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1. Essentaksterfte
Betekenis en gebruik van de gewone es (Fraxinus
excelsior) in Nederland

•
•
•
•
•

Algemeen gebruikte laanboom in het landschap, m.n. in het klei en
veengebied m.n. als vervanger van iep
Veel gebruikte stadsboom, overwegend cultivars van Gewone es
Bosboom voor houtproductie
Essenhout heeft een hoge cultuurhistorische en ecologische
waarde en wordt o.a. gebruikt voor het maken van meubelen en
gereedschapsstelen
Veel gebruikte boomsoort in de boomkwekerijsector als uitgangsmateriaal voor de bosbouw (zaailingen) of als onderstammen voor
sierbomen

Kenmerken

•
•
•

Goede tolerantie voor natte gronden
Geschikt voor klei- en veengronden
Redelijke tolerantie voor wind en zeewind

Globale geschiedenis van de ziekte in Europa

•
•
•
•
•

Jaren 90: ziekte waargenomen in Polen. Oorzaak: een nog onbekende schimmel
Vanaf 21e eeuw uitbreiding naar o.a. Duitsland en Scandinavië
Sinds 2009 voor het eerst waargenomen in NL en verspreidt zich
als een olievlek over het land
Kennisuitwisseling en gecoördineerde aanpak om vervangende
bomen aan te planten is geboden
Onderzoek in Nederland naar Essentaksterfte en dan m.n. gericht
op het resistentieniveau van essensoorten gebruikt in het stedelijk
groen en landschap

Verspreiding van de Es in het
landschap, per provincie

Herkennen van de ziekte

De schimmels die de Essentaksterfte veroorzaakt is in 2006 geïdentificeerd als Chalara Fraxinea. Verder onderzoek heeft aangetoond dat het
gaat om een nieuwe schimmel genaamd Hymenoscyphus fraxineus
(vals essenvlieskelkje)
Symptomen van de aantasting zijn:
• Verkleuring en verwelking van bladstengel en blad
• Ovale bruine vlekken op stam en takken rond twijgaanzettingen
• Indrogen en afsterven van uiteinde takken
• Afstervende kroon met vorming van waterloten op stam en takken

Verloop van de ziekte

•
•
•

Geïnfecteerde boom raakt schimmel niet meer kwijt
Aanwijzingen dat volwassen bomen de chronische ziekte kunnen
overleven
Voor jonge aanplant is overlevingskans gering

Beheer en advies

•
•
•
•
•

Zieke boom niet te snel saneren
Indien mogelijk aangetaste twijgen en dode takken verwijderen
Snoeien of kandelaberen kan boom nieuwe groei-impuls geven
Indien mogelijk geïnfecteerd blad opruimen
Streef naar gevarieerde boombeplanting

Bruinverkleuring afstervende tak
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2. Kastanjebloedingsziekte
Oorzaak

De kastanjebloedingsziekte wordt veroorzaakt door een bacterie:
Pseudomonas syringae pv aesculi. Op de bast van de boom ontstaan
roestbruine vochtige plekken, die gaan bloeden met een stroperige
vloeistof. De ziekte komt uitsluitend voor bij de Paardenkastanjeboom.
De bacterie nestelt zich in de boom in de cellen die voor het transport
van voeding zorgen. Zo raken die cellen verstopt, waardoor de sapstroom door de bast vermindert.

Herkennen van de ziekte

De kastanjebloedingsziekte laat een opeenvolging van symptomen
zien. Op de stam verschijnen roestbruine vlekken. Deze verspreiden
zich snel over de hele stam. Uit de vlekken komt een vloeistof; de
boom ‘bloedt’ als het ware. Het vocht is eerst helder maar verkleurt
snel naar donkerbruin en wordt stroperig. Daarna gaat de bast onder
de vlekken rotten en sterft uiteindelijk af. Onderzoek naar chemische
bestrijding van de bacterie heeft nog niets opgeleverd.

Mogelijke bestrijding

De SIF heeft in samenwerking met de gemeente Waadhoeke (VH Het
Bildt), Allicin Treecare en Noordplant Kwekerijen een proefproject opgezet om paardenkastanjes te injecteren met het middel Allicine. De heer
Jitze Kopinga is bereid gevonden om het project wetenschappelijk te
begeleiden en zal vandaag uitleg geven over de kastanjebloedingsziekte en het proefproject.
De stof doodt de bacterie Pseudomonas Syringae volledig, terwijl het
gezonde organisme van de boom geen schade oploopt. De wetenschappelijke naam van deze stof is Diallylthiosulfide .

Allicine wordt geïnjecteerd

De behandelde bomen zijn in juni 2016 geïnjecteerd en worden twee
maal per groeiseizoen gemonitord tot en met het groeiseizoen 2018. In
het najaar van 2018 zal de heer Kopinga de resultaten van het onderzoek gaan presenteren.

3. Iepenarboretum
De activiteiten van de SIF hebben ervoor gezorgd dat de
iepziekte adequaat is aangepakt en beheersbaar gemaakt
in de provincie Fryslân. Mede omdat de iep als soort van
groot belang is voor deze provincie is het idee ontstaan om
een iepenpark aan te leggen met vele klonen (ondersoorten)
aan iepen. Dit park, arboretum genaamd, is gesitueerd in de
gemeente De Fryske Marren. De gemeente heeft zich samen
met de SIF sterk gemaakt om het iepenpark te realiseren en te
behouden.
In het park bevinden zich 41 verschillende iepenklonen. Van
iedere kloon zijn 3 stuks geplant. Op de plattegrond op de laatste pagina, vind u de locaties van de verschillende bomen.

Het arboretum bij Joure
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3. Plattegrond Iepenarboretum

Beplantingslijst
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

Ulmus ‘Nanguen’
Ulmus Cathedral
Ulmus holl. ‘Christine Buisman’
Ulmus ‘Clusius’
Ulmus ‘Columella’
Ulmus pumila ‘Den Haag’
Ulmus ‘Dodoens’
Ulmus ‘Frontier’
Ulmus ‘Glabra’
Ulmus glabra ‘Exoniensis’
Ulmus ‘Camperdownii’
Ulmus Glabra ‘Lutèce’
Ulmus holl. ‘Belgica’
Ulmus holl. ‘Commelin’
Ulmus holl. ‘Groeneveld’
Ulmus holl. ‘Wredei’
Ulmus ‘Homestead’
Ulmus laevis
Ulmus laevis ‘sel. celtidaea’
Ulmus minor
Ulmus minor ‘Hoersholmiensis’

22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)

Ulmus minor ‘Jacqueline Hillier’
Ulmus minor ‘Sarniensis’
Ulmus ‘Morton’
Ulmus ‘Lobel’
Ulmus ‘New Horizon’
Ulmus parvifolia
Ulmus ‘Patriot’
Ulmus ´Pioneer´
Ulmus ‘Plantijn’
Ulmus Plinio’
Ulmus ‘Prospector’
Ulmus pumila
Ulmus minor ‘Purpurea’
Ulmus ‘Rebona’
Ulmus ‘Regal’
Ulmus San Zenobi
Ulmus ‘Sapporo Autumn Gold’
Ulmus bergmanniana
Ulmus ‘Globosa’
Ulmus ‘Urban’

