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cultuur

Er dreigt een waardevolle inheemse boomsoort uit het 
Nederlandse landschap te verdwijnen. De es wordt 
overal in Nederland in een steeds hoger tempo 
aangetast door essentaksterfte, een agressieve 
schimmelziekte waarvan de bomen niet herstellen.

D
e gewone es (Fraxinus 

excelsior) te herkennen 

aan zijn open ronde kroon, 

sierlijke bladeren en dikke zwarte 

knoppen heeft het zwaar. Sinds 

 kampt deze inheemse en 

voor de Nederlandse landschap-

pen zo kenmerkende loofboom 

met de essentaksterfte. 

De schimmel, genaamd het vals 

essenvlieskelkje, is een padden-

stoeltje dat bij vochtig weer te 

zien is op de stelen van afgevallen 

essenbladeren. De ziekte tast eerst 

het blad aan en trekt vanaf daar 

verder de boom in met afsterven-

de takken als gevolg. Jonge takken 

worden als eerste aangetast. De 

ziekte is daarom te herkennen aan 

het grote aandeel jonge afgestor-

ven takken in een steeds dunner 

wordende kroon. Op het litteken 

van de tak groeit vervolgens weer 

een nieuwe schimmel, zodat de 

boom steeds zwakker wordt. Bij 

aanhoudende en zware aantasting 

sterft de boom langzaam af. 

Dat proces kan versneld worden 

door andere schimmels die toe-

slaan en profi teren van de lagere 

weerstand, zoals de honingzwam. 

Die opereert ondergronds en 

wikkelt zijn schimmeldraden 

rondom de wortels van de boom, 

waardoor die van onder begint 

te rotten. Met als gevolg dat een 

nog redelijk vitaal ogende es van 

onder al zodanig aangevreten is 

dat hij in één keer om kan vallen.

Het wrange is dat de essen niet 

beschermd kunnen worden te-

gen de essentaksterfte. De uit 

Azië afkomstige schimmel 

verspreidt zich in miljoe-

nen microdeeltjes over 

grote afstanden door de 

lucht en is ongrijpbaar 

en onstopbaar. 

Twintig jaar geleden 

werd deze boom-

ziekte voor het eerst 

in midden Europa 

gesignaleerd van 

waaruit de schim-

mel zich verspreidde 

naar west en noord 

Europa. Er wordt 

gespeculeerd dat 

klimaatverandering de 

aantasting bevordert, 

maar inmiddels is wel 

duidelijk dat deze exotische 

schimmel zich weinig aantrekt 

van de veranderingen die zich 

hier hebben voorgedaan. Ziektes 

horen nu eenmaal bij het bos- en 

ecosysteem. 
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Het wrange is dat essen niet 
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tjes over grote afstan-
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De Nederlandse es is verspreid over het hele land, maar komt 
vooral voor op rijke kleigrond. Het landelijke verspreidingsgebied 
van de es bij Staatsbosbeheer ligt voor bijna 80% in de volgende 
provincies: Flevoland 43%, Groningen 12%, Limburg 8%, Fries-
land 8% en Zuid-Holland 7%. Essentaksterfte komt in alle soorten 
bos en beplantingen voor. Denk aan grote polderbossen in Flevo-
land, recreatiebossen in Zuid-Holland, dorpsbosjes in Groningen 
en hellingbossen in Limburg.

Verdeling  
over provincies

5
Het is tijd voor actie! In verband met 
de veiligheid worden sinds deze 
zomer allereerst de zieke bomen langs 
doorgaande (provinciale) wegen en 
paden gekapt. Dit om het risico van 
vallende takken of – erger nog – om-
vallende bomen te beperken. En als je 
toch moet kappen, kun je beter tijdig 
kappen. De omvang van het probleem 
is zó groot dat alle middelen en mo-
gelijkheden overwogen worden, zoals 
extra machines en het tijdelijk afsluiten 
van bepaalde gebieden.

