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Iepziekte in het W.H. Vliegenbos

AANLEIDING

Begin juni 2020 werd in het W.H. Vliegenbos in Amsterdam Noord
een voor Amsterdamse begrippen ongekende uitbraak van iepziekte
vastgesteld. Op vijf locaties werden 1 tot 15 zieke iepen vastgesteld.
In combinatie met de benodigde bufferzone, heeft dit geleid tot een
verlies van 70 iepen. Ook elders in de stad werden meerdere
opvallende uitbraken geconstateerd. Om dit in perspectief te
plaatsen; in 2019 werden in de gehele stad circa 100 iepen gerooid.
Er is daarom een plan opgesteld om deze uitbraak onder controle te
krijgen, om de oorzaak/zaken te achterhalen en adviezen op te
stellen om dergelijke uitbraken in de toekomst te voorkomen.
Er is gestart met het ophangen van twee extra feromoonvallen
direct buiten het Vliegenbos. Samen met twee andere, al langere
tijd daar aanwezige vallen, zijn deze een week later geïnspecteerd
waarbij het aantal iepenspintkevers is geteld.
De volgende stap was een grondige zoekactie in het gehele
Vliegenbos waarbij gericht is gezocht naar (potentiële)
broedhaarden zoals dode bomen, achtergebleven iepenhout na
snoei- en dunningswerkzaamheden en opnieuw uitlopende stobben.
Daarbij zijn ook aftakelende bomen die op korte termijn een risico
zouden kunnen vormen als broedboom, gemarkeerd. Daarbij zijn
ook de huidige haarden en de werkwijze van de aannemers
beoordeeld. Helaas bleek een aantal van deze haarden al
grotendeels geveld waardoor niet overal een goede indruk van de
uitbraak op die locatie kon worden verkregen.
In de tussentijd heeft de gemeente Amsterdam brieven verspreid
onder de bewoners rond het Vliegenbos met het verzoek om open
haardhout (één van de meest voorkomende bronnen van de
verspreiding van iepziekte) te melden bij de toezichthouders van
Noord.
Aanvullend daarop is in een 500 meter brede zone rond het bos een
zoekactie uitgevoerd om dergelijke partijen open haardhout op te
sporen. Deze is gezamenlijk met één van de toezichthouders van
de gemeente uitgevoerd.
Op 3 juni is er een rondgang geweest door het bos met de
toezichthouder, de voormalige groenbeheerder van het stadsdeel,
de Bomenconsulent van de gemeente Amsterdam en een aantal
andere belanghebbenden.
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FEROMOONVALLEN

Sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw hangt er een raster aan feromoonvallen over de gehele
stad. Dit raster bestaat nu uit 66 vallen. Deze vallen zijn bedoeld voor de monitoring van het
verloop van de populaties van de drie soorten iepenspintkevers (deze kevertjes verspreiden de
iepziekte) en voor de opsporing van broedhaarden.
De vallen zelf bestaan uit een aluminium plaat van 30x30 cm, besmeerd met een niet-drogende
lijm. Op deze plaat wordt een buisje met feromonen bevestigd. Dit feromoon bestaat uit een mix
van stoffen die beide geslachten van de iepenspintkevers uitscheiden om elkaar te lokken,
aangevuld met de kenmerkende iepengeur. Door de langzame verdamping van het feromoon
komen de lokstoffen vrij die de kevers moet aantrekken. De kevers vliegen op de val en raken
verstrikt in de lijm.

