Aesculaap was een noodzaak toen de
kastanjebloedingsziekte Nederland
overrompelde. In 2005 verstrekte het
Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit een aardige duit aan de
werkgroep om de oorzaak van de ziekte
te vinden en om met kennis daarover tot
aanpak van de ziekte over te gaan. Er
klinken echter geluiden in de markt over
Aesculaapse onduidelijkheid. Waar is
de subsidie aan op gegaan en hoe staat
het met de onderzoeken? Het vakblad
voor de boomverzorging in de openbare
ruimte laat verschillende partijen aan het
woord.
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De burger heeft gebloed
voor subsidie, maar de kastanjes bloeden nog steeds
Hoe staat het na vier jaar werkgroep Aesculaap met het onderzoek rond
de kastanjebloedingsziekte?
Marijke Dijkshoorn, projectleider van Aesculaap
en werkzaam bij PPO:
“Aesculaap is sinds 2005 een werkgroep voor
de kastanjebloedingsziekte en PPO coördineert
het. Deelnemers zijn de gemeente Utrecht,
Amsterdam, Den Haag en Haarlemmermeer.
Zij zetten zich in met levering van testlocaties,
bomen en inzet van arbeid. Verder werken
we samen met Plant Research International
van de Wageningen UR (WUR) en met
de Plantenziektekundige Dienst (PD). De
samenwerking loopt vlotjes: we doen ons
best. We zijn weer hard aan de slag met een
nieuw programma. In april hebben we de
goedkeuring gekregen om te starten met een
nieuw onderzoek. Ieder jaar hebben we subsidie
gekregen en dit jaar is financieel ook rond. Soms
kwam het alleen wat later en konden we niet
meteen met ons onderzoek starten.”

Te vroeg
Na het krachtige lobbyen van Leendert Koudstaal
van de gemeente Den Haag, waarin zo’n 50
procent van de bomen bleek aangetast, maakte
het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit geld vrij voor onderzoek naar de
kastanjebloedingsziekte, volgens Koudstaal 276
duizend euro. Dat geld was bestemd voor een
jaar onderzoek.
Dijkshoorn: “In het najaar van 2005 vonden
we de oorzaak (PRI en PD), de pseudomonas
syringae-bacterie. In 2006 hebben we de bacterie
officieel kunnen vaststellen en zijn we tevens
gestart met het kijken hoe naar het gedrag van
de bacterie om te komen op manieren om de
paardekastanjebloedingsziekte te beheersen.
Die onderzoekstrajecten liepen door in 2007.
We wilden daarmee antwoorden vinden voor
adviezen naar de praktijk.”
Welke resultaten kwamen naar voren uit het
onderzoeksjaar 2007?

“Dat is nu nog heel moeilijk te zeggen. We
hebben net het rapport opgeleverd van 2007
en we zijn net gestart met het programma van
2008 en uit vorig jaar is gekomen dat zaailingen
besmet en besmeerd met zuren als citroenzuur
en ascorbinezuur, zouten en eiwitten minder
bloeden. Het kapot gaan van hun cellen is
minder. Daar lijkt iets in te zitten. Maar bij de
buitenproef kunnen we nog geen conclusies
trekken, omdat het een grillig resultatenpatroon
is. De testbomen zijn verschillend, iedere boom
had een andere mate van aantasting toen we
ze begonnen in te smeren en we hebben een
selecte groep testbomen. Het is gewoon nog
te vroeg om daar een antwoord op te geven.
Dit jaar kijken we daar verder naar en aan het
einde van het jaar hopen we daar mee over te
weten. Vorig jaar konden we na onderzoek op
takken wel de voorlopige conclusie trekken dat
de cultivars Aesculus mutabulus en de Aesculus
flava, en pavia en paviflora minder vatbaar zijn.”
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Kastanjemineermot
Er lopen nog meer onderzoekssporen.
Dijkshoorn: “We hebben gezien dat bij zaailingen
wondjes een toegangspoort voor de bacterie
kunnen vormen. Althans, de boom heeft een
verhoogd risico om besmet te raken als hij
wondjes heeft. We zijn ook aan het kijken waar
de bacterie aanwezig is en hoe hij kan leven. We
onderzoeken daarnaast op epiphytes, dus of de
bacterie buiten de boom kan blijven bestaan, in
welke concentratie hij leeft en welke concentratie
nodig is voordat een boom ziek wordt. Vorig
jaar waren er aanwijzingen dat hij aanwezig
was, maar dit jaar start daarover een nieuwe
proef. Een ander onderzoeksspoor loopt naar
hoe effectief de boom zich probeert te weren en
de ziekte inkapselt. We zien tot nu toe dat het
aan de buitenkant lijkt alsof de boom de ziekte
overgroeit, maar dat van binnen de bacterie
gewoon nog aanwezig blijkt te zijn.”
“We testen ook met wondbehandelingsmiddelen,
zoals asorbinezuur, zouten en eiwitten. Dat
smeren we met een spatel en sprayen we op

