
De essenziekte verspreidt zich snel en 
meedogenloos. Bijna alle Belgische essen 
vertonen symptomen van de gevreesde 
ziekte, al zijn er ook nog steeds niet- 
geïnfecteerde exemplaren. Helaas werd 
tot op heden geen genezingsmethode 
gevonden. 

Wat is de essenziekte?
Sinds 2012 komt de essenziekte in heel België 
voor. In Vlaanderen betekent de essenziekte 
het einde van de prille heropleving die de soort 
kende. Nadat de es jarenlang miskend was, 
werd er recent op heel wat plaatsen gekozen 
voor es in plaats van Canadapopulier. Es biedt 
heel wat opties en levert een goede houtkwa-
liteit. Ook de standplaatsen die de boom ver-
kiest zijn gelijkaardig aan die van de populier: 
vochtige, lemige bodems in de valleiranden. 

Op het terrein wordt vaak vastgesteld dat 
er naast ernstig aangetaste exemplaren vrij 
gezonde essen staan. De ernst van de sympto-
men hangt af van: 

1) de ouderdom van de bomen: jonge essen 
met minder dan 90 cm omtrek worden het 
ergst getroffen. Oudere bomen hebben ook 
meer dode twijgen en takken in de kruin, 
maar zijn er over het algemeen minder erg 
aan toe  

2) hoe lang de ziekte al aanwezig is 

3) de omringende soorten: over het algemeen 
stelt men vast dat essen in gemengde bossen 
minder ernstig aangetast zijn dan essen in 
homogene bestanden met enkel es. Vermoe-
delijk omdat er in gemengde bossen minder 
geïnfecteerde bladstelen, die sporen van de 
ziekte bevatten, in de strooisellaag voorko-
men  

4) de standplaats van de bomen: hoe natter, 
hoe meer kans op infectie door de tragere 
strooiselafbraak.

Essenziekte  
in mijn bos. 
Wat nu?

Typische zwarte necrosen aan de stamvoet 
(foto: Observatoire wallon de la santé des forêts)
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Hoe de essenziekte zich ontwikkelt

Eerste fase
Voor een goed beheeradvies is enig inzicht in de ontwikkeling van de essenziekte cruci-
aal. De boom wordt via het blad en de bladsteel geïnfecteerd door de schimmel Hymeno-
scyphus fraxineus. Vervolgens verschijnen er necrosen (zwarte, ovale vlekken en littekens) 
op de takken met geïnfecteerde bladeren. In eerste instantie bevindt de ziekte zich dus 
in de kruin. Als er geïnfecteerde waterloten (snelgroeiende twijgen die ontstaan als de 
boom de behoefte heeft om zijn bladoppervlakte te herstellen) op de stam voorkomen, 
ontstaan de necrosen ook op de stam zelf.

In tegenstelling tot de iepenziekte kan deze schimmel zich niet voortplanten in de hout-
vaten, waardoor de infectie zich niet snel over de hele boom zal verspreiden. De boom 
kan dus nieuwe scheuten ontwikkelen. Het is ook duidelijk dat de zwam het hout en de 
kwaliteit ervan niet aantast. 

Tweede fase
Als de geïnfecteerde bladeren afvallen, belanden ze in de strooisellaag. De bladsteel 
kleurt dan zwart en ontwikkelt, in juni van het daaropvolgende jaar, volop vruchtlichaam-
pjes van H. fraxineus. De sporen worden in de lucht geprojecteerd en kunnen zo opnieuw 
scheuten aantasten. Bovendien wordt op deze manier ook de stamvoet geïnfecteerd. De 
schimmeldraden dringen via de lenticellen binnen. Deze fase is voor grote bomen veel 
schadelijker door de aantasting van het floëem (een weefsellaag die zorgt voor het trans-
port van de voedingsstoffen door de boom) en het cambium (een weefsellaag in planten 
waarin nieuwe cellen worden aangemaakt). Zo kunnen vanuit de grond lignivore cham-
pignons (zwammen die op hout parasiteren) de wortels van de sterk verzwakte bomen 
gemakkelijk aanvallen en hun dood veroorzaken. Dit laatste proces neemt enkele jaren 
in beslag, zeker als het oudere bomen betreft. Gaandeweg verspreiden de necrosen zich. 

