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De iep is een populaire boom in Nederland: in 

de stad omdat de wortels weinig ruimte nodig 

hebben en op het platteland omdat hij windvast 

is. Bovendien heeft hij een transparante kroon 

die gemakkelijk zonlicht doorlaat, is hij bestand 

tegen luchtverontreiniging, weinig gevoelig voor 

strooizout én wanneer de iepspintkever hem met 

rust laat, kan deze mooie boom wel vijfhonderd 

jaar worden. Redenen genoeg dus om er voor te 

zorgen dat de iep behouden blijft. 

 

Aanpassing certificaat 

Om verspreiding van de iepziekte te voorkomen is 

het belangrijk om ziek hout snel op te ruimen en 

te be- of verwerken. Daarbij speelt het netwerk 

van gecertificeerde bedrijven een belangrijke rol. 

Dankzij de succesvolle aanpak van de bestrijding 

sneuvelt er nu slechts een half procent van de 

iepen op jaarbasis tegenover tien procent een 

decennium geleden. Om die positieve lijn in de 

toekomst blijvend te kunnen volgen, heeft de 

BVOR dit jaar een klankbordgroep opgesteld 

om de voorwaarden te evalueren. Hierin zaten 

iepziekte-experts van de gemeente Amsterdam, 

de Bomenstichting en van de BVOR zelf. Naar 

aanleiding van dat overleg zijn er aanpassingen 

doorgevoerd. Een van de belangrijkste wijzigin-

gen van het systeem is dat alleen bedrijven die 

een vergunde locatie hebben voor het bewerken 

en verwerken van organische reststromen het cer-

tificaat ‘iepenhoutverwerker' kunnen ontvangen. 

De certificering is gekoppeld aan deze locatie. 

Verder zijn de regels voor de auditing verscherpt. 

"We zijn ervan overtuigd dat met de doorgevoer-

de veranderingen het certificeringssysteem nog 

degelijker is geworden en zijn meerwaarde 

in de markt blijvend zal bewijzen", aldus BVOR-

directeur Arjen Brinkmann.

Voorwaarden certificaat Iepenhoutverwerkers 
aangepast
Sinds 1994 voert de BVOR een certificeringssysteem voor verwerkers van ziek iepenhout. Dankzij die gecertificeerde bedrijven kunnen bezit-

ters van ziek iepenhout dit materiaal op verantwoorde wijze laten verwerken. Dit najaar heeft de BVOR samen met iependeskundigen de 

voorwaarden waaraan certificaathouders moeten voldoen onder de loep genomen. De voorwaarden zijn aangepast aan de laatste inzichten 

rond verantwoorde verwerking van ziek iepenhout. 
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Verwerkingsmethoden: Broedhout waarin de 

iepspintkever zijn eitjes heeft gelegd moet 

binnen 24 uur na aanvoer onschadelijk wor-

den gemaakt en ander iephout binnen acht 

dagen. Voor het onschadelijk maken van ziek 

iephout zijn verschillende methoden beschik-

baar, waarvoor op de locaties van gecertifi-

ceerde bedrijven de noodzakelijke voorzie-

ningen, kennis en procedures (aantoonbaar) 

aanwezig zijn. 

 

Meer informatie 

Op de website van de BVOR, www.bvor.nl, 

kunt u de aangepaste voorwaarden down-

loaden. Tevens vindt u hier een overzicht 

van gecertificeerde bedrijven. Mocht u nog 

aanvullende vragen hebben dan kunt u ook 

contact opnemen met de BVOR,

tel. (0317)42 67 55ofvia info@bvor.nl.
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