standplaats en de conditie. Toen was nog niet
bekend dat de bacterie mogelijk via de kroon
binnenkomt, dat heeft de Plantenziektekundige
Dienst pas een jaar geleden bekend gemaakt.
Door PPO hebben wij laten onderzoeken of
er een effect is wanneer onder beschermende
omstandigheden de boom en de groeiplaats
hiervan wordt bewerkt met compostthee. We
hebben onlangs de resultaten ontvangen: er is
geen positief resultaat gemeten.”
Dijkshoorn moet Verhagen terugfluiten:
“We weten nog helemaal niet zeker of de
pseudomonas via de kroon binnenkomt. Het is
nog steeds de vraag of het een staminfectie is
of dat de bacterie via de gesteltakken gaat. Over
het algemeen hoor je wel dat ze via de dunne

"Je bent vijf jaar verder voor
een resultaat omdat een
boom langzaam reageert."
de wondjes en kijken of het de bloeding stelpt
en of de boom het overgroeit, maar daar kan ik
nog geen antwoord op geven. De plekjes onder
de schors zijn soms ook veel groter dan je aan
de buitenkant ziet. Het is nog een hypothese en
bomen groeien langzaam. Het is ook de vraag
of de vitaliteitsdaling door de kastanjemineermot
de kans verhoogt op een zieke boom. Nu het
voorjaar er is, start ook een onderzoek naar
de rol van insecten bij het overbrengen van de
bacterie.”
Joost Verhagen, boomspecialist en directeur van
Cobra Boomverzorging: “We gaan op korte
termijn niets vinden om die ziekte te lijf te gaan.
Het blijft vooralsnog pappen en nathouden.”
Verhagen heeft voor de gemeente Den Haag zelf
ook met PPO samengewerkt aan onderzoeken.
Hij vertelt daarover: “Kuppen boomverzorging
heeft compostthee en homeopathische middelen
gespoten bij 600 bomen. Wij hebben de
werkzaamheden gecoordineerd. Het effect op
de ziekte bleef uit. De compostthee leek iets
minder bloeding te geven, maar konden we niet
funderen. Er waren teveel factoren van invloed,
zoals de herkomst van de bomen, leeftijd,
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takjes kan. Maar in feite weten we nog niks,
want we hebben infecties gezien op zowel de
stam als in de gesteltakken, maar die plekken
hebben inwendig geen enkele verbinding.”
Toch is Verhagen pessimistisch gestemd: “Je kunt
de ziekte niet echt tegenhouden of er iets op
verzinnen. Bijna elke paardekastanje in Nederland
is aangetast en zo’n bacterie muteert natuurlijk
ook om de haverklap. Ons enige houvast zijn
de paar resistente bomen in Nederland, die
voldoende weerstand hebben tegen die bacterie.
Die kunnen we gaan vermeerderen. Maar tot die
tijd is het wachten tot de laatste kastanje over
een jaar of twintig bezweken is en ze monitoren
om het veiligheidsaspect in de gaten te houden.
Zo zijn we bezig met een onderzoek in Den

Joost Verhagen: “Soms lijkt een boom minder te bloeden in droge periodes, maar zodra
het regent en vochttransport in de boom toeneemt, begint hij weer te bloeden.”

