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Geachte Mevrouw de Kruijff-Rietveld,

Naar aanleiding van het bezoek aan Andijk en de grevoerde dis-

cussies over de monumental-e bomen en iepeziekte, hierbij
aantal suggesties.

een

1-. De uonr:mentale iepen van Àndijk

De iepen van Àndijk behoren merendeels tot de Hollandse iep
(Ulmus x Hollandica). Dit is de kruising tussen twee iepesoorten
die in ons land van nature voorkomen: de Gladde iep (U1mus minor,
vroeger ook we1 Ulmus carpinifolia) en de Ruwe iep (Ulmus
grlabra). De Hollandse iep, kraarvan verschillende variaties
bestaan, komt a1 vele eeuwen voor in ons land en is vermoedelijk
in de 16e eeuw door boomkwekers uit lrloord-Holland ontdekt. De
Hollandse iep kan uitgroeien tot een grote nonumental-e boom met
een karakteristieke brede kruin. De Hollandse iep behoort tot het
historische en landschappelijke cultuurgoed. Daarnaast komt op
twee plaatsen de 'Iilonumentaaliep' (Ulnus minor 'Sarniénsis')
voor. De Monumentaaliep kenmerkt zich door een kaarsrechte stam
en meer of minder zuilvormige kroon, ruwe en wat schilferende
schors. Het bl-ad is veel kleiner dan dat van de Hollandse iep. De
Monumentaaliep wordt sedert de eerste helft van de 19e eeuw gekweekt.
De Monumentaaliep is naar verhouding veel minder gevoelig voor de
iepeziekte. De Hollandse iep die i-n Àndljk staat behoort tst een
type die zeker niet resistent is, maar kennelijk soms toch oud
kan worden en diverse iepeziektegolven kan overleven. ïn sommige
gevatlen kan die meer dan 2AA jaar worden.

of er nog andere iepsoorten voorkomen in Àndijk heh ik binnen
beperkte tijd niet kunnen vaststellen.

de

tientalten i-epen in Àndijk van monumentale afmetingren (zotn 2
6 3 meter stamomtrek en 20 6 25 meter hoogte; naar schatting
bomen van ca. 50 tot 125 jaar oud), bepalen in belangrijke mate
het dorpsbeeld. Gezien het verdwijnen van vele iepen elders, is
het iepenbestand van Andijk ook landelijk beslist bijzonder te
noemen. Behalve de iepen kunnen enkele oude perebomen, essen ën
railgen eveneens van belang genoemd worden voor het karakteristieke dorpsbeeld.
2. Bestrijdingr van de iepeziekte
Tot nu toe bestaat er ondanks het vele onderzoek geen echte oplossing voor de iepeziekte. We1 z:-Sn er maatregelen om de ziekte
op te lossen.
enigszi-ns in te dammen of tijdelijk
Enkele maatreqelen kunnen zijn:
- verbetering groeiplaatsomstandigheden
Een groot deel van een boom zit onder de grond en is van el-eMet name bodemverdichting,
mentair belang voor de vitaliteit.
waardoor gebrek aan lucht en water ontstaat, is voor bomen aan de
rand van asfaltverharding een probleem (bijvoorbeeld enkele boom
aan de Landstraatn K1ei-ngauw en de Dijkweg). Verwijdering van de
asfaltverharding langs de voet de betreffende bomen j-s aan te
bevelen. Zo'n maatregel kan gekoppeld worden aan een programma
De

voor tnregdekverbetering, verkeersveiligheidsmaatregelen e.d.