Wat niet doen?
Misschien heb je als beheerder de instinctieve reactie om alle essen in het bos zo snel moge-
lijk te oogsten, zoals in 2015 nog gebeurde bij een grote boseigenaar in Voeren. Nochtans 
raden alle experts deze beheerkeuze  af. De manier waarom H. fraxineus zich ontwikkelt, maakt 
deze ingreep overbodig. Door zo drastisch te reageren, geef je als eigenaar-bosbeheerder de 
gezondere essen geen overlevingskansen en breng je zo zelfs de overlevingskansen van de hele 
soort in gevaar. Alleen door het behouden van voldoende gezonde essen kan zich mogelijk een 
resistente populatie ontwikkelen en de soort overleven.

foto: Hugues Claessens 

Gezondheidsrisico?
Als beheerder vraag je je misschien af wat de gezondheidsrisico’s zijn bij het kappen 
van zieke essen en de transport van het hout? Maak je geen zorgen: de champignon  
H. fraxineus is reeds overal aanwezig. Tot op heden wordt verondersteld dat een stam zon-
der waterlot en bladeren niet langer besmettelijk is.
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Wat wel doen?
Bij een goede inspectie van de essen moet er vooral naar de stamvoet gekeken worden: als er geen necrosen zichtbaar zijn en de kruin is nog 
niet volledig afgestorven, is er geen reden om deze boom meteen te kappen. Vanaf het ogenblik dat er necrosen op de stamvoet zichtbaar zijn, 
duurt het nog 3 tot 4 jaar vooraleer de houtkwaliteit en de houtwaarde merkelijk dalen. 

Algemene richtlijnen voor essenbeheer
1  Oogst kaprijpe essen met necrosen aan de stamvoet of met kruinen die voor meer dan 50 % zijn aangetast. 
2 Stel gezonde (en bijna-gezonde) essen zonder necrosen vrij. 
3  Kies in gemengde bestanden vooral andere soorten toekomstbomen, maar behoud ook de gezondste essen. 
4  Zoek en behoud zaadbomen zonder symptomen om de soort optimale overlevingskansen te bieden. 
5  Geef bij bosbeheerwerken nog meer aandacht aan het voorkomen van beschadigingen aan de stamvoet van essen. 
6  Weeg daarom ook steeds af of het zin heeft om een moeilijk bereikbare, te oogsten es, (necrosen en meer dan 50 % aangetaste kruin) te kappen. 

Eén kwaad, veel gezichten
Sinds de opkomst van de essenziekte werden verschillende 
namen gebruikt om het pathogeen dat de essenziekte ver-
oorzaakt te omschrijven. In de eerste beschrijvingen werd 
de schimmel als Chalara fraxinea vermeld (zie ook BBL31 en 
BBL33). Die naam slaat louter op de anamorfe verschijning 
(de ongeslachtelijke fase) van de schimmel die essensterfte 
veroorzaakt. Deze anamorfe schimmel was de eerste vondst 
van de ziekte. De geslachtelijke verschijning werd pas 4 
jaar later geïdentificeerd. Eerst werd deze H. pseudoalbidus 
genoemd (zoals ook in het advies van het INBO van 2013). 
Niet veel later werd afgesproken om voortaan de naam 
Hymenoscyphus fraxineus te gebruiken. 

foto: Observatoire wallon de la santé des forêts foto: Observatoire wallon de la santé des forêts

Necrosen op de stamvoet herkennen
Bosbouwers kijken meestal omhoog: via kruinonderzoek maakt men een inschatting van de gezondheid en vitaliteit van de boom. Bij de 
essenziekte moet je ook naar de stamvoet kijken om een goede einddiagnose te stellen. De necrosen op de stamvoet die ontstaan door  
H. fraxineus zijn ruitvormig en komen meestal voor vanaf de bodem of de basis van een wortel. De schors van een necrose is donkerder 
dan normaal. Met de tijd wordt de necrose geleidelijk groter en ontstaan verticale barsten. De overlevingskansen van de boom komen pas 
ernstig in gevaar vanaf het moment dat de necrosen duidelijk zichtbaar zijn. 
Als je een necrose onderzoekt, moet je voorzichtig te werk gaan: elke bijkomende beschadiging verhoogt de infectie door andere patho-
genen (ziekteverwekkende micro-organismen) die in de bodem en lucht aanwezig zijn. 

