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1 ERKENNINGSREGELING IEPENHOUT GROENAANNEMER 

1.1 Inleiding 

In Nederland zijn sinds 1999 diverse initiatieven ontstaan voor de bestrijding van iepziekte. De aan-

leiding was de explosieve stijging van het uitvalspercentage nadat in 1991 het ministerie van LNV 

had besloten de landelijke bestrijding stop te zetten. 

Het doel is het behoud van de karakteristieke iep in Nederland, vooral in de kuststreken, tegen aan-

vaardbare kosten. Door een goede inventarisatie en registratie, controle, coördinatie en overleg tus-

sen de verschillende beheerders en houtverwerkende bedrijven willen we de iep in de steden en in 

het landschap behouden. De wijze waarop, op een efficiënte manier, vorm gegeven wordt aan het 

beleid en de uitvoering hiervan is in beginsel vastgelegd in de ‘Handleiding goed Iepenbeheer’. In-

middels zijn (en worden) meerdere (eerdere) initiatieven omgevormd naar het systeem van ‘Duur-

zaam Iepenbeheer’.  

1.2 Het doel 

Een van de onmisbare pijlers bij het in stand houden van de iep in ons land is het op de juiste wijze 

saneren en verwerken van het iepenhout. Vooral het op tijd en efficiënt saneren en daarna onschade-

lijk maken van het vrijgekomen hout is een van de grootste problemen. De bomenrooiers en houtver-

werkende bedrijven vormen hierin een zeer belangrijke schakel. Door de sanering en verwerking van 

het iepenhout op een verantwoorde manier te laten plaatsvinden, kan de iepziektebestrijding krachtig 

worden aangepakt en het uitbreken van epidemieën worden voorkomen.  

1.3 Het keurmerk “Erkend Iepenaannemer” 

Daarom is het belangrijk een soort ‘keurmerk’ in te stellen waaraan bedrijven die (ziek) iepenhout 

saneren kunnen deelnemen. Door het verkrijgen van een dergelijk keurmerk onderscheiden deze 

bedrijven zich van de overige groenaannemers.  

De regeling heeft de naam ‘Erkenningsregeling Iepenhout Groenaannemer’ en kan door bedrijven 

verkregen worden voor de duur van 12 maanden. Een bedrijf dat is toegelaten tot de erkenningsrege-

ling en volgens de bijbehorende voorschriften werkt mag het keurmerk van de regeling voeren en 

vermelden in haar communicatie-uitingen. Het keurmerk van de regeling is ‘Erkend Iepenaannemer’. 

Het hierbij horende logo ziet er als volgt uit: 
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2 HET VERKRIJGEN VAN DE ERKENNING 

2.1 Inleiding 

Zoals reeds aangegeven is, is het op de juiste manier en efficiënt verwerken van iepenhout van cru-

ciaal belang voor het voortbestaan van de iep. Daarom is het belangrijk dat alleen erkende bedrijven 

werkzaamheden met betrekking tot het verwijderen en verwerken van iepenhout uitvoeren.  

Van deze bedrijven moet worden verondersteld dat zij bekend zijn met de gevaren die het  

be-/verwerken van iepenhout met zich mee kunnen brengen voor de overige iepen in hun omgeving.  

2.2 Welke bedrijven komen in aanmerking voor de Erkenning? 

Voor het aanvragen van de erkenning komen in beginsel alle bedrijven in aanmerking die het rooien 

en verwijderen van bomen tot hun reguliere werkzaamheden rekenen. Zij moeten kunnen aantonen 

dat zij deze werkzaamheden kunnen uitvoeren conform de geformuleerde eisen. Tevens moeten de 

werkzaamheden worden uitgevoerd door vakbekwaam personeel, dat zowel iepen kan herkennen als 

ook bekend is met de correcte manier om iepenhout te verwijderen en te vervoeren zoals beschreven 

in de ‘Handleiding goed Iepenbeheer’. 

 

Indien een bedrijf meerdere vestigingen heeft, is het certificaat geldig voor één vestiging. Bij aanmel-

ding geeft de inschrijver aan voor welke vestiging de aanmelding betreft. Ook op het certificaat wordt 

vermeld voor welke vestiging het certificaat geldig is. Indien het bedrijf voor meerdere vestigingen 

een certificaat wil hebben, zal dit meerkosten met zich meebrengen. 

Indien geen specifieke vestiging wordt opgegeven, is het certificaat alleen van toepassing op de loca-

tie/vestiging die op het aanmeldformulier staat aangegeven. 

2.3 De verstrekking van de Erkenning Iepenhout Groenaannemer 

Afgifte erkenning 

De erkenning wordt afgegeven door Aequator Groen & Ruimte. Voor het aanvragen van de erkenning 

kunt u het aanvraagformulier invullen en terugsturen naar bijstaand adres. 