2.1

Situatie Vliegenbos

In het bestaande raster hangen nabij het Vliegenbos twee feromoonvallen; één ten noorden
ervan aan de Wervershoofstraat en de tweede aan de Meeuwenlaan.
Op 29 mei zijn twee extra vallen geplaatst nabij het Vliegenbos. Eén aan de westelijke zijde van
het bos bij de toegangsweg naar de camping in het bos en één aan de zuidzijde aan de G.J.
Ketjenweg nabij het volkstuinencomplex Buitenzorg.
Op 5 juni zijn de iepenspintkevers op deze vier vallen geteld. Voor de interpretatie van de
vangsten op deze vallen is de grenswaarde van 80 kevers bepaald. Indien na een periode van
twee maanden met gemiddeld zomerweer meer dan 80 kevers worden gevangen, is de
verwachting dat in de directe omgeving van deze val een broedhaard aanwezig is. De
bestaande vallen hebben circa zes weken gehangen, de nieuwe één week.

2.2

Resultaten telling feromoonvallen

Zoals aangegeven zijn de kevers op de vallen op 5 juni geteld. De resultaten staan in
onderstaande tabel. De bovenste twee zijn de al langere tijd aanwezige vallen en de twee
onderste zijn de week ervoor geplaatst.
Locatie val
Wervershoofstraat kruising kleine Diestraat
Meeuwenlaan kruising Nachtegaalstraat
Meeuwenlaan toegangsweg camping (nieuw)
G.J. Ketjenweg (nieuw)

Aantal iepenspintkevers
54
41
61
20

Vergeleken met de aantallen uit de voorjaren van 2018 en 2019 is het aantal kevers op de
eerste twee vallen vergelijkbaar met de huidige vangsten. Voor de recent geplaatste vallen
ontbreekt vanzelfsprekend deze vergelijking maar als we de nu getelde aantallen extrapoleren
over de gehele periode dat ze normaliter zouden hangen, grofweg 15 april – 15 juli, komen ze
op 720 en 240 kevers. En dus vér boven de grenswaarde van 80 kevers. Er moeten dus in
en/of buiten het bos meerdere broedhaarden zijn.
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ZOEKACTIE BOS

3.1

Opzet zoekactie

Iepziekte in het W.H. Vliegenbos

Het gehele bos is verspreid over acht dagen lopend per vak doorkruist. Daarbij is zodanig
gelopen dat telkens een strook van 10 meter aan weerszijden bekeken kon worden. Daar waar
veel hout lag of de ondergroei dichter was, lagen de trajecten dichter bijeen. Voor de grotere
vakken waren dan ook meerdere trajecten noodzakelijk.
Alle voor iepziekte relevante objecten (dode bomen, opnieuw uitlopende stobben, iepenhout)
werden met gele verf gemarkeerd en op kaart ingetekend. Aanvullend werden iepen die
duidelijk aftakelden en binnen twee jaar een risico zouden gaan vormen om een broedboom* te
worden, op dezelfde manier gemarkeerd en ingetekend.
* Een broedboom of broedhout is een zieke of dode iep of open haardhout waarin voortplanting van de iepenspintkever
plaatsvindt. Na het uitvliegen van de kevers verspreiden zij de schimmel naar gezonde iepen waarna deze ziek kunnen
worden. Iepziektebestrijding hangt vooral op het voorkomen dan wel het zo spoedig mogelijk onschadelijk maken van
dergelijke haarden.

3.2

Resultaten zoekactie in het bos

In de dagen voor de zoekactie werden door de toezichthouders een aantal zieke iepen
aangetroffen en gemarkeerd. Daarbij zijn ook in een strook rond de zieke bomen extra bomen
als te verwijderen gemarkeerd om zo een bufferzone te creëren.
Tijdens de zoekactie werden aanvullend nog eens 23 zieke iepen aangetroffen. Deze
varieerden in diameter van 5 tot 90 cm. De gemiddelde stamdiameter was circa 50 cm. Deze
bomen stonden verspreid over negen locaties. Deze zijn op onderstaande kaart met een
blauwe ster aangegeven.

In rood de door de gemeente gemerkte locaties met iepziekte. In blauw de extra locaties. De kleinste ster
staat voor 1 boom, het middenformaat voor twee bomen en het grootste formaat voor 6 tot 15 bomen.

