom je eens per
twee jaar bij de boom om te snoeien”,
zegt Werner. „Uitgangspunt bij jeugdsnoei
is de volwassen boom die er uiteindelijk moet komen. Daar werk je naar toe.
Wordt een boom 24 meter, dan wil je tot
16 meter geen dubbele toppen zien. Bij de
meeste stadsbomen is de opkroonhoogte
ook een belangrijk uitgangspunt. Langs
verkeerswegen ligt die ongeveer op 6 meter. Dat betekent dat alle takken die aan
een jonge boom zitten, er in de loop van
de tijd af moeten.”
Bij jeugdsnoei gelden nog altijd een
paar oude vuistregels. „Per keer snoei je
niet meer dan 20% van de kroon. Dus als
er tien takken zijn, verwijder je er hooguit
twee. Prioriteit hebben eventuele plak
oksels (kleeftakken) en dubbele toppen.
Daarnaast geldt dat je altijd de dikste takken eerst snoeit. Je moet altijd goed weten wat de habitus is van een boom; ook
bij de iep. Een iep is vaak een snelgroeiende, opgaande boom. Sommige cultivars
hebben schuin opgaande takken die je,
als je de habitus van de boom niet kent,
onterecht kunt aanzien voor plakoksels.”

„Wie consequent een keer per twee jaar
snoeit, voorkomt achterstallig onderhoud. Zeker bij iepen, want dat zijn snelle
groeiers. De andere kant is dat iepen veel
snoei kunnen verdragen waardoor het
weer minder erg is als er een snoeibeurt
wordt overgeslagen ten opzichte van een
beuk of een eik. Als het echt moet, dan
kun je bij een iep ook wel 30 tot 40% van
de takken snoeien.”
Gemeentelijke bezuinigingen zijn een
risico voor het bomenonderhoud, volgens
Werner. „Ze trekken er minder geld voor
uit, waardoor je niet elke twee jaar bij
zo’n boom langs kunt. Of dat uit financieel oogpunt handig is, betwijfel ik. Een
dunne tak wordt dik. Voordat je het weet
heb je een versnipperaar nodig om takken op te ruimen die je anders gewoon
bij elkaar had geharkt. Dat het voor de
boom niet goed is, is zeker. Hoe verder je
achterloopt, hoe groter de snoeiwonden
die je moet maken. Daarmee vergroot je
de kans op infecties van de wonden die
de boom om zeep helpen. Zadelzwam bijvoorbeeld. Die vreet de lignine (houtstof)
uit de cellen waardoor de boom aan stijfheid verliest en in het ergste geval ’krak’
zegt.”

Begeleidingssnoei
Als een boom zestien jaar staat, start
de periode van begeleidingssnoei. De
snoeifrequentie neemt af van een keer
per twee jaar naar eens per vier jaar.
„Afhankelijk van de standplaats is het in
deze fase noodzakelijk om tot de gewenste opkroonhoogte te komen”, zegt Werner.
„In een park komt dat niet zo krap maar
in een drukke winkelstraat of langs een
verkeersweg moet de kroon zoals gezegd
beginnen op circa zes meter. Dood hout

„ De snoeiwond is niet helemaal rond

gesloten, wat betekent dat door de takkraag is heen gezaagd. De takkraag is de
plek waar de stam overgaat in de tak. Als
je door de kraag heen zaagt, overgroeit
de boom de wond minder goed en is
de kans op rotting groter. Bij dergelijke
kleine wondjes is dat niet erg. Maar hoe
groter de wond, hoe schadelijker voor de
boom.

”
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Iepen vergen vaker onderhoud

„ De vork in de stam zegt genoeg. Deze iep is duidelijk niet goed gesnoeid
„Deze bomen moeten nodig worden opgekroond. Aan de relatief grote wond
op de voorste boom zie je dat er vrij recent nog gesnoeid is, maar ook dat
dit te laat is gebeurd. Achterstallig onderhoud dus.

„ In mijn ogen is hier sprake van strooizoutschade. ”

moet er uiteraard ook uit, net als takken
die hinderlijk zijn, bijvoorbeeld omdat ze
voor verkeersborden hangen.”
„Tijdens de begeleidingssnoei stuit
je weleens op achterstallig onderhoud.
Stel dat er een tak is die concurreert met
de top, maar te dik is en te veel volume
vertegenwoordigt om in een keer weg
te zagen. Dan kun je de tak eerst halverwege afzetten. Daarmee zet je hem
terug in functie. In de jaren erna zal de
tak zich niet veel verder ontwikkelen
omdat hij niet veel licht vangt. De rest
van de boom wordt wel groter waardoor
de ingreep om de tak te snoeien, relatief
kleiner wordt.”
Omdat 80% van de bomen in de stad
niet genoeg groeiruimte heeft, spelen
bij de begeleidingssnoei ook nog andere
zaken een rol dan alleen schoonheid
en veiligheid. Bomen langs een Amsterdamse gracht kunnen hun kroon vrijwel
nooit volledig ontwikkelen. Aan de kant
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van het water kunnen ze hun gang gaan,
maar aan de andere zijde staan doorgaans huizen waar ze uiteraard niet in
mogen groeien. „Die kant moet je vanaf
het moment dat de boom jong is in
toom houden”, zegt Werner. „Zaak is om
de boom eraan te laten wennen dat hij
vanaf het begin met overgewicht aan één
kant opgroeit. Dan stemt hij zijn wortelstelsel erop af. Dat is voor iepen geen
probleem. Ga je daarentegen bij een 20
jaar oude boom ineens aan een kant van
de kroon alle takken halveren, dan breng
je de boom ernstig uit balans.”

Volwassensnoei
Volwassensnoei is niet iets wat elke
boomverzorger op het programma heeft
staan, volgens Werner. Uitgangspunt is
dat je een mooie, oude boom langer in
stand kunt houden door af en toe de
kroon uit te dunnen.