Toelatingsprocedure 

Om in aanmerking te kunnen komen voor erkenning moet het bedrijf zich aanmelden via bovenver-

meld aanvraagformulier. Na ontvangst van het formulier wordt een afspraak gemaakt om op het be-

drijf langs te komen om de verdere stappen voor toelating te bespreken. 

Het bedrijf wordt gevraagd een plan van aanpak (PVA) te schrijven waarin het laat zien voldoende 

kennis te hebben van iepen en iepziekte en hoe het bedrijf omgaat met de werkzaamheden in het 

veld en de verwerking/afvoer van het vrijgekomen iep(zieke) hout. Na een positieve beoordeling van 

het PVA krijgt het bedrijf een voorlopige erkenning. Vervolgens moet het bedrijf tijdens de werkzaam-

heden in het veld minimaal 2x gecontroleerd worden op een goede uitvoering van de werkzaamhe-

den. Indien deze ‘veldcontroles’ een positieve uitkomst geven krijgt het bedrijf de definitieve erken-

ning. 



 

 3 

Het plan van aanpak 

In het PVA wordt minimaal omschreven: 

• Bedrijfspresentatie; 

• Reden voor aanvraag Erkenning; 

• Waarom is de iep voor het Nederlandse landschap belangrijk; 

• Wat is iepziekte; 

• Hoe wordt iepziekte herkend; 

• Welke verschijnselen kunnen verward worden met iepziekte; 

• Op welke manieren kan iepziekte worden bestreden; 

• Inzet personeel (kwalificaties, hoeveelheid, certificaten etc.); 

• Inzet machines; 

• Sanering (zieke) iepen: 

o Veldiepen 

o Laanbomen 

o Solitairen; 

• Chemische middelen; 

• Stobbenbehandeling; 

• Verwerking tak- en stamhout; 

• Verkeersmaatregelen; 

• Tijdelijke opslag op eigen terrein of bij derden. 

 

Veel informatie is te halen uit de “Handleiding Goed Iepenbeheer” (op te vragen bij idverde Bomen-

dienst te Apeldoorn of te downloaden van www.iepenwacht.nl) en de CD-Rom “Dutch Elm Disease” 

(te bestellen op http://www.dutchelmdisease.org). 

2.4 De controle 

Wanneer door een groenaannemer een erkenning is aangevraagd en deze vervolgens is verleend, 

zal het bedrijf regelmatig worden gecontroleerd door een medewerker van Aequator Groen & Ruimte. 

Jaarlijks zal 1 tot 2 keer een controle worden uitgevoerd.  

 

Het bedrijf is zelf verantwoordelijk voor het regelmatig aanmelden van werkzaamheden rondom iep-

ziektebestrijding. De controleur kan dan aan de hand van die gegevens een controlebezoek tijdens of 

na de werkzaamheden uitvoeren. De gegevens dienen per fax of e-mail gemeld te worden. Hiervoor 

kan de door het bedrijf opgestelde werkbon vermeld bij paragraaf 3.4 gebruikt worden. 

 

Tijdens de (steekproef)controle zullen onder meer de volgende zaken worden bekeken: 

Op het bedrijf / opslagterrein 

• De aanwezigheid van iepenhout en de locatie waar dit is opgeslagen. Het iepenhout moet 

apart opgeslagen zijn van het overige hout. 

• Het aanwezig zijn van “broedhout”. 

• De manier van het be-/verwerken van het iepenhout. 

• De situatie op het bedrijfsterrein en bij de be- en verwerking van het iepenhout.  

• De afvoer en afzet van verwerkt en onbewerkt iepenhout. 

• De “waterplaats”, opdat ongeschild iepenhout onder water ligt en hoe lang het hout tot dan 

toe onder water heeft gelegen (minimaal 1 jaar). 
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Op saneringslocatie 

• Een controle in het veld naar de wijze waarop de werkzaamheden worden of zijn uitgevoerd. 

2.5 Het certificaat van erkenning 

Elk jaar wordt medio februari het certificaat van erkenning verzonden naar de deelnemers aan de 

erkenningsregeling. Bij deze verzending zit een begeleidend schrijven waarin vermeld wordt dat in-

dien het aangeschreven bedrijf de erkenning niet wil voortzetten, het bedrijf een kalendermaand na 

dagtekening de tijd heeft de erkenning via een aangetekend schrijven te beëindigen. Indien het aan-

geschreven bedrijf hiervan geen gebruik maakt, gaat de erkenning voor het lopende kalenderjaar de-

finitief en onvoorwaardelijk gelden. Het bedrijf gaat dan automatisch een betalingsverplichting aan 

voor dat lopende kalenderjaar. Bij bedrijven met meerdere vestigingen is op het certificaat vermeld op 

welke vestiging de erkenning betreft. 