Naast deze zieke iepen werden vier dode iepen aangetroffen. Eén daarvan was recent als
gevolg van lichtgebrek afgestorven en circa 7 cm dik. De overige dode diepen waren 40 tot 50
cm dik. Deze waren alle al in 2018 of 2019 afgestorven. In minimaal twee daarvan was broed
aanwezig, één boom is geveld voordat dit gecontroleerd kon worden.
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Twee iepen, één in het bos en één bij een woonboot, waren zodanig ver afgetakeld dat we
verwachten dat ze nog dit jaar als broedboom zouden kunnen gaan dienen. Ze zijn daarom als
preventief te verwijderen aangemerkt.
Verspreid door het gehele bos werden meer dan 10 stobben aangetroffen die bij het vellen
toentertijd niet goed zijn behandeld. Als gevolg daarvan kan de iepziekteschimmel in deze
stobben en hun wortelgestel overleven. Dit vergroot het risico op wortelcontact. Tevens kan er
een cyclus ontstaan waarbij vanuit de stobben jonge boompjes tot ontwikkeling komen,
afsterven en dan weer elders uit de stobben uitlopen. Dit fenomeen is bijvoorbeeld langs
snelwegen in het oosten van het land en in Duitsland op veel plekken zichtbaar.

Niet geschild deel stobbe

Door bewoner afvoeren van een stuk (geschild)
iepenhout

Als laatste werd op meerdere locaties iepenhout in het bos aangetroffen. Dit hout was daar op
meerdere manieren beland:
➢
➢
➢
➢

3.3

Op twee plekken werden recent uit bomen gebroken takken gevonden. Het ging om
takken van 5 en 25 cm diameter.
Een deel was bij dunningen achtergebleven. Ze waren voor essen aangezien en
derhalve niet onschadelijk gemaakt. Het ging om circa 12 stammetjes tot 15 cm
diameter op drie plekken in het bos.
Nabij een recent gekandelaberde boom werd een blok iepenhout gevonden. Deze was
blijkbaar vergeten bij het opruimen.
Op locaties waar eerder iepen waren gerooid werd tussen populierenhout een kleine
hoeveelheid iepenhout aangetroffen.

Beoordeling haarden

Bij aanvang van het project werd aangegeven dat de locaties met de uitbraakhaarden alle
nieuw waren en dus veroorzaakt moesten zijn door rijpingsvraat door iepenspintkevers.
Bij het beoordelen van de diverse haarden bleek dit echter niet het geval. Van de vijf
oorspronkelijke haarden, met rode cirkels aangegeven op onderstaande kaart, bleek er slechts
één met zekerheid veroorzaakt door rijpingsvraat. Dat betreft de meest linkse locatie, een
tweestammige iep in het gazon, nét buiten het bos.

