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Bilkerts weer beschermd tegen
felle zon met traditionele lei-iep
MARSCHA VAN DER VLIES

felle zon me

SINT ANNAPAROCHIE Nergens anders
waren zoveel lei-iepen als langs de
Nieuwe- en Oudebildtdijk. Nu de
iepziekte in bedwang is, worden ze
gestaag opnieuw geplant.

De Iepenwacht Fryslân die de iep-
ziekte succesvol weet te bestrijden,
is alweer een tijdje bezig met een
grootschalig herplantproject. De
Bildtdijken konden hierbij niet ont-
breken. ,,Van oudsher boden deze
bomen hier schaduw in de felle zo-
merzon’’, weet Gauke Dam van de
Iepenwacht Fryslân. ,,Bovendien

kan geen andere boom zo goed te-
gen de zilte lucht.’’

Op een informatieavond op het
gemeentehuis verzamelde de Iepen-
wacht al gauw tientallen bewoners
van de Bildtdijken die zeiden de bij-
zondere boom graag terug te willen.
Hun iepen waren geveld door ouder-
dom of door de iepziekte. Met steun
van het Waddenfonds kan de Iepen-
wacht 59 lei-iepen planten.

Een lei-iep bestel je niet zomaar
bij het tuincentrum, weet Dam. ,,Al
twee jaar geleden hebben we bij de
kweker aangegeven dat we deze bo-
men wilden hebben. Dan halen ze de
kop er regelmatig uit en geleiden ze

met traditione
de takken naar de zijkant.’’

In de tuin van de familie Stede-
houder aan de Nieuwebildtdijk bo-
ven Sint Annaparochie gingen gis-
termiddag de eerste drie lei-iepen de
grond in. ,,De oude iep was dood en
overal in de buurt zie je deze boom.
Wij wilden ze er graag weer bij’’, zegt
Menno Stedehouder.

Angst voor terugkeer van de iep-
ziekte hoeft de familie niet te heb-
ben. Het is juist het werk van de Ie-
penwacht om de iepen die in deelne-
mende gemeenten staan te contro-
leren. Bij het aantreffen van de
ziekte volgt spoedige kap om verde-
re verspreiding tegen te gaan.

nele lei-iep

Ook aan de Nieuwebildtdijk worden nieuwe lei-iepen geplant, te beginnen bij de familie Stedehouder.
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