- controle op iepeziekte
Een goede controle op het vóórkomen van zieke iepen is van
wezenlijk belang. À1s de ziekte echt doorzet dient de boom of
struik snel verwijderd en afgrevoerd te worden.
- controle struikvormige iePen
Het is niet nodig om allerlei- struikvormige iepen in heggen,
houtwallen en begroeiingen aan de waterkant te verwijderen. !r7el
is extra aandacht op het vóórkomen van iepeziekte daarbij, en
zonodig verrarijderen, zinvol. Op zich hebben dergelijke landschappeli-jke elementen ook een ecologische waarde aIs broed- en
schuilplaats voor aller1ei dieren. De iepenhaag van Dijkweq 268
is a1s zeldzame vorm van tuinafscheiding waardevol.
struikvorEen mogelijkheid is om, op basis van vrijwilliqheid,
mige iepebegroeiing te vervangen door andere beplantingen zoals
elzen, knotwilgen, hazelaar of sierheesters naar wens.
- aard en herknmst van plantmateriaal
3e indruk bestaat dat vee] ingevoerd naoorlogs plantmateriaal van
de Gladde iep (of Veldiep) extra gevoelig is voor de iepeziekte.
Extra aandacht voor nieuw aan te planten iepen is daarom aan te
bevelen. §oqelijkheden zijn:
in
- Gebruik blijvea maken van de oude llollandse iepen diegestekken
plantmateriaal
kunnen
dat
het dorp voorkomen. Van
wonne:r worden en opgekweekt, of de iepevariëteiten kunnen van een
betrouwbare kweker betrokken worden. Het voordeel van deze iep is
dat daarmee het karakterieke boomvorm blijft bestaan. Het vóór-

komen van iepeziekte zal daarbij geaccepteerd moeten worden, zodat controle steeds nodigi blijft.
- Toepassen van resistente ieperassen, waarvan met name de
kloon 'Columella' als meest resistent bekend staat. De Gemeeate
heeft langs de Hoekweg zelf recent, de iets minder als resistent
bekende 'Dodoens' toegepast. Het nadeel vaa de tot nu toe ontwj-kkelde resistente iepeklonen is dat ze nj-et de karakteristieke
boomvormen hebben van de 'ouderwetse' Hollandse iepen of Gladde
iepen. De meeste hebben smalle kroonvormen. Ze zijn daarom bruikbaar in speci-fieke geva1len, zoals sma11e straten ïiraar minder
ruimte is voor grrote bomen.
ïoepassen van de in ons land in het witd voorkomende
Steeliep of Fladderiep (Utmus laevis) en Ruwe iep (U1mus glabra).
Deze soorten, ën vooral de Steeliep, zí)n veel minder vatbaar
voor de i-epeziekte. De Steeliep is een soort van rivieroevers en
kleibodems, en moet vroegrer in het westen van ons land voorgekomen zijn. De soort is inni-ddels bijna uitgestorven. Van bestaande
bomen wordt inmiddels via stekken en zaden nieuw plantmateriaal
opgekweekt. De Ruwe iep is meer een soort van Oost-Neder1and. De
soort wordt echter aI heel lang toegrepast en kan ook zeey oud
worden. Zowe1 de Steeliep als de Ruwe iep hebben boomvormen die
dicht bij de Hollandse iep komen.
rnjectie van qezonde iepen met Trigger.
Door de Universitej-t van Amsterdam en de Heidemij is het antibioticum Trigqer ontdekt, dat sedert 1-992 in de handel is. Dit
middel lijkt beduidend beter te werken als de daarvoor bekende
antibiotisa. Het nadeel van het middel is dat het jaarlijks herhaald dient te worden. Er is geen blijvende resistentie. ïnjecteren kan daarom het beste gezien worden als een tijdelijke noodmaatregrel en a1s experiment. Een voordeel is dat in j-eder geval
de geinjecteerde bomen in dat jaar grezond zullen blijven. Bij een
keuze voor een beperkte toepassinq van injecties dienen daarnaast
maatregelen uitgezet te worden voor de toekomst op langere ternijn. Criteria voor het bepalen van de belangijkste i-epen die in
aanmerking komen zijn: zeldzaamheid, ouderdom, monumentale vorm,
relatie met gebouwen of monumenten, ërr ecologische waarde.
3. Àlternatieven voor de iep
Rekening houdend met de bodemsoorten en de cultuurhistorle van
§oord-Hotland zijn behalve de iep voor het dorpsbeeld nog als
toekornstbomen bruikbaar: de Hollandse linde, de ïÍinterlinde, de
Gerone es, de Grauwe abeel, de lrÍitte abeel en de IÍitte paardekastanje. Het is zeker niet aan te bevelen aIle iepen door andere
boomsoorten te vervangen. De iep zou de hoofdsoort moeten blijven. Door gebruik van andere boomsoorten is er wel enige risicospreidlng.
lv1et de name de linde, die als boomvorm sterk op de iep lijkt,
kwam vroeger minstens zoveel in West-Nederland voor a1s de iep.
De iep en linde werden in de 17e eeuhr ook wel door elkaar in de
lanen toegepast. De linde kan ook monumentaal uitgroeien kan zeer
oud worden. De Winterlinde is een inheemse soort, maar in het
rui-ld zeer schaars. De Hollandse linde 1s een kruising van de
hlinterlinde en de Zomerlinde en tenminste vanaf de L6e eeuw in
cultuur. Vermoedelijk j-s de Hollandse Iinde, evenaJ-s de Hollandse
iep een Hollandse vinding.