Uitvoering

6 Toekomst

Staatsbosbeheer heeft een speciale taskforce essentaksterfte opgericht die een 
belangrijke voortrekkersrol vervult bij het in kaart brengen van het probleem 
en het coördineren van de aanpak. Deze voerde onder meer een landelijke 
inventarisatie uit om een goed beeld van de aantasting te krijgen. Via een 
app kan deze kennis gedeeld worden met andere beheerders. Naast de mate 
van aantasting worden ook de gewenste boomsoorten voor het nieuwe toe-
komstige bos bepaald. Zo ontstaat er een landelijk beeld van de capaciteit die 
nodig is voor de hele kap- en herplantoperatie. 

4
Het kappen van zieke essen, het vervoer van 
hout, de herplanting: het kost allemaal véél 
geld. De schatting is dat voor de aanpak van 
essentaksterfte rekening gehouden moet 
worden met een bedrag van tussen de 10 en 
20 miljoen euro aan kosten. Deze calamiteit 
overstijgt het budget en de capaciteit van 
Staatsbosbeheer en andere beheerders. Er 
wordt gesproken met gemeentes, provincies 
en het rijk voor extra steun.

Kosten
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De Nederlandse es is verspreid over het hele land, maar 
komt vooral voor op rijke kleigrond. Het landelijke ver-
spreidingsgebied van de es bij Staatsbosbeheer is voor 
bijna  % in de volgende provincies: Flevoland %, Gro-
ningen %, Limburg %, Fryslân % en Zuid-Holland %. 
Essentaksterfte komt in alle soorten bos en beplantingen 
voor. Denk aan grote polderbossen in Flevoland, recrea-
tiebossen in Zuid-Holland, dorpsbosjes in Groningen en 
hellingbossen in Limburg.

Verdeling over 
provincies 4

Het is tijd voor actie! In verband met de veiligheid 
is het plan om allereerst de zieke bomen langs 
doorgaande (provinciale) wegen en paden te kap-
pen. Dit om te voorkomen dat het publiek last heeft 
van vallende takken of – erger nog – omvallende 
bomen. En als je toch moet kappen, kun je beter 
tijdig kappen. Dan is de houtkwaliteit nog zodanig 
goed dat het iets kan opleveren op de houtmarkt. 
De opbrengsten daarvan kunnen de extra kosten 

Uitvoering

6 Staatsbosbeheer is heel zuinig op gezonde essen. 
Ze vormen de hoop voor de toekomst. Samen met 
de Universiteit Wageningen en kwekers werkt ze 
samen om met nakomelingen van gezonde bo-
men een es te ontwikkelen die resistent is tegen 
de essentaksterfte. Dat onderzoek kost veel tijd. 
Op de korte termijn zullen er hoe dan ook grote 
open plekken gaan vallen in de Nederlandse bos-
sen. Op die legen plekken worden weer nieuwe 
jonge bomen aangeplant. Verschillende bomen. 
Zo spreidt je de risico’s en zorg je voor een mooi, 
veerkrachtig en fl exibel bos dat weerbaar is voor 
de toekomst.

Toekomst

3
Staatsbosbeheer heeft een speciale taskforce essentaksterfte 
opgericht die een belangrijke voortrekkersrol vervult bij het 
in kaart brengen van het probleem. Ze voerde ondermeer een 
landelijke inventarisatie uit om het beeld van de aantasting te 
verfi jnen. Via een app kan deze kennis gedeeld worden met 
andere beheerders. Naast de mate van aantasting worden ook 
de gewenste boomsoorten voor de herplanting ingevoerd. Zo 
ontstaat er een landelijk beeld wat nodig is aan capaciteit voor 
de hele kap- en herplantoperatie. 

Taskforce

Het kappen van zieke essen, het vervoer van 
hout, de herplanting. Het kost allemaal véél 
geld. De schatting is dat voor de aanpak van 
essentaksterfte rekening gehouden moet 
worden met een bedrag van tussen  en  
miljoen euro aan extra kosten. Dit overstijgt 
het budget en de capaciteit van Staatsbos-
beheer en andere beheerders. Er wordt 
gesproken met gemeentes en provincies 
voor extra steun.

Kosten1
In  is de essentaksterfte 
stevig toegenomen met steeds 
zwaardere aantastingen. Staats-
bosbeheer beheert ruim . ha 
essenbos en essenbeplantingen 
en is daarmee de grootste be-
heerder in Nederland. Hiervan is 
nu  tot  % matig tot zwaar 
aangetast en  tot  % licht. 

