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Aan de bewoner(s) van Weesperzijde  

 

 Datum 27-07-2021  
 Ons kenmerk Weesperzijde : 2x Zieken Iepen + Iepen Preventief verwijderen (4x).  
 Uw kenmerk iepen@amsterdam.nl  
 Behandeld door Dhr. R. Stocking Korzen   + 14020  /  Oost.dent@amsterdam.nl  
 Kopie aan iepen@amsterdam.nl  
 Bijlage(n)  
   
 Onderwerp Noodkap wegens iepziekte 
   
   

 

Geachte lezer,  

 

Aan de Weesperzijde  zijn twee zieke iepen aangetroffen ,ook worden er 4x  bomen worden 

Preventief verwijderd( Iepen). Deze bomen worden op (vanaf)  dinsdag 27 juli 2021 gekapt. Voor 

het kappen van iepen die een gevaar opleveren voor verspreiding van de iepziekte is geen 

kapvergunning nodig. Deze bomen moeten zo snel mogelijk worden verwijderd. De te kappen 

iepen zijn herkenbaar aan een rood wit lint. Ook worden  alle  stobben weggefreesd. Gezien het 

gevaar van verspreiding van de iepziekte naar andere iepen in de omgeving moeten deze bomen 

z.s.m. worden verwijderd volgens het handhavingsprotocol iepenziekte gemeente Amsterdam 

(APV). 

De adviseur bomen, in het bijzonder gelet op het acute gevaar voor verspreiding van de 

iepenziekte naar andere iepen, geeft toestemming deze 6x iepen z.s.m. te kappen . Een rode lijn  is 

een  wortelsleuf  die laten we  graven op de Weesperzijde dit is voor  “Preventief om de 

Iepenziekte te  bestrijding en tegen  gaan door wortelcontact “. 

 

 

Herplant 

Amsterdam wil het bomenbestand op peil houden. Daarom moet elke boom gecompenseerd 

worden. Op www.amsterdam.nl/bomen kunt u lezen hoe we dat aanpakken.  

 

Wat is iepziekte? 

Iepziekte wordt veroorzaakt door een schimmel die wordt overgebracht door de iepenspintkever. 

Een besmette boom sterft in korte tijd af. De schimmel kan zich via boomwortels razendsnel 

verspreiden naar nabije iepen waardoor ook deze besmet raken en af sterven. Iepenspintkevers 

kunnen ook in dode iepen en (openhaard)hout van iepen gaan zitten en eitjes leggen. De nieuwe 
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Gemeente Amsterdam  

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl 

generatie kevers vliegt vervolgens uit om gezonde iepen in de omgeving te besmetten. Snel 

ingrijpen is dus van belang. 

 

 
 

De rode lijn  is een wortelsleuf te laten graven op de Weesperzijde ( Preventief om de Iepenziekte 

bestrijding tegen te gaan door wortelcontact ).  Tekening hier onder. 

 

 



 

 

Gemeente Amsterdam  

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl 

 

Samen met uw hulp voorkomen we dat er nog meer iepen ziek worden. Bij voorbaat hartelijk dank 

voor uw medewerking. 

 

Heeft u nog vragen? Mail ons dan: iepen@amsterdam.nl of bel 14 020. 

Op https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/bomen/zieke-iepen-afvoeren kunt u meer 

informatie over iepziekte vinden. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Dhr. Richard Stocking Korzen  

Directievoerder Bomen , Groen Flora & Fauna  

RVE Stadswerken  

Afd. Groen Flora & Fauna  

Gemeente Amsterdam 

 

 

 

 

Bijlage: Zieke Iepen 456606 en 456608 
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De rode lijn  is een wortelsleuf te laten graven op de Weesperzijde ( Preventief om de Iepenziekte 

bestrijding tegen te gaan door wortelcontact ).  Tekening hier boven.  