”

in de jeugdfase. Een van de twee takken die de vork vormen, had jaren geleden al moeten zijn verwijderd. Wie goed kijkt ziet een lichte verdunning
van de stam onder de linker tak. Dat komt doordat de tak zelf nog dikt
maar de aanhechting niet meer. De jaarringen zijn niet meer met elkaar
vergroeid. Gevaar is dat de tak zwaarder en zwaarder wordt, terwijl de stam
niet meegroeit. Met het risico dat de tak uiteindelijk afbreekt.

„Wat gebeurt er als een boom volwassen
wordt? Dan loopt de binnenkroon leeg,
want daar krijgen de takken geen licht
meer. Alleen aan de buitenkant groeit
nog blad. Daardoor komt er heel veel
kracht op de takken. Door te snoeien,
ontlast je de takken. Bovendien zorg
je voor meer licht in de boom zodat
er binnen in de kroon ook weer blad
kan groeien. Dit kost een boom weinig
moeite maar levert hem extra energie op.
De diktegroei neemt weer toe. Je zet de
boom als het ware terug in leeftijd. Het
is geen wetenschap, maar we hebben de
volwassensnoei in de afgelopen 20 jaar
bij heel veel bomen toegepast. Je ziet dat
die van binnen weer helemaal opfleuren
en er weer nieuwe groei wordt gegenereerd.”

„ Deze Ulmus ’New Horizon’ van drie à vier jaar oud loopt in de pas qua
”

jeugdsnoei, maar loopt achter op het gebied van jeugdzorg. De paal had al
weg moeten zijn, de band ook. Die groeit nu in de stam.

”

S n o ei b i j aa n p la n t ?
Algemeen uitgangspunt bij aanplant van nieuwe bomen is dat je
eenderde van de takken snoeit. Henk Werner scherpt dit graag
aan. Als het aan de Amsterdamse boomverzorger ligt, gaat al het
eenjarige hout eraf bij aanplant.
„Waarom? Omdat ik het belangrijk vind dat een boom eerst
een goed wortelstelsel maakt als hij wordt geplant. In de kwekerij is er net 60% van afgehakt; daar moet hij van herstellen.
Eenjarige takken helpen daar niet bij. Integendeel, ze vertragen
het herstel. Ze gebruiken energie van de boom om te groeien,
maar geven er niets voor terug. Anders dan twee- en meerjarige
takken, geven eenjarige takken nog geen zetmeel af dat nodig
is voor de vorming van wortels. Ze consumeren alleen maar.
Voor de vorm mis je er ook niet veel aan. Uitgaande van een
opkroonhoogte van minimaal 4 à 6 meter zullen ze toch moeten
verdwijnen.”
Dat Werner zich vrijwel nooit aan zijn eigen standaard kan
houden, is een geldkwestie. „Wij snoeien bomen zelden bij aanplant. Dat kost een kwartier per boom extra. Daar is op dit moment bij opdrachtgevers geen budget voor.”

„Tien recente snoeiwonden vlak bij elkaar. Hier is

duidelijk te laat ingegrepen. Als je zoveel takken tegelijk op een plek wegzaagt, is het risico groot dat
je een zwakke plek maakt. Omdat deze takken nog
niet heel dik waren, groeit de boom er in dit geval
wel overheen.

”
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Terugplant cultivars is ode aan vrouwelijke pioniers

Meer over de Nederlandse onderzoeksters
in ’Dutch Elm Disease – The Early Papers:
Selected Works of Seven Dutch Women
Phytopathologists’.

De rij Ulmus hollandica ’Bea Schwarz’ aan de Noordoever in stadsdeel Nieuw-West. Een deel van
de dubbele rij laanbeplanting is ingeboet met andere iepen-soorten.
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hollandica ’Bea Schwarz’. Deze laanbeplanting is de laatste in Nederland. Kaljee wees de leden van de vereniging op
de inmiddels zeldzame – en bijzondere –
iepensoort. Deze is relatief klein (circa
10 m), heeft een ronde kroon en een grillige takkenstructuur. Hij vertelde daarbij
over de cruciale rol die Johanna Westerdijk en Bea Schwarz hebben gespeeld in
het onderzoek naar de iepziekte. „Dat
maakt de laanbeplanting extra bijzonder”, zegt mede-initiator en bestuurslid
van de Vereniging Vrienden van de Sloterplas Wouter van der Wulp. „Het is een
prachtig verhaal en een voorbeeld van
vroege vrouwenemancipatie. Schwarz en
haar collega’s hebben het iepenonderzoek op de kaart gezet. Dat hier bomen
staan met een dergelijke historie en op
een unieke manier geplant, is een extra
kwaliteit voor het Sloterplasgebied.”
In maart hebben Kaljee en Van der
Wulp de laan aan een nadere inspectie
onderworpen: in welke staat verkeren de
bomen en zijn het inderdaad allemaal
U. hollandica ’Bea Schwarz’. Het oostelijk
deel van de laanbeplanting is ingeboet
met andere iepensoorten; het westelijk
deel is nog redelijk intact. Over de inboet
van het oostelijk deel zegt Van der Wulp:
„Doodzonde. Daarmee verdwijnt het karakter uit de laan. Wij zouden dat graag
willen herstellen en behouden. Bovendien heeft ’Bea Schwarz’ een veel mooiere, rijkere habitus dan de ingeboete
resistente rassen.”
De vereniging heeft als wens de iep te
vermeerderen en opnieuw aan te planten. Deze zomer heeft ze een gesprek
met de projectleider van het Sloterplas
gebied waarbij het herstel van de laan
beplanting op de agenda staat. De kans
is groot dat deze unieke laanbeplanting
in ere wordt hersteld, verwacht Hans
Kaljee, en dat er opdracht wordt gegeven om U. hollandica ’Bea Schwarz’ te
vermeerderen. Dan kiest Amsterdam
Nieuw-West voor behoud van deze iep.
Een iep die net als U. hollandica ’Christine Buisman’ staat voor de verbinding
tussen een bijzonder verleden en een
unieke toekomst.