2.6 Onderaanneming 

Het inhuren van een onderaannemer om werkzaamheden aan iepen verrichten, is alleen toegestaan 

indien ook deze onderaannemer het keurmerk ‘Erkend Iepenaannemer’ heeft via de Erkenning Ie-

penhout Groenaannemer.  

2.7 Intrekken van de erkenning 

Wanneer tijdens een controle blijkt dat er niet conform de voorschriften wordt gewerkt, zal er een ge-

sprek plaatsvinden waarbij de geconstateerde zaken die verbeterd / veranderd dienen te worden, 

schriftelijk vast worden gesteld en veranderd dienen te worden. Hierna volgt een hercontrole. Wan-

neer dan blijkt dat een en ander (nog) niet conform de afspraken is, kan de erkenning worden inge-

trokken.  

 

Wanneer een “afgekeurd” bedrijf opnieuw in aanmerking wil komen, kan het bedrijf aan het begin van 

het nieuwe kalenderjaar een aanvraag doen om opnieuw aan de erkenningsregeling deel te mogen 

nemen, indienen. Hier opvolgend zal er opnieuw een toetsing plaatsvinden. 

2.8 De kosten 

De kosten voor het verkrijgen van de erkenning is € 1.400,-- (exclusief BTW) per vestiging. De opvol-

gende jaren bedragen de kosten € 1.000,-- (exclusief BTW) per vestiging per jaar.  

Het erkennings- en facturatiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december. 
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2.9 Beëindiging deelname 

Indien het erkende bedrijf de deelname wil beëindigen dient een aangetekend schrijven gestuurd te 

worden naar: 

 

Aequator Groen & Ruimte BV 

De heer Ruud Mantingh 

Postbus 1171 

3840 BD  HARDERWIJK 
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3 DE VERWERKING VAN (ZIEK) IEPENHOUT 

3.1 Inleiding 

Een ‘Erkend Iepenaannemer’ is gemachtigd om iepenhout te verwijderen en / of te verwerken. 

3.2 Herkenning 

Het is vanzelfsprekend dat, om de saneringswerkzaamheden goed uit te kunnen voeren, de mede-

werkers in staat zijn iepenhout te herkennen. Tevens moet men in staat zijn iepenziekte te herkennen 

en aan te kunnen tonen. Dit is van belang, om verwarring met zomerverdroging en waterschade (bij-

voorbeeld door een nat voorjaar) te voorkomen. 

3.3 Onschadelijk maken van (ziek) iepenhout 

Voor bebroed iepenhout geldt dat dit op de dag van zagen onschadelijk moet worden gemaakt. Voor 

het overige iepenhout geldt dat dit binnen 5 werkdagen onschadelijk moet worden gemaakt. Het on-

schadelijk maken van vrijgekomen iepenhout dient te gebeuren volgens de verderop genoemde voor-

schriften of volgens de “Voorwaarden voor verwerking van iepenhout door BVOR gecertificeerde 

composteerbedrijven”. Er moet steeds naar gestreefd worden het vrijgekomen iepenhout, zoveel mo-

gelijk direct, op de werkplek onschadelijk te maken (versnipperen tot delen < 4 cm).  

 

Bebroed iepenhout: 

• Ongeschild broedhout dient in de periode van 1 april tot 30 oktober direct onschadelijk ge-

maakt te worden (schillen, versnipperen), eventueel bij de dichtstbijzijnde vuilverbrandings-

installatie worden verbrand of bij een gecertificeerd BVOR bedrijf te worden gebracht. In de-

ze periode moet bebroed iepenhout altijd op de dag van constatering, ter plaatse onschade-

lijk worden gemaakt door het stamhout te schillen, bast en takhout te versnipperen en ver-

volgens de snippers in dunne lagen uit te spreiden, opdat een snelle uitdroging tot stand 

komt.  

• Broedhout dat tussen 30 oktober en 31 maart wordt aangetroffen moet vóór 1 april op ver-

antwoorde wijze onschadelijk zijn gemaakt. 

 

Ongeschild iepenhout (zowel van gezonde als van zieke bomen): 

• Iepenhout dat vrijkomt in de periode 1 april tot 30 oktober, binnen 5 werkdagen onschadelijk 

maken, voor verdere behandeling aanbieden aan een goedgekeurd BVOR verwerkingsbedrijf 

van iepenhout of afvoeren naar energiecentrale of houtverwerkingsfabriek. 

• Iepenhout dat vrijkomt in de periode 30 oktober tot 1 april, dient vóór 1 april op verantwoorde 

wijze onschadelijk te zijn gemaakt. 

• Zolang vrijgekomen iepenhout nog niet geschild is, mag dit hout nooit onbeheerd achtergela-

ten worden. 

