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Geachte heer, mevrouw,
Het zal u wellicht niet ontgaan zijn dat één of meerdere bomen in de directe omgeving van uw woning
of bedrijf nu al een herfstachtig uiterlijk vertonen. Van deze bomen zijn de bladeren aan diverse
takken in korte tijd bruin verkleurd, ineengeschrompeld en geheel of gedeeltelijk afgevallen.
Wat is er aan de hand?
Eén of meerdere bomen in uw directe omgeving zijn iepen die het slachtoffer zijn geworden van de
iepziekte. Bij een recente controle van de betreffende iepen is de aanwezigheid van deze ziekte
geconstateerd.
De betreffende boom of bomen zijn inmiddels gemarkeerd met een verfstip en zullen op korte termijn
worden gerooid.
Iepen die door de iepenspintkever zijn geïnfecteerd en daardoor ziek worden, zijn helaas in alle
gevallen verloren. Om uitbreiding van de ziekte te voorkomen is het noodzakelijk dat de zieke iepen
zo snel mogelijk worden gerooid waarbij al het vrijkomende hout zorgvuldig moet worden verzameld
en afgevoerd naar een centrale plaats, vanwaar het hout gecontroleerd wordt verwerkt.
Iedere zieke iep is een direct gevaar voor gezonde iepen in de omgeving. Vandaar dat de betreffende
bomen op korte termijn zullen worden gerooid.
Omdat het gaat om werkzaamheden aan bomen in uw directe woon- of werkomgeving en om
werkzaamheden die normaal in het winterseizoen worden uitgevoerd, heb ik gemeend u te moeten
informeren over de reden en de noodzaak tot het rooien van de aangetaste iep(en).
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Gezien de aard en de omvang van de ziekte is het helaas niet vanzelfsprekend dat op alle plaatsen waar
bomen worden gerooid op korte termijn ook weer bomen terug worden geplant. Besloten is om ten
aanzien van de herplant van iepen een terughoudend beleid te voeren. Hierdoor wordt voorkomen dat
ook herplante iepen opnieuw door de ziekte worden aangetast.
Wanneer herplant van iepen toch is gewenst kan worden gekozen voor iepensoorten die, voor zover
thans bekend, ongevoelig zijn voor deze ziekte.
In andere situaties zal worden afgewacht hoe de ziekte zich verder ontwikkelt of wordt bij het
herplanten voor een andere boomsoort gekozen. De keuze voor vervanging is nagenoeg altijd
locatiegebonden.
Voor verdere informatie over iepziekte is de gemeentelijke folder ‘Iepen en iepziekte ‘ te verkrijgen op
het stadsdeelkantoor Scheveningen.
Ik hoop u met bovenstaande informatie van dienst te zijn geweest.
Mocht u desondanks nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het gemeentelijke
ContactCentrum, op telefoonnummer 14 070.
Met vriendelijke groeten,

T. Hooiveld
Stadsdeeldirecteur Scheveningen