H er s t e l s t r aa t b ee l d
In de Milletstraat in Amsterdam-Zuid
bepalen breeduitgroeiende iepen
met een platte kroon het straatbeeld.
Het vermoeden bestaat dat het een
eigen selectie – Ulmus  hollandica
’Cornuta’ – is van Frankendael, de
voormalige stadskwekerij in de hoofdstad. Ook deze iepen bleken vatbaar
voor iepziekte waardoor er bomen
uitvielen. Het stadsdeel Zuid besloot
om deze aparte iep te laten vermeerderen. Op Bonte Hoek kwekerijen in
Glimmen staat een aantal exemplaren
te wachten totdat zij hun plek krijgen
in de Milletstraat.
Een andere iep die met de historie van

Exemplaren van U.  hollandica ’Cornuta’ op de kwekerij in Glimmen, bestemd voor inboet aan de Milletstraat in Amsterdam.

de hoofdstad lijkt te zijn vergroeid, is
Ulmus minor ’Sarniensis’. Deze piramidaal groeiende boom is uiterst gevoelig voor iepziekte. Toch worden ze nog
steeds aangeplant. Hans Kaljee: „Het
was architect Berlage (1856-1934) die
Ulmus minor ’Sarniensis’ en Populus
nigra ’Italica’ in de straatprofielen
opnam; als straatbeplanting en op
de kop van elk woonblok. Heel Zuid
staat vol met deze levende monumenten. Ulmus ’Columella’ is een goede
resistente vervanger. Desalniettemin
blijven we U. minor ’Sarniensis’ aanplanten. Twee kwekerijen hebben nog
kleine partijen staan.”
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Ulmus op de vestingwal
Beeld Rens Kromhout / Tekst Wendy Bakker
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In de Tweede Wereldoorlog was de vestingwal in Enkhuizen niet zo lommerrijk. Gedreven door kou
kapten de burgers in het holst van de nacht bomen op de wal. In 1947 werden Ulmus  hollandica
’Belgica’ aangeplant. Iepziekte zorgde ervoor dat er gaten vielen in deze beplanting. Op plaatsen
waar de iepziekte al twee jaar niet meer is geconstateerd, wordt nu Ulmus ‘New Horizon’ geplant.
Tuin&Landschap [ 13 thema ] 2011
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ver vier keer verplant). Een goede kweker
moet dit allemaal met zijn administratie
kunnen aantonen.

Uitgestelde onverenigbaarheid

Om later niet voor verrassingen te staan, is het zaak om zelf bij de kweker langs te gaan om je iepen uit te zoeken.

Juiste onderstam
voorkomt problemen
Zoek je een iep uit op de kwekerij, let dan op zaken als
soortechtheid, kroonopbouw en maat, adviseert Jan Mauritz. Daarnaast is het essentieel dat de boom op de juiste
onderstam staat.
Tekst Jan P. Mauritz, met dank aan Ronnie Nijboer
Beeld Rens Kromhout
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A

ls je weet welk iepenras je voor
een aanplant wilt gebruiken en
in welke maat, is de eerstvolgende stap
een bezoek aan de boomkwekerij of het
groencentrum. Het is belangrijk om zelf
te bekijken of wat je wilt wel in de gewenste kwaliteit beschikbaar is en niet
blind te vertrouwen op wat de kweker
erover zegt.
Bijvoorbeeld bij de aanschaf van 30
iepen ’New Horizon’ van maat 20-25, kan
dat als volgt gaan: je gaat op kwekerijbezoek en na de gebruikelijke prietpraat
over het weer, de drukte op het werk en
hoe het vroeger was, wordt de reden van
het bezoek aangesneden: aan de orde
komt de gewenste soortechtheid, de
vermeerderingsmethode, het aantal verplantingen (in het geval van maat 20-25
is de boom minimaal drie keer of nog lie-

Bij veredelingen is de ent/onderstamcombinatie van het allergrootste belang
in verband met eventuele (uitgestelde)
onverenigbaarheid die grote problemen
kan veroorzaken. Onverenigbaarheid en
uitgestelde onverenigbaarheid komen
bij diverse geslachten voor; denk daarbij
aan eiken en kersen maar dus ook bij iepen. Iepen zijn er zelfs berucht om.
Gevallen waarbij redelijk grote bomen,
zonder enige waarschuwing vooraf, in
één keer van de onderstam afdonderden zijn voor veel boombeheerders nog
steeds de reden om geen iepen aan te
planten. Onterecht, want het onderzoek
naar nieuwe klonen heeft inmiddels veel
nieuwe cultivars opgeleverd. Klonen met
een onvoldoende dragend wortelgestel
moeten we op termijn gewoon opstoken.
Er is inmiddels voldoende aanbod van
goede en hoogresistente klonen met verschillende kroonvormen die goed op eigen wortel groeien. Voorbeelden hiervan
zijn ’Dodoens’, ’Clusius’ en ’Columella’
en de Resista-typen zoals ’New Horizon’.

Uit den boze
Als je toch kiest voor iepen op onderstam, zijn zaailingonderstammen uit
den boze. De heterogeniteit, met andere
woorden de ongelijksoortigheid, in zaailingpartijen kan heel groot zijn. Een op
zaailing geënte iep is een ’tijdbom’: het is
totaal onvoorspelbaar of en wanneer de
iep van zijn onderstam afbreekt.
De eerste uitvallers zijn er al direct na
het enten. Vervolgens gebeurt het bij de
spillenkweker en nog een ander deel bij
de laanbomenkweker. Maar uitval kan
ook pas jaren later bij de eindgebruiker
nog plaatsvinden. Dus: niet aan beginnen als je ’s nachts rustig wilt slapen!
Het is in ieder geval al bekend dat
Ulmus glabra een zeer onbetrouwbare onderstam is met een groot risico op (uitgestelde) onverenigbaarheid. Daarnaast
is glabra ook erg gevoelig voor iepziekte.
Niet gebruiken dus.
De heterogeniteit in zaailingpartijen
van Ulmus minor en Ulmus pumila is zelfs

nog groter dan bij U. glabra. Daar komt
nog bij dat exemplaren van U. minor veel
wortelopslag kunnen geven. Ulmus pumila is vanwege de herkomst uitermate
geschikt voor een droog steppeklimaat.
Maar in Nederland hebben we maar weinig steppen en de natte Hollandse bodem kan bij gebruik van pumila nog wel
eens tot grote problemen leiden.
Ook enten op Ulmus laevis is geen
optie. Volgens Ronnie Nijboer van Bonte
Hoek kwekerijen komen bomen op deze
onderstam weinig voor: „omdat alle
enten al op de spillenkwekerij van de
onderstam afknallen”.