8 juli 2020

Pagina 6 van 12

Groenadvies Amsterdam bv

Iepziekte in het W.H. Vliegenbos

In rood de eerst bekende uitbraaklocaties op 28 mei
Bij de andere locaties zijn of in het verleden al zieke iepen verwijderd of zijn in voorgaande
jaren bij de inspecties vanuit de afdeling beheer zieke iepen gemist. We bespreken kort de
diverse haarden en wat, ons inziens, de oorzaak van de haard is.
Bij de haard midden-onder is met zekerheid sprake van wortelcontact. In het verleden zijn hier
eerder zieke iepen verwijderd.
Bij de haard midden-boven was de boom al geveld voor onze inspectie. De eerste waarnemers
troffen daar een dode boom aan waarin zij geen sporen van iepziekte konden vinden. Omdat bij
de huidige inspectie bleek dat de dichtstbijzijnde grote iep inmiddels ook ziek is, achten wij de
kans dat deze eerste boom niet door iepziekte is afgestorven, verwaarloosbaar. Er was hier dan
sprake van wortelcontact.
Rechts bovenaan zijn bij de eerste inspectie twee groepen zieke iepen aangetroffen. Delen van
beide groepen waren al geveld voor onze inspectie begon waardoor de situatie niet volledig
beoordeeld kon worden.
Volgens een mededeling van de zaagploeg stond in de rechter groep minimaal één dode iep.
Deze moet dus al in 2018 of 2019 besmet zijn geraakt. Helaas is bij het vellen niet bekeken of
de kenmerkende patronen van de iepenspintkevers zichtbaar waren. Ook was in de linker groep
op basis van de mate van verkleuring in de kroon duidelijk dat er sprake was van zowel oudere
als recentere aantastingen. Een deel van de bomen moet al in 2019 aangetast zijn.
Van de nieuw ontdekte haarden geldt dat meerdere hoogstwaarschijnlijk het gevolg zijn van
keveraantastingen. Dat geldt met name voor de iepen aan de oostelijke zijde van het bos.
Overigens zijn meerdere daarvan al in 2018 of 2019 besmet geraakt maar niet opgemerkt. Er is
in twee gevallen daarna broed ontstaan waardoor rond deze locaties weer nieuwe iepen ziek
werden.

3.4

Beoordeling werkwijze aannemer

Gedurende de zoekactie in het bos is meermaals gekeken bij de op dat moment gaande zijnde
zaagactiviteiten. Tevens is gekeken op de locaties waar de werkzaamheden al waren afgerond.
Daarbij troffen we enkele tekortkomingen:
➢

Niet alle stobben waren conform de richtlijnen afgewerkt. De meeste waren te hoog en
in meerdere gevallen was de bast niet overal volledig afgestoken.
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➢
➢
➢
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Bij vertrek van de werkplek bleven soms handzame blokken ongeschild iepenhout
liggen. Omdat deze door bewoners meegenomen kunnen worden en een broedhaard
zouden kunnen vormen, is dit niet toelaatbaar.
Op meerdere locaties waar eerder dit voorjaar iepen zijn verwijderd, troffen we stukken
iepenhout aan. Ook lag er soms nog takhout.
De gemerkte iepen worden verwijderd maar de jonge opslag ernaast blijft vaak staan. In
deze boompjes kan, via wortelcontact, de schimmel worden doorgegeven aan andere
boompjes. Het is noodzakelijk om binnen de door de beheerders als te kappen zone
aangeven gebieden, alle iepen te verwijderen. Ook de opslag.

Iepenstam met de voor de ziekte kenmerkende Achtergebleven iepenhout na dunning
verkleuring van het hout

3.5

Resultaten zoekactie buiten het bos

Er is een gebied van 500 meter, gemeten vanuit de randen van het bos, uitgezet. Daarbinnen is
een zoekactie uitgevoerd. Daarvoor zijn verschillende technieken gebruikt:
Op het volkstuinencomplex Buitenzorg is samen met een bestuurslid van de volkstuin een
ronde gemaakt waarbij alle tuinen konden worden betreden om het eventueel aanwezige hout
te beoordelen. Eerder hadden de heren Ootes en Stigter van de gemeente Amsterdam daar al
een vergelijkbare inspectie uitgevoerd. Daarbij is iepenhout afgevoerd maar onduidelijk is of
daar ook broedhout bij zat.
Bij de tweede zoekactie is in drie tuinen iepenhout aangetroffen. Dat betrof tweemaal open
haardhout en éénmaal in een takkenril verwerkt takhout. Eén van de houtstapels was zodanig
oud dat het geen risico meer vormde. De twee andere worden opgeruimd en versnipperd.
In de wijkjes zoals de Vogelbuurt, waar geen sprake is van afgesloten tuinen, is de voor- en
achterzijde van alle huizen bekeken op de aanwezigheid van hout. Daarbij werd nauwelijks hout
en geen iepenhout aangetroffen.
In gebieden waar het woningenbestand uit koopwoningen bestaat is huis-aan-huis aangebeld
met de vraag of men misschien open haardhout of dode bomen in de tuin had. Daarbij is geen
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broedhout aangetroffen. Met name langs de Nieuwendammerdijk bleken veel mensen
regelmatig hout te stoken.
In de groenstrook tussen de camping in het Vliegenbos en de Nieuwendammerdijk (het
rioolpad) werden een iepenstam en een stapel iepentakken aangetroffen. Daarin zat geen
broed.
In de wijken achter de Nieuwendammerdijk en tussen de Nieuwe Leeuwarderweg en de
Meeuwenlaan is eerst achter de huizen gezocht naar houtstapels en dergelijke. Zodra deze
werden aangetroffen of bij onoverzichtelijke tuinen, werd aangebeld met het verzoek het
hout/de tuin te kunnen bekijken. In dergelijke huurwoningen zijn zelden open haarden
aanwezig; wel is het stoken met een vuurkorf populair.

