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Waarom deze FAQ-sheet voor de pers
Deze FAQ-sheet heeft als doel om beheerders van essenbossen een handvat te bieden in
het beantwoorden van persvragen. De beheerder kan deze algemene informatie aanvullen
met gebiedsspecifieke kennis.
Wat is essentaksterfte?
Essentaksterfte is een nieuw verschijnsel in Nederland. Takken van essen (Fraxinus) sterven
af en uiteindelijk kan een hele boom dood gaan. Andere boomsoorten worden niet
aangetast. Er zijn in toenemende mate dode takken en kronen van essen te zien in het
landschap, met name in gebieden met veel essen. Dit wordt veroorzaakt door de
essenschimmel (Chalara fraxinea). De essentaksterfte is ongeveer 20 jaar geleden voor het
eerst geconstateerd in Oost-Europa en heeft zich sindsdien over Europa verspreid. In de
zomer van 2010 werd de essentaksterfte voor het eerst in Nederland aangetroffen in het
oosten van Nederland. In de lente van 2011 is de essentaksterfte al verspreid tot belangrijke
gebieden met veel essen in de IJsselmeerpolders en in het rivierengebied.
Is er wat tegen de verspreiding van de essenschimmel te doen?
De essenschimmel verspreidt zich via sporen door de lucht en de snelheid waarmee de
schimmel zich over Nederland verspreidt laat zien dat dit over grote afstanden gaat. De
verspreiding is niet effectief tegen te houden. Daarom heeft het geen zin om natuurterreinen
af te sluiten of zieke essen snel om te hakken.
Wat is de schade?
Op dit moment zijn er al flinke aantastingen gevonden in essenhakhout en essenopstanden
in bos. Daarnaast zijn hier en daar ook al essen langs wegen aangetast. Dit betekent dat het
cultuurhistorische en landschappelijke beeld van essenlanen en mooie essenbossen en
vooral van essenhakhout voor een deel zal gaan verdwijnen inclusief een deel van de
hieraan gebonden natuurwaarden. Dit gaat flinke extra kosten betekenen voor het beheer
van belangrijk essenhakhout en van essenlanen. Er zullen nieuwe bomen ingeplant moeten
worden. Voor essenbos geldt dat de beheerder inkomsten zal verliezen uit mogelijke
houtopbrengsten.
Kan het gevaar opleveren?
Langs wegen kunnen gevaarlijke situaties ontstaan door afgevallen dode takken. Dit vraagt
van de beheerders een regelmatige boomcontrole. Vanwege de bezuinigingen op het beheer
van bos en natuur is er minder capaciteit om te controleren, daarom is het verstandig om ook
zelf als bezoeker meer rekening te houden met de gevaren van gevallen takken op wegen
en paden.
Wat doen de beheerders?
De beheerders bepalen gezamenlijk onder de vlag van het Bosschap de strategie hoe om te
gaan met de gevolgen van de essentaksterfte. Enerzijds betekent dit op de korte termijn
aanpassingen in het beheer van de es. Anderzijds, op de iets langere termijn betekent dit
vooral de gevoeligheid voor aantasting te verkleinen door minder monocultures van es en
kansen te geven aan de essen die een genetisch bepaalde weerbaarheid tegen de ziekte
hebben.
Meer informatie via info@bosschap.nl en 030-6930130