Klonale onderstammen voldoen
Vegetatief vermeerderde onderstammen
(klonen) zijn de enige onderstammen die
goed voldoen. Ulmus  hollandica ’Belgica’
is een goed wortelvormende onderstam/
boom die ook uitstekend vergroeid met
de bekende Wageningse klonen.
Een groot nadeel is wel dat deze iep
erg gevoelig is voor iepziekte. Bij aantasting via wortelcontact sterft het wortelgestel af en vervolgens ook de boom.
Dit is bij inboet in laanbeplantingen met
oude jongens ertussen dus wel degelijk een risico. Plant je echter een hele
nieuwe laan met resistente iepen, dan is
een ’Belgica’-onderstam minder problematisch. Bij hoogresistente soorten zal
de schimmel zich immers niet van de
twijgen, waar de kevers vreten, door de
boom naar het wortelgestel verplaatsen.
De mogelijke nieuwe ster aan het firmament heet Ulmus ’Stavast’, met een
behoorlijk hoog resistentieniveau – vergelijkbaar met ’Lobel’ – en dus veel minder gevoelig dan ’Belgica’. Het besmettingsgevaar via wortelcontact is hierdoor
zeer klein. Deze onderstam bouwt een
goed wortelgestel à la ’Belgica’.
Er is nog weinig ervaring met (on)verenigbaarheid van de verschillende
klonen met ’Stavast’, maar omdat de
klonen ’Lobel’, ’Dodoens’, ’Plantijn’, ’Clusius’, ’Columella’ evenals ’Stavast’ zijn
voortgekomen uit dezelfde (voor)ouder
– namelijk kloon nr. ’202’ – lijkt er voor
dit sortiment weinig gevaar. Er is hier
dus sprake van een tweesporenbeleid: óf
op ’Stavast’-onderstam óf op eigen wortel. De tijd zal leren welke methode het
beste is voor welke kloon.

U i t er l i j ke k w a l i t ei t e n
Bij het bezoek aan de kweker worden de
bomen buiten op hun uiterlijke kwaliteiten
beoordeeld. De omtrek is een kwestie van
gewoon de stam op circa 1 m boven de
wortelhals opmeten.
De op de kwekerij aanwezige kroon zal
bij straat- en laanbomen vrijwel geheel
verdwijnen tijdens de opgroei en het opkronen. Toch is het wel belangrijk dat er een
evenwichtige kroonopbouw zichtbaar is; bij
voorkeur opgebouwd uit jong hout dat bij
het snoeien kleine wonden achterlaat die
weer snel overgroeien. Let op probleemtakken zoals onder meer zuigers.
Vervolgens wordt gekeken naar stamrechtheid en naar wonden aan stam en
takken en of de boom een centrale, doorgaande spil heeft. Zoek op de akker van de
partij bomen allereerst naar een hele goede
boom die aan alle gestelde eisen voldoet.
Gebruik deze als referentieboom bij het uitzoeken van de rest. Let op dat de eerste takkrans op ongeveer dezelfde hoogte zit. Merk
vervolgens de beste bomen uit de partij.
Maak ook afspraken over de kluitdiameter om misverstanden te voorkomen. In de
kwaliteitsnormen en omschrijvingen van
boomkwekerijproducten wordt aangegeven
dat een boom van 20-25 in een kluit met
60 cm diameter geleverd dient te worden.
Bij aflevering van de bomen controleren
of de draadkluit nog goed vast zit, het jute
rondom de stam gebonden is en niet aan
de stam (geen slag om de stam). Verder
ook opletten dat de draadkorf tot aan de
bovenkant van de kluit komt, maar de stam
niet raakt, in verband met mogelijke beschadiging.
Gezond verstand
Met een hoogresistente iep op het juiste
wortelgestel is het dus geen probleem om
weer iepen aan te planten; daarbij het bovenstaande goed in gedachten houdend.
De boom is het meer dan waard.
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Klassiekers
Ulmus

Sortiment Ulmus

h o l la n d i c a ’ Be lg i c a ’

De Ulmus  hollandica ’Belgica’ was, en is misschien nog wel, de
meest karakteristieke iep voor Nederland, zowel langs de grachten als op het platteland. De favoriete kloon van vrijwel heel
iepenminnend Nederland en nog steeds het ideaalbeeld qua
groeivorm. Door de lage resistentie en aanplant als monocultuur
het grootste slachtoffer van de iepziekte in Nederland.

In het tijdperk voor de iepziekte was er een aantal bekende klonen met een veelheid aan kroonvormen. Deze zijn door hun gevoeligheid voor iepziekte in onbruik
geraakt. Sinds de jaren ’70 zijn er opvolgers die goed bestand zijn tegen de
schimmel. De laatste generatie is zelfs nauwelijks ziek te krijgen.

Ulmus

h o l la n d i c a ’ Veg e t a ’

Ulmus  hollandica ’Vegeta’ is een oude kloon uit Engeland. Tijdens
de eerste golf van iepziekte bleek de resistentie van ’Vegeta’ beter
dan die van ’Belgica’. ’Vegeta’ is daarom massaal aangeplant als
vervanger. Tegen de nieuwe aggressievere vorm van iepziekte
bleek deze kloon echter slecht bestand te zijn. Gemakkelijk te
herkennen aan het grote blad waarvan het eerste stukje van de
onderste zijnerf kaal is.