Gluren bij de buren
Dit artikel is gebaseerd op een artikel uit het 
tijdschrift Forêt.Nature, dat ook het beeldma-
teriaal ter beschikking stelde. Ontdek Forêt.
Nature via de website www.foretwallone.be! 
Hier kan je je ook abonneren op Forêt-MAIL, 
een gratis maandelijks persoverzicht voor bos 
en natuur.

De zwarte langgerekte ruitvormige 
necrose aan de stamvoet

De verticale barsten bij 
oudere necrosen
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JONGE ESSEN met een omtrek van MINDER DAN 90 CM

Selectie van 
toekomstbomen onder 
de gezondste essen en 
vrijstelling ervan

MEER dan een derde van de 
bomen vertoont symptomen

MINDER dan een derde van de 
bomen vertoont symptomen

Kap bij de volgende dunning 
de bomen met symptomen

Selecteer een dunning zonder alle 
bomen met symptomen bij de 
eerstvolgende kapping te verwijderen

Homogeen bos 
(enkel es)

1. Kies toekomstbomen:
    - onder de essen zonder symptomen 
   - bij de andere soorten (volgens vorm en gezondheid)
2. Kap bij de volgende dunning vooral essen met symptomen

Gemengd bos

JONGVOLWASSEN ESSEN met een omtrek tussen 90 en de 150 CM
1) Dit zijn potentiële zaadbomen voor de toekomst: bomen zonder symptomen behouden en vrijstellen bij dunningen!
2) Opletten voor necrosevorming aan de stamvoet

MEER dan een derde van de 
bomen vertoont symptomen.

MINDER dan een derde van de 
bomen vertoont symptomen

bevoordeel bij dunningen de andere 
soorten en pas dezelfde principes toe als 
hierboven.

- Kap de bomen met stamnecrosen binnen de 3 jaar
- Dun de bomen met enkel taksterfte op normale wijze

Bij de gewone dunning (of eventueel een extra 
 dunning in de helft van de omlooptijd):
- alle bomen met stamnecrosen worden gekapt 
- de essen met veel taksterfte (> 50 %) kunnen met 
preferentie gekapt worden.

Homogeen bos 
(enkel es)

Gemengd bos

DIKKE ESSEN met een omtrek > 150 CM, 
zowel voor HOMOGEEN ESSENBOS als GEMENGD BOS MET ES
1) Dit zijn potentiële zaadbomen voor de toekomst: bomen zonder symptomen behouden en vrijstellen bij dunningen!
2) Opletten voor necrosevorming aan de stamvoet.
3) Andere soorten dan es bij dunningen bevoordelen.

Bos MET 
essen met 
stamnecrosen

INGREEP 
binnen 
3 jaar

Bos ZONDER 
essen 
met necrosen

normale dunningen volgens beheer-
plan (of eventueel een extra dunning 
in de helft van de omlooptijd)

elke es met necrosen

es zonder necrosen

kappen

es met meer dan 
50 % taksterfte

met preferentie 
kappen bij de 
dunning

es zonder of met 
nauwelijks taksterfte 
(< 10 %)

als toekomst-
boom selecteren 
en vrijstellen

es met beperkte tak-
sterfte (10 tot 50 %)

gewoon 
behandelen

Een boom met symptomen: 
- met veel taksterfte (meer dan de helft van de kruin)
- ofwel met stamnecrosen
- ofwel met beide.

Opgelet: aangezien de beheerachterstand in Wallonië kleiner is 
dan in onze regio is het belangrijk dat een ‘normale dunning’ 
geen nulbeheer is maar een dunning waarbij de toekomstboom 
minimum 70 % wordt vrijgesteld.
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