Tussenstand

Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland roept de hulp 
van het publiek in bij de zoektocht naar de nog gezonde essen. 
Deze individuen kunnen dé genetische oplossing zijn voor het 
behoud van de soort in Nederland. Waarnemingen kunnen 
doorgegeven worden via www.essentaksterfte.nu.
Met dank aan: Teamcoördinator bos, senior-bosadviseur en 
voorzitter van de taskforce Sander Wijdeven

Zoek de gezonde es!

 tot % is matig tot zwaar aagetast

Essenbossen

Gemengde bossen

Lanen en singels
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1 Tussenstand

Het Centrum voor Genetische 
Bronnen Nederland roept 
de hulp van het publiek in 
bij de zoektocht naar de 
nog gezonde essen. Deze 
individuele bomen kunnen 
dé genetische oplossing zijn 
voor het behoud van de soort 
in Nederland. Waarnemingen 
kunnen doorgegeven worden 
via www.essentaksterfte.nu.

Met dank aan teamcoördina-
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en voorzitter van de taskforce 
Sander Wijdeven.
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Op de korte termijn zullen er hoe dan ook grote 
open plekken gaan vallen in de Nederlandse bos-
sen. Op die legen plekken worden weer nieuwe 
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de toekomst.

Toekomst

3
Staatsbosbeheer heeft een speciale taskforce essentaksterfte 
opgericht die een belangrijke voortrekkersrol vervult bij het 
in kaart brengen van het probleem. Ze voerde ondermeer een 
landelijke inventarisatie uit om het beeld van de aantasting te 
verfi jnen. Via een app kan deze kennis gedeeld worden met 
andere beheerders. Naast de mate van aantasting worden ook 
de gewenste boomsoorten voor de herplanting ingevoerd. Zo 
ontstaat er een landelijk beeld wat nodig is aan capaciteit voor 
de hele kap- en herplantoperatie. 

Taskforce

Het kappen van zieke essen, het vervoer van 
hout, de herplanting. Het kost allemaal véél 
geld. De schatting is dat voor de aanpak van 
essentaksterfte rekening gehouden moet 
worden met een bedrag van tussen  en  
miljoen euro aan extra kosten. Dit overstijgt 
het budget en de capaciteit van Staatsbos-
beheer en andere beheerders. Er wordt 
gesproken met gemeentes en provincies 
voor extra steun.

Kosten1
In  is de essentaksterfte 
stevig toegenomen met steeds 
zwaardere aantastingen. Staats-
bosbeheer beheert ruim . ha 
essenbos en essenbeplantingen 
en is daarmee de grootste be-
heerder in Nederland. Hiervan is 
nu  tot  % matig tot zwaar 
aangetast en  tot  % licht. 

Tussenstand

Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland roept de hulp 
van het publiek in bij de zoektocht naar de nog gezonde essen. 
Deze individuen kunnen dé genetische oplossing zijn voor het 
behoud van de soort in Nederland. Waarnemingen kunnen 
doorgegeven worden via www.essentaksterfte.nu.
Met dank aan: Teamcoördinator bos, senior-bosadviseur en 
voorzitter van de taskforce Sander Wijdeven

Zoek de gezonde es!

 tot % is matig tot zwaar aagetast

Essenbossen

Gemengde bossen

Lanen en singels

2

40 naarbuiten

41naarbuiten

5

2
De Nederlandse es is verspreid over het hele land, maar 

komt vooral voor op rijke kleigrond. Het landelijke ver-

spreidingsgebied van de es bij Staatsbosbeheer is voor 

bijna  % in de volgende provincies: Flevoland %, Gro-

ningen %, Limburg %, Fryslân % en Zuid-Holland %. 

Essentaksterfte komt in alle soorten bos en beplantingen 

voor. Denk aan grote polderbossen in Flevoland, recrea-

tiebossen in Zuid-Holland, dorpsbosjes in Groningen en 

hellingbossen in Limburg.

Verdeling over 
provincies 4

Het is tijd voor actie! In verband met de veiligheid 

is het plan om allereerst de zieke bomen langs 

doorgaande (provinciale) wegen en paden te kap-

pen. Dit om te voorkomen dat het publiek last heeft 

van vallende takken of – erger nog – omvallende 

bomen. En als je toch moet kappen, kun je beter 

tijdig kappen. Dan is de houtkwaliteit nog zodanig 

goed dat het iets kan opleveren op de houtmarkt. 