Tekst Peter Bennink / Beeld Peter Bennink, Gerdien de Nooy, Rens Kromhout,
Ronnie Nijboer, Hans Kaljee en Ptelea

H

et sortiment iepen is veelzijdig en
groot. Er zijn meer dan honderd soorten en klonen te beschrijven. Dit artikel is
beperkt tot een kleine twintig; en dan alleen
laanbomen. Tuinbomen als Ulmus ’Camperdownii’ en U.  hollandica ’Wredei’ blijven dus
buiten beschouwing.
Een aantal klonen is al eeuwen in gebruik.
Natuurlijk ’Belgica’ maar ook de monumentaaliep (Ulmus minor ’Sarniensis’) en andere Engelse klonen als ’Dampieri’ en ’Exoniensis’.
Vanaf de jaren ’30 kwamen uit het Nederlandse onderzoek de eerste iepen op de markt
die een verhoogde weerstand hadden tegen de
iepziekte. Later de nog betere bomen zoals
’Lobel’, ’Dodoens’, ’Plantijn’ en ’Clusius’.
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Het doorkruisen met deze klonen resulteerde
in de vierde generatie resistente klonen met
als voorlopige hoogtepunt de introductie van
’Columella’ in 1989. Maar ook uit het buitenland komen resistente klonen, zoals ’Rebona’
en ’New Horizon’ uit de Verenigde Staten en
’Nanguen’ uit Frankrijk.
Daarnaast zijn nog tal van andere resistente
Amerikaanse klonen geïntroduceerd zoals ’Pioneer’, ’Homestead’, ’Sapporo Autumn Gold’ en
’Patriot’, en Italiaanse klonen als ’San Zanobi’
en ’Plinio’. Deze rassen komen in dit artikel
niet aan bod omdat er te weinig of slechte
ervaringen mee zijn in Nederland of omdat
ze (nog) niet goed verkrijgbaar zijn.

Zeer laag
Breed uitwaaierend met karakteristieke v-vormige

Laag
Breed uitgroeiend, dikke gesteltakken groeien
vanaf onderin de kroon parallel aan de stam omhoog
Toepassing Vrijwel niet meer

Resistentie tegen iepziekte

Resistentie tegen iepziekte

Kroonvorm

Kroonvorm

vertakking
Alleen als inboetboom in gebieden met een strikt
iepziekteregime

Toepassing
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Klassiekers
Ulmus

h o l la n d i c a ’ Co m m e l i n ’

Een zaailing van ’Vegeta’ afkomstig uit het iepenonderzoek van
proefstation De Dorschkamp. De boom lijkt op ’Vegeta’ en de resistentie tegen iepziekte is hiermee vergelijkbaar. De kloon werd
ook op grote schaal aangeplant, vooral in Friesland en Groningen. Net als ’Vegeta’ bleek ’Commelin’ niet opgewassen tegen de
aggressieve variant van de schimmel: Ophiostoma novo-ulmi.

Resistentie tegen iepziekte
Kroonvorm
Toepassing

Breed
Vrijwel niet meer

Laag

Ulmus

Maakt veel dikke takken met daarop korte twijgen. Een van de
selecties met gekroesd blad dat tegen de twijgen aanligt. Het blad
is echter kleiner en donkerder dan dat van U. glabra ’Exoniensis’
en de kroon stijver opgaand. ’Dampieri’ is een echte stadsiep die
nog her en der te vinden is als laanboom. De bekende goudiep
’Wredei’, die veel voortuinen, siert is uit deze kloon ontstaan.
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Laag
In eerste instantie smal opgaand,

Ulmus minor ’Sarniensis’

U l m u s ’ D e n Haag ’

De monumentaaliep, een typische stadsboom die met zijn
strakke architectonische vorm veel straten in het Amsterdam
Nieuw-Zuid van Berlage siert. Dankzij de kaarsrechte stam en de
smalle kroon de ideale stadsboom, die het mogelijk maakt om
ook in relatief smalle straten bomen van 20 meter hoog te laten
groeien. Helaas haast net zo gevoelig voor iepziekte als ’Belgica’.
’Lobel’ en vooral ’Columella’ lijken de beste opvolgers.

Een andere vroege kloon uit het Nederlandse veredelings
onderzoek is Ulmus ’Den Haag’. Deze boom is een kruising van
de Aziatische veldiep U. pumila var. arborea en U.  hollandica ’Belgica’. De kloon is ontstaan op de gemeentekwekerij in het Haagse
Zuiderpark. Deze werd bestierd door Simon Doorenbos, die nauw
bij het iepenonderzoek betrokken was. De boom heeft de hangende grijze twijgen en de grotere resistentie van U. pumila en
de doorgaande stam en snelle groei van ’Belgica’.

Zeer laag
Smal piramidaal, met een rechte doorlopende stam
Wordt alleen nog gekweekt voor inboet

Redelijk
Breed uitgroeiend, los met hangende takken
Niet meer

Resistentie tegen iepziekte

Resistentie tegen iepziekte

Resistentie tegen iepziekte

Kroonvorm

Kroonvorm

Kroonvorm

later rond
Toepassing
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h o l la n d i c a ’ Da m p i er i ’

Toepassing

Toepassing

Wordt niet meer aangeplant
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Opvolgers

Klassiekers
U l m u s g la b r a ’ E xo n i e n s i s ’

U l m u s ’ Ch r i s t i n e Bu i s ma n ’

U l m u s la e v i s

Ulmus

De pluimiep is een negentiende eeuwse Engelse kloon. Net als
U. ’Dampieri’ met gekroesd blad dat tegen de takken aanligt.
Jonge aanplant is smal opgaand. Als de boom groter wordt,
vormt hij een brede kroon met karakteristieke omhoogkrullende
twijgen. In het noorden van het land staat ’Exoniensis’ soms nog
als solitair bij boerderijen. Gevoelig voor spint.

De eerste kloon die is uitgegeven door het Nederlandse veredelingsprogramma dat was gestart naar aanleiding van de eerste
iepziektegolf in de jaren ’20. Op behoorlijke schaal gekweekt
totdat duidelijk werd dat ’Christine Buisman’ gevoelig is voor
aantasting door het meniezwammetje (Nectria cinnabarina).