Niet ontbastte en weer uitlopende iepenstobbe in strook tussen Vliegenbos en Buitenzorg.
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4

CONCLUSIES EN ADVIEZEN

4.1

Conclusie

De uitbraak in het Vliegenbos is van een voor Amsterdamse begrippen ongekende omvang.
Naar schatting moeten 70 à 80 iepen worden verwijderd.
De eerste twee weken van juni is uitgebreid gezocht naar broedhaarden zowel in als buiten het
bos. Daarbij werden buiten het bos geen broedhaarden aangetroffen, wel werd her en der
iepenhout aangetroffen. De oorzaak van de problemen blijkt in het bos zelf te liggen.
Uit de resultaten van de inspectie en de beoordeling van de diverse haarden blijkt dat er op
minimaal vier locaties in het bos dode iepen stonden. Minimaal twee daarvan bleken als
broedboom te hebben gefunctioneerd, van een derde boom kon dit niet meer worden nagegaan
en bij de vierde was dit niet het geval. Deze bomen zijn dus in 2018 of begin 2019 ziek
geworden, zijn niet opgemerkt en hebben de ziekte flink verspreid.

Broedboom met keverpatroontjes

Dode iep met broed

Aanvullend blijkt dat op de locaties van de twee grotere uitbraken enkele bomen al zodanig ver
aangetast waren dat deze hoogstwaarschijnlijk al in zomer 2019 zijn aangetast maar niet zijn
opgemerkt. Via wortelcontact is de ziekte daarna verder verspreid.
Ook elders is door wortelcontact vanuit de stobben van eerder gevelde zieke iepen een aantal
buurbomen besmet geraakt door de iepziekte. Dergelijke stobben die opnieuw zijn uitgelopen
met al dan niet zieke opslag, komen door het gehele bos voor.
Daarnaast is het opvallend op hoeveel locaties in het bos iepenhout werd aangetroffen. Deels
betrof het hout dat bij eerder uitgevoerde werkzaamheden is achtergebleven en deels betrof het
stammetjes die bij dunningen niet als iep zijn herkend en daarom in het bos zijn achtergelaten.
Bij het eerste punt betrof het werkzaamheden uitgevoerd door de aannemer en bij de tweede
de bomenploeg van de gemeente.
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Adviezen

Op het moment van schrijven wordt er nog volop geveld in het Vliegenbos. Ook blijken er in de
deelgebieden waar met de inspectie gestart is, weer enkele nieuwe zieke iepen te staan. Van
belang is dat bij de huidige actie de volgende stappen worden genomen:
➢
➢
➢
➢

4.3

Vel zo spoedig mogelijk alle zieke iepen.
Ruim al het aangetroffen iepenhout spoedig op en versnipper het. Op locaties waar het
gemengd is met ander hout kan, waar getwijfeld wordt over de herkenning, ook het
omringende hout worden verwijderd.
Zaag de met verf gemerkte stobben opnieuw af tot laag boven het maaiveld en steek de
bast zorgvuldig af.
Zorg voor voldoende toezicht op de werkzaamheden van de aannemer.