De Gewone es is evëneens een typische boom van het Hol-landse
poldergebied. Veel essen hebben de tijd overleefd a1s hakhout in
boerengeriefbosjes, polderkades en hakhoutaanplant. ïnmiddels
wordt dit oorspronkelijke essenmateriaal weer opgekweekt en in de
handel gebracht. Op de markt zi)n o.h.a. weinig groede essen beschikbaar, zodat goed op de herkomst van de bomen gelet moet blorden.

Abelen werden in vroeger eeuwen veel meer toegepast dan nu. Door
de witachtj-ge en grijze kleur van de bast en bladeren geven de
bomen een heel aparte sfeer. Het kunnen forse bomen worden zodat

niet iedere plek geschikt is.
De paardekastanje lijkt aIs boomvorm enigszins op de linde, maar
heeft door de zware bLadbezetting veel schaduwwerkingr. Daarom
zijn de rnogelijkheden voor deze soort beperkt. De paardekastanje
komt van origine uit de balkan en is al vanaf de l-6e eeuw in kultuur.
4. Àndere monumentale bomen
Voor het karakteristieke dorpsbeeld en de erfbeplantlng dragFen,
behalve de iepen, ook enkele andere soorten bij zoals de Pereboom, de Wi1g, Canadapopulier en de Gewone es. Het zou groed zi3n
de belanqrrijkste exemplaren in kaart te brengen, de eigenaren bewust te maken van hun bijzonder bezit en nieuwe aanplant daarvan
te bevorderen. Vanratege de nadelen van het uitwaaien van vruchtptuis van vrouwelijke populieren is het raadzaam het aantal mannelijke bomen te vergroten. In verband met d.e watermerkziekte bij
wilgen is het van belang op goede herkomsten van het plantmateriaa1 te letten.
Evenals bij de iepen kunnen voor de bepaling van waardvolle bomen
criteria a1s zeldzaamheid, ouderdom, beeldbepaling, relatie met
gebouwen of monumenten en ecologische waarde gehanteerd worden.
5. l{eidoorns
De Eenstijliqre meidoorn is een karakteristieke struiksoort voor
het Hollandse rivierengebied en poldertand. In tegenstelling tot
vaak gehoorde opvattingen is het aandeel van de mei-doorn als infectièbron voor het bacterievuur vrij gering. !Íel ziln er aanwijzingen dat germporteerde meidoorns gevoeliger kunnen zí3n voor
deie ziekte. À1 enige jaren wordt autocfrtoon plantmateriaal van
de Eenstijlige meidoorn gekweekt en sinds kort ook uit het kustgebied. Hèt -is raadzaam dergelijk plantmateriaal te grebruiken
voor nieuwe aanplant. Overigrens valt Andijk en omgeving niet binnen een z.g. bufferzone die voor het bacterievuur gehanteerd
wordt.

§amenvattend

. Andijk bezit een kostbare monumentale iepebeplantingr, die voor
een belangrijk deel het dorpskarakter bepaald.
. Ofschoon er geen echte oplossing voor de i,epeziekte is, zijn er
een aantal maatregelen die de schade kunnen indammen:
- verbetering van de groeiomstandigheden
intensieve controle op iepeziekte bij zor,'rel de opgaande
bomen als de struikvormende iePen

- aandacht voor de aard en herkomst van het iepeplantmateriaal met voorkeur voor de Hollandse iep, de Steeliep en de
Ruwe iep.
- naast de iep bevorderen van met name de Linde, Gewone es
en Àbeel.
- injecties beperkt toepassen bij wi-jze van noodmaatreqrel en
experiment.

. Bevorderen van andere karakteristieke monumentale bomen in het
dorp als de Pereboom, lililg, Canadapopulier en Geurone es.
. De meidoorn levert een vrij geringe bijdrage aan de verspeiding
van het bacterievuur. Het is raadzaam autochtoon plantmateriaal
te gebruiken bij nieuwe aanplant.

Met vriendelijke groeten,

Drs.
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N.C,M.Maes