De fladderiep of steeliep kruist niet met U. glabra of U. minor. De
soort wordt door zaaien vermeerderd. U. laevis is bij inoculatieproeven gevoelig voor iepziekte maar heeft in de praktijk een
goede veldresistentie. De iepenspintkever vermijdt namelijk de
soort, vermoedelijk vanwege bepaalde stoffen (triterpenen) in de
bast. Ook maakt U. laevis geen wortelcontact met andere iepen.
U. laevis is een onstuimige groeier waar moeilijk een doorgaande
stam in is te kweken.

In 1963 als vierde resistente kloon uitgegeven door proefstation De
Dorschkamp, nog voor de tweede iepziektegolf. Toch heeft deze iep
nog een heel redelijke veldresistentie tegen iepziekte. ’Groeneveld’
geeft vaak erg veel zaad. Hierdoor komt de boom pas laat volledig
in blad te staan. Net als ’Columella’ geen snelle groeier. Een theorie is dat dit zou kunnen bijdragen aan de resistentie doordat bij
langzame groeiers de vaatbundels kleiner zijn en de iepziekte zich
minder snel door de boom verspreidt.

Resistentie tegen iepziekte

Kroonvorm

Kroonvorm

Toepassing
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Redelijk
Eerst smal opgaand, later breed uitwaaierend
Alleen nog inboet

Resistentie tegen iepziekte
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Toepassing

Breed, onregelmatig
Niet meer

Redelijk

Goede veldresistentie
Onregelmatig
Landschap, parken, lanen

h o l la n d i c a ‘ G r o e n e ve l d ’

Redelijk
In eerste instantie slank, later breder tot eirond
Lanen en straten

Resistentie tegen iepziekte

Resistentie tegen iepziekte

Kroonvorm

Kroonvorm

Toepassing

Toepassing
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Opvolgers
U l m u s ‘ Dod o e n s ’

U l m u s ’ P la n t i j n ’

Ulmus ‘Lobel’

U l m u s ’ Cl u s i u s ’

Samen met ’Lobel’ en ’Plantijn’ uitgegeven in 1973 door Hans
Heybroek. Toen deze drie bomen op het punt stonden uitgegeven
te worden, kwam de nieuwe variant van de iepziekte uit Engeland overwaaien. Ze bleken wel meer schade op te lopen door
de nieuwe schimmel dan door de oude, maar zijn ook tegen de
aggressievere schimmel beter bestand dan de klonen die tot dan
toe op de markt waren. ’Dodoens’ vormt snel zware gesteltakken
onderin de kroon. Bij aanplant als straatboom moet deze kloon
dan ook tijdig worden opgekroond.

Berucht vanwege de (uitgestelde) onverenigbaarheid met U. glabra
onderstammen. Blijft wel goed staan op ’Belgica’ of ’Stavast’ onderstam. Ideaal is wellicht om deze kloon op eigen wortel te laten
groeien. Net als ’Dodoens’ een breed uitgroeiende Dorschkampkloon uitgegeven in 1973.

De smalste van het Dorschkamp-viertal ’Lobel’, ’Dodoens’, ’Plantijn’ en ’Clusius’. Wordt op latere leeftijd breder. ’Lobel’ heeft ook
omhoogstaande takken op latere leeftijd.

Heeft dezelfde ouders als ’Lobel’ maar wordt iets breder. De
kroonvorm staat tussen de smalle ’Lobel’ en de bredere ’Dodoens’
in. Deze iep heeft de neiging te vergaffelen en behoeft daarom de
nodige snoei in de jeugdfase.

Goed
Na ’Columella’ de smalste van de
Dorschkamp-cultivars
Toepassing Straatboom

Goed
Breed vaasvormig uitgroeiend
Landschap, parken, lanen

Goed
Smal opgaand maar breder dan ’Lobel’
Straatboom

Resistentie tegen iepziekte

Resistentie tegen iepziekte

Resistentie tegen iepziekte

Kroonvorm

Kroonvorm

Kroonvorm

Kroonvorm

Toepassing
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Goed
Breed uitgroeiend
Landschap, parken, lanen

Resistentie tegen iepziekte
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Toepassing

Toepassing
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Nieuwe generatie
U l m u s ’ Co l u m e l la ’

U l m u s ’ Na ng u e n ’ (L u t ec e)

Ulmus ‘New Horizon’

U l m u s ‘ R ebo na ’

De laatste kloon die is uitgegeven uit het Dorschkamp-onderzoek
(in 1989). De meest iepziekteresistente iep die er is. Zelfs handmatig moeilijk ziek te krijgen. ’Columella’ heeft het gekroesde
blad van ’Exoniensis’, een van de voorouders. Het is een smal
opgaande, betrekkelijk langzaam groeiende iep. Ideaal voor kleine
plantprofielen, mits niet geënt op glabra-onderstam vanwege mogelijke onverenigbaarheid.

’Nanguen’ was één van de kruisingsproducten uit het Dorschkamp-onderzoek van Hans Heybroek. Nadat het programma was
stilgezet is een aantal klonen opgenomen in Frans resistentie
onderzoek. ’Nanguen’, een kruising tussen ’Plantijn’ en ’Bea
Schwarz’, bleek zeer goed resistent te zijn. De kloon wordt verhandeld onder de naam ’Lutece’.

’New Horizon’ is de bekendste kloon uit het Amerikaanse iepenonderzoek. De boom is een van de groep Resista-klonen die het
onderzoek van prof. Smalley en prof. Guries van de universiteit
van Wisconsin heeft voortgebracht. Alle klonen uit dit onderzoek worden uitsluitend op eigen wortel gekweekt.

Rebona heeft dezelfde ouders als U. ’New Horizon’. Beide zijn
een kruising van U. japonica en U. pumila. Op de kwekerij zijn de
bomen moeilijk van elkaar te onderscheiden. Door de gelijkenis
tussen de beide klonen kun je ze door elkaar planten, waarmee
je het verschil in genenpakket benut.