De opbrengsten daarvan kunnen de extra kosten 

Uitvoering

6 Staatsbosbeheer is heel zuinig op gezonde essen. 

Ze vormen de hoop voor de toekomst. Samen met 

de Universiteit Wageningen en kwekers werkt ze 

samen om met nakomelingen van gezonde bo-

men een es te ontwikkelen die resistent is tegen 

de essentaksterfte. Dat onderzoek kost veel tijd. 

Op de korte termijn zullen er hoe dan ook grote 

open plekken gaan vallen in de Nederlandse bos-

sen. Op die legen plekken worden weer nieuwe 

jonge bomen aangeplant. Verschillende bomen. 

Zo spreidt je de risico’s en zorg je voor een mooi, 

veerkrachtig en fl exibel bos dat weerbaar is voor 

de toekomst.

Toekomst

3
Staatsbosbeheer heeft een speciale taskforce essentaksterfte 

opgericht die een belangrijke voortrekkersrol vervult bij het 

in kaart brengen van het probleem. Ze voerde ondermeer een 

landelijke inventarisatie uit om het beeld van de aantasting te 

verfi jnen. Via een app kan deze kennis gedeeld worden met 

andere beheerders. Naast de mate van aantasting worden ook 

de gewenste boomsoorten voor de herplanting ingevoerd. Zo 

ontstaat er een landelijk beeld wat nodig is aan capaciteit voor 

de hele kap- en herplantoperatie. 

Taskforce

Het kappen van zieke essen, het vervoer van 

hout, de herplanting. Het kost allemaal véél 

geld. De schatting is dat voor de aanpak van 

essentaksterfte rekening gehouden moet 

worden met een bedrag van tussen  en  

miljoen euro aan extra kosten. Dit overstijgt 

het budget en de capaciteit van Staatsbos-

beheer en andere beheerders. Er wordt 

gesproken met gemeentes en provincies 

voor extra steun.

Kosten1 In  is de essentaksterfte 

stevig toegenomen met steeds 

zwaardere aantastingen. Staats-

bosbeheer beheert ruim . ha 

essenbos en essenbeplantingen 

en is daarmee de grootste be-

heerder in Nederland. Hiervan is 

nu  tot  % matig tot zwaar 

aangetast en  tot  % licht. 

Tussenstand

Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland roept de hulp 

van het publiek in bij de zoektocht naar de nog gezonde essen. 

Deze individuen kunnen dé genetische oplossing zijn voor het 

behoud van de soort in Nederland. Waarnemingen kunnen 

doorgegeven worden via www.essentaksterfte.nu.

Met dank aan: Teamcoördinator bos, senior-bosadviseur en 

voorzitter van de taskforce Sander Wijdeven

Zoek de gezonde es!

 tot % is matig tot zwaar aagetast

Essenbossen

Gemengde bossen

Lanen en singels

De afgelopen jaren is de 
essentaksterfte stevig toege-
nomen, met steeds zwaardere 
aantastingen. Staatsbosbeheer 
beheert ruim 4.600 ha es-
senbos en essenbeplantingen, 
en is daarmee de grootste 
beheerder in Nederland. Van 
deze bomen is nu 85% matig 
tot zwaar aangetast, 10% licht 
en 5% niet of nauwelijks.  
We kunnen dan ook spreken 
van een calamiteit.

Staatsbosbeheer is heel zuinig 
op gezonde essen. Ze vormen 
de hoop voor de toekomst. De 
organisatie werkt samen met 
de Universiteit Wageningen en 
kwekers om – met nakomelin-
gen van gezonde bomen – een 
es te ontwikkelen die resistent 
is tegen de essentaksterfte. Dat 
onderzoek kost veel tijd. Op 
de korte termijn zullen er hoe 
dan ook grote open plekken 
gaan vallen in de Nederlandse 
bossen. Op die lege plekken 
worden verschillende soorten 
jonge bomen aangeplant. Zo 
spreid je de risico’s en zorg je 
voor een mooi, veerkrachtig 
en flexibel bos dat weerbaar is 
voor de toekomst.

3 Taskforce