• Alle plekken waar tijdelijk opslag van iepenhout plaats vindt, dienen bij de controleur bekend 

te worden gemaakt voor controle. 
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• Iepen, tijdelijk opgeslagen op of nabij de werkplek, niet in handzame delen verzagen, om on-

gewenst verslepen van iepenhout tegen te gaan. 

 

Voorschriften voor het onschadelijk maken van (ziek) iepenhout: 

• Indien een iep moet worden verwijderd, de zaagwerkzaamheden zo laag mogelijk boven het 

maaiveld uitvoeren. Stobben hoger dan 3 cm boven maaiveld dienen rondom te worden ont-

bast. 

• Tak- en snoeihout met een doorsnede groter dan 4 cm versnipperen met behulp van een 

shredder. 

• Zoveel mogelijk stamhout ter plekke verkleinen tot delen < 4cm. 

• Bij tijdelijke opslag dient het vrijgekomen iepenhout gescheiden van andere houtsoorten, dus 

apart, te worden bewaard.  

• Wateren: ongeschild iepenhout gedurende een periode van tenminste één jaar onder water 

bewaren. Voor het wateren van ongeschild iepenhout is een speciale locatie vereist, de wa-

terplaats. Hierin moeten de iepenstammen gedurende de gehele periode onder water worden 

bewaard. Iepenhout dat gewaterd wordt, dient apart van ander onder water te bewaren hout 

opgeslagen te worden.  

• Ongeschild stam- en takhout aanbieden aan energiecentrale, houtverwerkingsfabriek of ter 

verwerking aan een gecertificeerd BVOR composteerbedrijf. 

• Getransporteerd iepenhout wordt geregistreerd met hoeveelheid, plaats van herkomst en 

plaats van aflevering. 

• Gereedschap, dat is gebruikt m.b.t. de iep, ontsmetten met alcohol 96% (spiritus), of indien 

veel iepenwerk wordt verricht het gebruikte gereedschap niet gebruiken voor snoei etc. bij 

gezonde iepen. 

• Het actief tegengaan respectievelijk voorkómen van besmetting door wortelcontact kan voor-

kómen dat zieke iepen hun buuriepen infecteren. Het tegengaan / voorkómen hiervan kan 

met behulp van het saneren van extra bomen naast de zieke iep.  

• Om opslag bij een (zieke) stobbe te voorkomen kunnen bestrijdingsmiddelen (zie volgende 

punt) worden ingezet en/of het verwijderen van de stobbe. 

• De inzet van glyfosaat bij iepziektebestrijding is sinds 1 november 2017 niet meer toege-

staan. Zie onder een verwijzing naar het bewuste verbod uit 2017. 

http://edepot.wur.nl/428617 

3.4 Registratie 

De ‘Erkend Iepenaannemer’ zorgt voor een duidelijke registratie van zijn werkzaamheden met betrek-

king tot (ziek) iepenhout. De ‘Erkend Iepenaannemer’ maakt per opdracht een werkbon met daarop: 

• Datum; 

• Opdrachtgever; 

• Locatie van sanering; 

• Hoeveelheid hout; 

• Verwerkingsmethode; 

• Afleveradres stamhout en snippers; 

• Afleverdatum. 
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AANVRAAGFORMULIER ERKENNING IEPENHOUT GROENAANNEMER 

 
Aanvraag voor een toelatingsprocedure voor het bedrijf door ondergetekende, ten behoeve van een 

Erkenning Iepenhout Groenaannemer. 

 

Naam organisatie  : ……………………………………………………………………………………... 

Naam contactpersoon : …….……………………………………………………………………………….. 

Adres     : ……………………………………………………………………………………… 

Postcode en plaats  : ……………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer   : ……………………………………………………………………………………… 

Mobiel     : ……………………………………………………………………………………… 

Faxnummer    : ……………………………………………………………………………………… 

KvK nummer   : ………………………………………….te ………...…………………………….. 

BVOR gecertificeerd  : ja/nee     datum van certificatie: ...................………………………… 

Het bedrijf werkt   : landelijk/provinciaal/regionaal (doorhalen wat niet van toepassing is) 

 

Plaats     : …………………………………………. 

Datum     : …………………………………………. 

Handtekening   : …………………………………………. 

 

 

Voor aanvraag van de toelatingsprocedure dit formulier ingevuld retour zenden aan: 

 

Aequator Groen & Ruimte BV 

Postbus 1171 

3840 BD  HARDERWIJK 

Ter attentie van: de heer R. Mantingh 

 

Overige contactgegevens: 

Kantoor: 088-4262422 

Mobiel: 06 20131198 

Internet:  www.aequator.nl 

   www.iepenaannemer.nl 

 

Na het ontvangen van dit aanvraagformulier wordt u benaderd voor het maken van een afspraak voor 

het bespreken en uitvoeren van de toelatingsprocedure Erkenning Iepenhout Groenaannemer. 