Resistentie tegen iepziekte
Kroonvorm
Toepassing
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Zuilvormig
Straatboom
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Goed

Goed
Gezien de ouders waarschijnlijk breed
Landschap, parken, lanen

Goed
Piramidaal
Landschap, parken, lanen

Goed
Piramidaal
Landschap, parken, lanen

Resistentie tegen iepziekte

Resistentie tegen iepziekte

Resistentie tegen iepziekte

Kroonvorm

Kroonvorm

Kroonvorm

Toepassing

Toepassing

Toepassing
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‘ N i e t a l l een m oo i ,
oo k lag e beh eer la s t ’
Naam George Kievitsbosch / Bureau Planvorm in Paterswolde
Wapenfeit Ontwerp iepeninzending op de Floriade 2012, Venlo

D

e sierwaarde van de iep staat buiten kijf wat tuin- en landschapsarchitect George Kievitsbosch betreft.
Wat hij echter een even belangrijk, zo
niet zwaarwegender argument vindt om
de boom toe te passen, is de lage beheerlast. „Een iep heeft weinig onderhoud
nodig en weinig begeleidingssnoei. De
boom is wortelvast en weinig takbreukgevoelig. Dus is hij is uit zichzelf gewoon
heel kansrijk. En daarom is de iep in
deze tijd waarin maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid
hoog in het vaandel staan, een verantwoorde sortimentskeuze. ”

Ontwerpers:
plant vaker een iep!
De angst voor ’de gevreesde ziekte’ zit er goed in: het vinden van tuin- en landschaps
architecten en ontwerpers die de iep veelvuldig toepassen, bleek geen sinecure. Zij die de
boom wel adviseren zijn te karakteriseren als ware liefhebbers: de iep is mooi, heeft weinig
onderhoud nodig en de ontwerpmogelijkheden zijn legio. Vooral nu er genoeg resistente
cultivars zijn. Plant daarom eens wat vaker een iep; drie vakgenoten gingen u voor.
Tekst Miranda Vrolijk /Beeld Rens Kromhout
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Als het lelijke eendje dat zich pas later ontpopt
tot mooie zwaan, heeft de iep in zijn jeugdfase
veel weg van een heksenbezem. Pas na twintig
à dertig jaar ontwikkelt hij zich tot statige
boom met een mooie, brede kroonvorm.

Resista-iepen
De tuin- en landschapsarchitect zweert
bij de Resista-iepen (Ulmus ’New Horizon’ en Ulmus ’Rebona’), de Amerikaanse
cultivars, geselecteerd op hun resistentie
tegen de iepziekte en alleen verkocht
door een selecte groep kwekers. In Nederland is dat Bonte Hoek kwekerijen in
Glimmen. Kievitsbosch kwam pas met
de variëteiten in aanraking toen hij gevraagd werd de iepeninzending voor de
Floriade 2012 te ontwerpen. „De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik daarvoor weinig wist van de resistente iepen.
Ook ik was behept met huiver om de iep
toe te passen.”
De iepeninzending op de Floriade
– een samenwerking tussen Kievitsbosch
(Planvorm), btl Bomendienst en kwekerij Bonte Hoek – ligt op het themaveld
Education & Innovation en toont alle
gebruiksvormen van de iep: in lanen en
als solitair, maar ook als vormboom (leien blokvorm). Daarnaast is de inzending

buitengewoon controversieel: een deel
van de bomen wordt gedurende de tentoonstellingsperiode geïnfecteerd met de
iepziekte. Het bomenbestand bestaat uit
zowel resistente als niet-resistente iepen;
sommige zullen daarom ziek worden
en binnen een paar weken afsterven en
andere niet. „We willen bezoekers er van
bewust maken hoe snel en agressief de
ziekte is, terwijl goed resistente rassen
eenvoudig overleven.” Volgens Kievitsbosch kostte het wel behoorlijk wat overredingskracht om de Floriade-organisatie
van de noodzaak te overtuigen zieke bomen op het terrein toe te laten. „Maar we
willen de bezoekers graag het contrast
laten zien.”

Geen schrikbarend bedrag
Sinds zijn bemoeienis met het Floriadeproject is Kievitsbosch helemaal om. De
ontwerpmogelijkheden zijn volgens hem
legio, nu er genoeg verschillende Resistaiepen voorhanden zijn. Dat deze gecertificeerde exemplaren duurder zijn, neemt
hij op de koop toe. „Wat is duurder? Het
zijn geen schrikbarende bedragen en
uiteindelijk betaalt het zich natuurlijk
terug.” Volgens hem kan de iep goed worden toegepast langs wegen, op schoolterreinen of bij gebouwen. „Het is een
mooie, opvallende, karaktervolle boom,
goed toepasbaar als solitair of laanboom.
Hij heeft een goede vertakking, een
mooie kroonvorm en is niet opgekroond
ook goed bruikbaar.” Kievitsbosch is dan
ook zeker voornemens om met name
in de kustgebieden de historisch landschappelijke boom weer te introduceren.
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Inheemse iepen

Ulmus minor ’Sarniensis’ in de
Amsterdamse Czaar Peterstraat.

de uitstraling van een eik, maar heeft als
voordeel dat hij sneller groeit en eerder
het gewenste effect behaalt.” Ook de
fladderiep Ulmus laevis heeft die eikachtige uitstraling en is de persoonlijke favoriet van Breedveld. Ook Ulmus ’Clusius’ is
een iep met een mooie brede kroon. Het
is met de iep wel een kwestie van lange
adem: voordat de kroon mooi breed is,
ben je twintig tot dertig jaar verder. „In de
jeugdfase heeft de boom iets stakerigs en
stijfs; daar moet je wel doorheen kijken.”
Naast de kroon waardeert de tuin- en
landschapsarchitect het zaad en de stoere
gegroefde stam. „Een mooi krachtig element, je ziet dat de boom leeft.”
Volgens Breedveld kent de iep vele variëteiten die uitermate geschikt zijn voor
moeilijke stedelijke situaties, zoals smalle
straten met veel wind. „En hij doet het
goed in verharding.” Het mooiste voorbeeld daarvan vindt hij de Ulmus minor
’Sarniensis’ in de Amsterdamse Czaar
Peterstraat. „De straat is heel smal, de
bomen staan heel dicht op de gebouwen,
maar desondanks bepalen deze monumentale iepen het karakter van de straat:
een schitterend beeld.”
Door het inrichten van het iepenarboretum weet Breedveld inmiddels hoe gevarieerd het sortiment is. In het bomenpark staan 32 Ulmus-soorten en cultivars.