Hoe nu verder?

Om uitbraken zoals de huidige te voorkomen stellen we meerdere maatregelen voor:

1. handhavingsprotocol aanvullen met protocol werkwijze
Het Vliegenbos wordt beheerd volgens een beheerplan. Daarnaast heeft Amsterdam een
handhavingsprotocol iepziekte. In beide staat niet expliciet de werkwijze ter voorkoming van
iepziekte benoemd.
Stel een iepenprotocol op met daarin minimaal de volgende punten:
• Vel op locaties met een bufferzone eerst de gezonde iepen, dan pas de zieke
iepen. Verwijder ook de jonge opslag in de bufferzone, bij voorkeur uittrekken.
• Zaag de stobben maximaal 4 cm boven het maaiveld af en schil ze daarna volledig
tot onder het maaiveld.
• Al het vrijkomende iepenhout moet ter plekke geschild dan wel versnipperd worden.
• Snippers en bast mogen in het bos achterblijven mits uitgespreid of verwerkt in
paden. Niet op hopen storten.
• Het geschilde iepenhout mag blijven liggen of voor andere doeleinden gebruikt
worden.
• Er mag ’s avonds en in de weekends geen ongeschild iepenhout blijven liggen.
• Ontsmet al het handgereedschap zodra er elders aan iepen gewerkt gaat worden.
Zeker als het om gezonde iepen gaat. Dit ontsmetten kan o.a. met spiritus.
• Voorkomen moet worden dat bij dunningen of andere werkzaamheden per abuis
iepen worden gerooid en niet op de juiste wijze worden verwerkt. Dit kan door voor
aanvang van het werk de iepen binnen het projectgebied te markeren. Bij
dunningen bijvoorbeeld met een extra stip of andere kleur.
• Schouw na afloop van het werk het volledige werkterrein op de aanwezigheid van
achtergebleven iepenhout en de afwerking van de stobben.

Borg vervolgens naleving van het protocol door toezicht.
2. borg voldoende capaciteit voor toezicht en beheer
➢

➢

De huidige beheerders/toezichthouders van het Vliegenbos zijn verantwoordelijk voor
het groen in geheel Noord. Met alle andere taken die zij hebben, resteert er niet
voldoende capaciteit om alle taken die in Vliegenbos uitgevoerd zouden moeten
worden, op de gewenste wijze uit te voeren. Door één persoon verantwoordelijk te
maken voor het beheer van het Vliegenbos komt voldoende capaciteit beschikbaar voor
de benodigde werkzaamheden.
Een alternatief is om de huidige beheerders/toezichthouders voldoende tijd toe te
kennen voor de bij het Vliegenbos behorende beheer- en toezichttaken.
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3. borg voldoende capaciteit voor inspectie iepziekte
Om de ziekte onder controle te houden zou het gehele bos in de periode 15 juni-15 september
minimaal twee tot drie maal volledig geschouwd moeten worden. Daarbij kan niet worden
volstaan met een inspectie vanaf de paden maar dient ook intensief door de bosvakken gelopen
te worden. Houdt rekening met circa 6 volledige werkdagen per ronde.
Daarnaast dient voldoende tijd gereserveerd te worden voor toezicht op de diverse
werkzaamheden in het bos van zowel de eigen bomenploeg als de diverse aannemers.

4. borg voldoende kennis bij eigen dienst en aannemer
Iepziektebestrijding valt of staat bij voldoende kennis bij de diverse partijen. Naast herkenning
van de ziekte, van iepenhout en het ontstaan van broedhaarden is ook de opbouw van
gebiedskennis essentieel. Waar staan de iepen, waar zijn in het verleden zieke iepen verwijderd
en waar zijn broedhaarden te verwachten. Door voldoende capaciteit voor toezicht en uitvoering
bij een vast team te beleggen wordt gebiedskennis versterkt.
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