Haag. Daar monitoren we drie keer per jaar de
risicovolle bomen onder de 4500 kastanjes.”
Hoop gloren
Fons van Kuik, oud-onderzoeksleider van
Aesculaap en werkzaam bij PPO, ziet
daarentegen weldegelijk hoop gloren voor
het natuurlijk herstel van de paardekastanjes.
Hij bekijkt twee keer per jaar het hele
kastanjebomenbestand van Den Haag en richt
zich dus op dezelfde gemeente als Verhagen: “
“Ik zie dat de kastanjes zich soms herstellen.
Ze laten minder bloedingen meer zien. Het
kan dus ook weer overgaan. Ik ben voorzichtig
optimistisch. Die bacterie zat er misschien altijd al
en is door stressfactoren een rol gaan spelen.”
“Soms lijkt een boom minder te bloeden in
droge periodes, maar zodra het regent en
vochttransport in de boom toeneemt, nemen
ook de bloedingen toe”, oppert Verhagen.
“Bomen met een slechte groeiplaats met maar
weinig vocht bloeden soms een klein beetje”,
oppert Verhagen. “Bomen met een slechte
groeiplaats met maar weinig vocht bloeden
soms een klein beetje, maar zijn soms binnen
een jaar, of zelfs drie maanden dood. Dit geeft
aan dat bij sommige bomen niet alle ziektefases
zichtbaar worden, zoals het laten zien van
scheurtjes in de beginfase. Plots sterven hele
stukken bast af. Mijn inzicht is dat het lijkt alsof
de ziekte terugloopt in droge periodes, maar
dat het ziekteproces onverminderd doorgaat.
Als voorbeeld de besmette paardenkastanje
in mijn eigen tuin. Een paar dagen na het
water geven in een droge periode ging de

Leendert Koudstaal: “Geef de kastanje niet op en plant hem weer aan. Door
hem in het verdomhoekje te stoppen, verdwijnt hij zo meteen nog echt.”

boom enorm bloeden.” Dijkhoorn houdt de
mogelijkheden open: “Zolang de bacterie nog
aanwezig is, weet je dat de boom niet beter is.
Toch gaan we ervoor om, voordat alle kastanjes
dood zijn, iets te vinden en om te weten hoe
we met de bomen om moeten gaan en hoe
we ze kunnen behandelen door te kijken naar
vatbaarheid, de boom vitaler te maken, of
door aanknopingspunten via kennis over hoe
die bacterie de boom ingaat en hoe hij zich
verspreidt. Maar een middel tegen de bacterie
zelf zal heel moeilijk zijn.”
Verhagen: “Dat duurt veel te lang, we hebben
geen grip op de vele factoren in de grote boze
bomenwereld. Tot die tijd moet de focus volgens
mij liggen op veiligheid. De bomen worden
naarmate ze ernstiger zijn aangetast steeds
gevoeliger voor breuk. Monitoren dus om het
veiligheidsaspect in de gaten te houden. Zo
monitoren we voor verschillende gemeenten
meerdere malen per jaar de risicovolle bomen,
waaronder die in gemeente Den Haag.”
Buitenwacht
Het lijkt erop dat de buitenwacht van Aesculaap
duidelijke oplossingen en snelle resultaten
verwacht. Dijkshoorn: “Onderzoek is nu eenmaal
tijdrovend en complex, bomen groeien langzaam.
Voordat je een reactie ziet op bomen, ben je een
hele tijd verder. En bacterieziektes zijn complex.”
Van Kuik denkt dat de communicatie
beter kan vanuit Aesculaap: “Nu is het
communicatietraject vrij hiërarchisch, omdat
het ministerie geldschieter is. We moesten
bijvoorbeeld altijd lang wachten met het doen

van uitspraken, dat vond ik jammer.”Dijkshoorn:
“Het communicatieapparaat loopt via de WUR
en het ministerie. Er is goede afstemming nodig
voordat alles naar buiten komt. Aesculaap treedt
veel naar buiten. Naast de website waar het
onderzoek en de nieuwsbrief op staan, gaan
nieuwsbrieven uit naar gemeentes, hebben
we een internationaal seminar gehad, houden
presentaties en sturen we persberichten uit
bij echt nieuws. Als mensen niet weten wat
Aesculaap nu doet, kunnen ze op de website
kijken.”