‘A ls een s c h i l d er i j
v a n R em br a nd t ’
Naam Bram Breedveld / Bureau Landlab in Arnhem
Wapenfeit Ontwerp Iepenarboretum Amsterdam

V

oordat hij drie jaar geleden het
iepenarboretum in Amsterdam
ontwierp (zie artikel op pagina 26) had
tuin- en landschapsarchitect Bram
Breedveld niet veel op met de iep. Angst
voor de iepziekte weerhield hem de
boom te gebruiken en hij associeerde de
boom met de stijve, truttige tuinen uit de
jaren ’70/’80, met daarin de kenmerkende goudiep. Nu is hij echter omgeslagen
als het spreekwoordelijke blad aan een
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boom. „De iep heeft veel voordelen: hij is
mooi, sterk, groeit snel en kent een enorme variëteit aan soorten en cultivars”.
Breedveld looft vooral de brede, transparante kroon, die mooie lichtvlekken
maakt. „Als op een schilderij van Rembrandt.” De oeriep Ulmus  hollandica
’Belgica’ is daarvan een mooi voorbeeld,
maar die is gevoelig voor de iepziekte.
De Ulmus ’Dodoens’ is volgens Breedveld
een mooi resistent alternatief. „Die heeft

‘ F r is , t r a n s pa r a n t
en id ea l e k u s t boo m
Ulmus 'Columella' langs het
Frans Coenenpad in Alkmaar.

Architectonische vorm

Naam Wendy Sanders, omgevingsontwerper Gemeente Alkmaar / Wapenfeit Advies iepenbeplanting als begeleiding stedenbouwkundige structuur

Vanwege die variëteit ziet hij vele ontwerpmogelijkheden: als stadsboom uiter
aard, maar ook als parkboom. Ook is hij
geschikt voor semi-openbare ruimten
zoals schoolpleinen. De iep kan tegen
een stootje en door zijn karakteristieke
vorm kan één exemplaar een heel plein
’dragen’. Voor de tuin ziet hij eveneens
mogelijkheden. „Van oudsher wordt natuurlijk de Ulmus hollandica ’Wredei’ toegepast, maar in een grote tuin zou je ook
een Ulmus ’Columella’ kunnen toepassen
vanwege zijn architectonische vorm. Een
goed alternatief voor de cultivars met
brede kronen.”
Inmiddels heeft Breedveld de smaak te
pakken. Behalve het arboretum zou hij
ook nog wel ergens alle bijzondere kleine
soorten tentoon willen stellen, zoals de
treuriepen Ulmus glabra ’Camperdownii’
en Ulmus carpinifolia ’Pendula’.

oor een gemeente die zo dicht bij
zee ligt als Alkmaar is het niet
vreemd dat 12% van het bomenbestand
uit iepen bestaat. „Het is de ideale kustboom omdat hij het goed doet in de
zeewind”, zegt Wendy Sanders van de
betreffende gemeente. Het is niet zo dat
Alkmaar ernaar streeft om zo veel mogelijk iepen aan te planten, „maar wanneer
de iep ergens past, dan planten we hem.
We laten ons zeker niet weerhouden door
de iepziekte.”
Sanders somt een heel arsenaal aan
voordelen van de iep op: „Een sterke
stadsboom die fris oogt door het mooie
lichtgroen van het blad. Het is een stevige, grote boom die prima toegepast kan
worden als begeleiding van belangrijke
wegen. Hij kan goed tegen luchtvervuiling

V

en verankert zich goed. De iep is vroeg in
het blad dat mooi fijn is en geen overlast
geeft, maar wel een mooie, gelige herfstkleur heeft.” Ook het ronddwarrelende
zaad vindt Sanders geen nadeel. „Dat nemen we op de koop toe. Uiteindelijk heeft
elke boom wel een nadeeltje, het weegt
niet op tegen de voordelen.”

Opgaande vorm
Een van de wegen waarlangs de omgevingsontwerper iepen heeft geadviseerd,
is het Frans Coenenpad. Daar zijn Ulmus
’Columella’ geplant vanwege de opgaande
vorm van deze cultivar. „Zo creëer je een
mooie begeleiding van de stedenbouwkundige structuur, maar ontneem je niet
het zicht op de woningen; ook wanneer

de bomen ouder worden. En daar zijn de
bewoners erg blij mee.”
De Ulmus  hollandica ’Vegeta’ noemt
Sanders als ander voorbeeld van een
mooie iep. „Maar gevoelig voor de iepziekte.” Ulmus laevis is volgens haar een
goed alternatief met net zo’n mooie
kroonvorm en wél resistent. ,,Door de
enorme sapstroom van de fladderiep kan
de iepenspintkever de boom nauwelijks
aantasten. Bovendien is Ulmus laevis een
inheemse boom.” Ze is van mening dat
je het met de iepen die nu aangemerkt
worden als resistent of redelijk resistent
het een beetje moet durven. „Ontdekken
of ze werkelijk resistent zijn, lukt alleen
wanneer we in de praktijk ervaring met
de bomen opdoen.”
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Ulmus in het park

Ulmus glabra ’Exoniensis’, de zwarte iep of pluimiep, is oorspronkelijk afkomstig uit het Engelse
Exeter en een uitstekende parkboom met een brede habitus. Hier een exemplaar in het parkje
rond molen ’De Valk’ in de binnenstad van Leiden.

Beeld Gerdien de Nooy / Tekst Peter Bennink
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