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De iep is een zeer karakteristieke boom in het kustgebied en heeft een hoge tolerantie tegen
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de zoute zeewind. Vanwege de iepziekte zijn in de afgelopen jaren veel karakteristieke
iepenbeGroningen
plantingen verdwenen. Beheersing van plaagdruk en ontwikkeling van resistente rassen maakt
aanplant van iepen weer mogelijk. Het project Herplant iepen in de Waddenregio herstelt de
winter
karakteristieke iepenbeplantingen. Na de aanplant is het van groot belang het onderhoud
van
de iepen tijdig en goed uit te voeren. In deze folder vindt u de benodigde informatie.

NA DE AANPLANT
1. Geef de jonge iepen voldoende water. Met
name de eerste twee jaren na aanplant moet
de boom over voldoende water kunnen beschikken in droge periodes. Zorg ervoor dat
het water bij de wortels terecht komt, daar
waar het nodig is. Een grondwal van circa
20 cm hoog rondom de kluit voorkomt dat
water wegloopt. Zorg ervoor dat de grond
direct naast de kluit licht vochtig is.

Landschapsbeheer
Groningen

Landschapsbeheer
Groningen

Landschapsbeheer
Groningen

lente

zomer

herfst

beuren, zodat de zijtakken niet te dik zijn.
Stap 1: takken die dikker zijn dan 5 cm doorsnede moeten op circa 50 cm van de stam
worden afgezaagd, van beneden naar boven, om inscheuren te voorkomen (afb. A).
Stap 2: de stomp kan vlakbij de stam worden afgezaagd, van boven naar beneden.
Plaats de zaag daarbij haaks op de tak in de
takoksel. Zaag schuin naar beneden (afb. B).
Verwonding van de stam dient voorkomen
te worden.

2. Wanneer het gras rondom de boom
gemaaid wordt, is het van belang om voldoende afstand tot de stam te houden. Zorg
ervoor dat u minimaal 10 cm van de stam
wegblijft bij het maaien.
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3. Boompalen en boombanden zijn de eerste twee groeiseizoenen noodzakelijk om de
jonge boom te ondersteunen. Daarna is de
boom in de regel voldoende geworteld en
kunnen de boompalen en boomband worden verwijderd. Indien er bij aanplant een
gietrand of grondwal is aangebracht, kan
ook deze na twee groeiseizoenen verwijderd
worden.

B

De begeleidingssnoei (snoei in de eerste jaren) beperkt zich, naast het opkronen, tot
het weghalen van probleemtakken in de
tijdelijke kroon. Zodra de gewenste takvrije
stamlengte is bereikt stopt de begeleidingssnoei. Zorg altijd dat de kroon minimaal 2/3
van de boomlengte betreft.
In de tijdelijk kroon hoeven alleen takken
te worden verwijderd die de vrije doorgang
belemmeren. Probleemtakken zijn bijvoorbeeld dikke takken (takken die in de takkraag
dikker zijn dan 50% van de stamdiameter),
dubbele toppen (takken die concurreren
met de doorgaande spil) en dode en beschadigde takken.

SNOEIEN
Een boom die voldoende ruimte heeft, hoeft
in principe niet gesnoeid te worden. Dood
hout en schurende takken - de zuigers - moeten wel verwijderd worden. Snoei de iep alleen in de wintermaanden.

Vragen? U kunt contact opnemen met
Landschapsbeheer Groningen
via het telefoonnummer (050) 534 51 99.

Iepen kunnen opgekroond worden door de
onderste takken te verwijderen. Het opkronen moet in de eerste jaren na aanplant geGoed geheelde snoeiwond