"Onderzoekers moeten
oppassen dat ze onderzoek
niet als doel van het
onderzoek gaan zien."
Vindt Van Kuik dat Aesculaap genoeg
samenwerking heeft gezocht en kan hij het
gerucht ontkrachten dat het gros van het geld
naar PPO gaat? De onderzoeker: “Het geld is
altijd naar alle onderzoeksinstanties (PD, PRI,
Alterra en PPO) en anderen (IBA en Groen Advies
Amsterdam) gegaan. Maar er gaat ook heel
veel tijd en geld naar overleg en coördinatie.
Overleg en coördinatie zijn belangrijk voor de
communicatie, dus het is jammer te horen dat
die ondanks dat geld nog niet goed loopt.”
Maar: “Het blijft mensenwerk, niemand is bezig
met kwade opzet, maar daardoor gaan dingen
soms nu eenmaal mis. Ik heb daardoor een keuze
gemaakt om weg te gaan, zo gaat dat in het
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Koudstaal: " Aesculaap vindt
dat wetenschappelijk onderzoek wel nodig is. Het is
belangrijk om, als je een
ziekte hebt gevonden, er
fundamentele kennis over te
ontwikkelen."
leven. Maar mensen moeten ook relativeren, er
zijn ergere dingen in de wereld.”
Toch blijft hij een echte wetenschapper:
“Onderzoekers moeten oppassen dat ze
onderzoek niet als doel van het onderzoek
gaan zien. Aesculaap gaf daar wel sturing aan.
Bijvoorbeeld toen de virologen iets interessants
vonden dat niet direct verband leek te houden
met de kastanjebloedingsziekte, zette Aesculaap
dat onderzoeksspoor stop. Die keuzes zijn voor
de buitenwereld misschien niet altijd goed
zichtbaar. En ik snap dat boomverzorgers en
gemeenten iets willen kunnen doen. Ik vind het
dan ook goed dat sommige gemeenten met de
ziekte omgaan op een manier die wel een beetje
wetenschappelijk onderbouwd is. Maar anderzijds
zijn er ook mensen die middeltjes aanbieden of
toepassen waarvan zonder enig wetenschappelijk

bewijs bestaat. Maar we kunnen niet echt op
onze website zetten dat het niet helpt, daar
zijn wij niet voor. We hopen dat mensen zelf
zo verstandig mogelijk zijn dat ze nagaan of
er onderzoek achter zit en zo niet, het niet
gebruiken.”Leendert Koudstaal van de gemeente
Den Haag en deelnemer aan Aesculaap: “De
website is, zoals Marijke Dijkshoorn zegt, actueel,
er zijn honderden publicaties per jaar geweest
en presentaties. Bovendien kan iedereen plannen
en ideeën voor onderzoek bij ons indienen,
we zijn bereid overal naar te kijken. Stroperige
communicatie is er wel, maar zo gaat dat
eenmaal binnen ambtelijke kanalen. Ik denk dat
sommige mensen teleurgesteld zijn dat ze niet in
de groep zijn opgenomen.”

verplaatst en welke remedie er is.”
Rakkés visie op bestrijding van de
kastanjebloedingziekte berust op logische
beredenering: “Als ik als mens slecht in mijn
vel zit, krijg ik snel griep en eventueel daarna
een longontsteking. Als ik fit ben, kan iedereen
rond me heen wel griep hebben, maar zal ik
het niet krijgen. Bij een boom is dat hetzelfde:
hoe groter de sapstroom, hoe minder ziek hij
wordt. De bacterie pseudomonas is alom actief
in de natuur. In de vakliteratuur las ik dat er
in 1973 in Engeland al melding was van de
kastanjebloedingsziekte. De vraag is waarom de
bacterie de afgelopen jaren zo buitengewoon
actief heeft kunnen zijn. Dat zette mij aan het
denken.”
De boomverzorger kwam uit op de zowel de

Longontsteking
Peter Rakké, boomverzorger bij de gemeente
Houten, die tot vorig jaar wel zitting had in
Aesculaap, is toch niet helemaal tevreden :
“We maakten onze gemeentemedewerker
Geert den Kalter een paar jaar geleden vrij
om voor de Aesculaap- werkgroep te werken,
maar die is sinds een jaar zowel bij ons als bij
Aesculaap weg. Sindsdien hoor ik te weinig van
de werkgroep. Ik verwacht meer uitspraken over
de onderzoeken. Onze gemeente heeft zo’n
honderd bomen ter beschikking gesteld aan
Aesculaap voor onderzoek, maar we wachten al
heel lang op informatie over hoe de ziekte zich

kastanjemineermot als groeiplaats: Rakké: “Wij
hebben drieduizend kastanjes in ons bestand.
We zijn zelf aan het experimenteren geslagen
door het optimaliseren van de organische en
waterstandplaats door veredelde compost en
mycorrhiza’s toe te dienen, ruimte te bieden en
vooral door de kastanjemineermot goed in de
gaten te houden. Die heeft de afgelopen jaren
goed huisgehouden en de weerstand van de
kastanjes verlaagd. Maar we hebben hem fel
bestreden. Met het verbeteren van de standplaats
zien we dat nieuwe kastanjes op de plaats van
gerooide kastanjes die dood waren gegaan
aan de kastanjebloedingsziekte gewoon goed

“Ik zie dat de kastanje zich herstellen. Ze laten geen bloedingen meer zien. Het kan dus
ook weer overgaan. Ik ben voorzichtig optimistisch.”

Marijke Dijkshoorn: “Onderzoek is tijdrovend en complex, bomen groeien langzaam. Voordat je een reactie ziet op bomen, ben je een hele tijd verder.
En bacterieziektes zijn complex.”
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groeien.”Rakké heeft niet de illusie dat door de
groeiplaatsverbetering de bacterie verdwijnt uit
een boom: “Hij blijft vast actief. Zoals ik al zei, hij
is altijd wel actief, maar zal niet meer dodelijk zijn
voor de boom. Vergelijk het met de huismijt in
huis. Overal zitten bacteriën, maar we hebben er
vaak geen last van door ons gezonde gestel.”
Muteren
Rakké vindt het geld dat in onderzoek naar
de oorzaak en een bestrijdingsmanier gaat,
overbodig: “Ik heb er geen behoefte aan. Ik
heb liever dat dat geld naar ons onderzoek
gaat, dat we nu uit eigen zak betalen, zo’n 10
tot 15 duizend euro. Wij zien resultaten van
herstellende bomen, daar heeft de praktijk wat
aan. Snel beter worden van de bomen, dat willen
boomverzorgers zien. We hebben geen tijd om te
wachten tot de wetenschap bewezen heeft wat
de oorzaak is. De website valt bitter tegen, wat
daarop staat, komt erop neer dat er theoretisch
gezien nog niet veel vaststaat. Vanuit de praktijk
zien wij dat bepaalde verzorgingsaanpakken
aanslaan en dat is het enige dat telt. We willen
de kastanjes overeind houden. Ik hoef echt niet
te weten hoe het allemaal precies in elkaar zit.
Over een poosje muteert die bacterie zich weer

Bloedende kastanje

en wat dan overblijft, is een stukje informatie
over de pseudomonas-bacterie waarover je uit
persoonlijke interesse iets kunt lezen, maar waar
je in de praktijk niets meer mee kunt.”
Koudstaal: “Aesculaap vindt dat wetenschappelijk
onderzoek wel nodig is. Het is belangrijk om, als
je een ziekte hebt gevonden, er fundamentele
kennis over te ontwikkelen. Als er wel resultaten
zijn, kunnen we hier in de praktijk ook meteen
weer op inspringen.”
Hij vervolgt: “Ik acht de kans wel klein dat er
uit het ‘lab’ een echte oplossing gaat komen
voor de praktijk. In Den Haag zijn we dan
ook bezig met groeiplaatsverbetering voor de
paardenkastanjes. Dat onderzoek doen we alleen
met onze gemeente en daarnaast betalen we
PPO om dit te monitoren. We injecteren daarbij
schimmeldominante compost in de bodem.”
Net als Fons van Kuik is hij positief gestemd over
het resultaat: “Hierdoor lijkt de ziekte minder te
worden. In het totale paardenkastanjebestand in
Den Haag is het percentage aangetaste bomen
van 52 procent naar 48 procent gedaald. We
hebben 250 bomen in Den Haag gerooid van de
5 duizend, dat is relatief een klein percentage,
dus de ziekte is ook niet doorgeschoten. Wat

Weimig vitale kastanje

Joost Verhagen zegt, klopt niet. Vorig jaar
hadden we een hele natte zomer. Volgens hem
moet dat meer bloedingen geven. Maar wat wij
zien, is een afname van aangetaste bomen. Het
lijkt erop dat de gunstige weersomstandigheden
voor bomen – matige temperaturen en veel
regen – ervoor gezorgd hebben dat de kastanjes
weerstand aan het ontwikkelen zijn tegen de
ziekte. Ook hebben we proeven gedaan met
schapenvet, daarmee smeerden we de wondjes
in om ze luchtdicht te maken. Het hielp. De
kans bestaat dus dat de bomen weerstand
ontwikkelen en dat een goede groeiplaats en
schapenvet daarbij helpen. De watermerkziekte
bij de wilg heeft zich ook resistent gemaakt,
zodat er helemaal niet zo’n grote uitbreuk was
als gedacht.”
Daarom wil hij een oproep doen aan de
gemeenten: “Geef de kastanje niet op en plant
hem weer aan.” En aan kwekerijen? “Plant hem
door. Door hem in het verdomhoekje te stoppen,
verdwijnt de kastanje zo meteen nog echt.”

Paardenkastanje in de achtertuin van Joost verhagen
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