
 

INBO inventariseert  
gezonde essen  
in Vlaanderen
Sinds het begin van de jaren 1990 worden 
de Europese essen aangetast door een 
nieuwe, invasieve schimmel, Hymenoscyphus 
pseudoalbidus(anamorph Chalara fraxinea) . 
Deze schimmelziekte veroorzaakt vergeling 
en verwelking van de bladeren, vroegtijdige 
bladval, verkleuring van de bast en bast-
scheurtjes, scheut-, twijg- en taksterfte en 
soms sterfte van de volledige boom.  

Sinds de eerste vaststelling in Polen heeft de 
ziekte zich de laatste jaren over grote delen 
van Europa verspreid. Ook in Vlaanderen is de 
ziekte sinds kort  alomtegenwoordig. Hierbij 
stellen we vast dat zowel jonge als oudere 
bomen aangetast worden, maar dat jonge 
boompjes sneller afsterven.

Opvallend is echter ook dat een, weliswaar 
beperkt aantal bomen, geen of minder 
ziektesymptomen vertonen. Dit kan wijzen 
op het bestaan van ziekteresistente essen. 
Onderzoekers aan het INBO zijn daarom 
gestart met het inventariseren en selecteren 
van essen zonder ziektesymptomen in Vlaan-
deren. In de eerste plaats worden de essen 
opgevolgd in de door het INBO aangelegde 
zaadtuinen van autochtone essen. Daarnaast 
werd in 2004 in het kader van een Europees 
onderzoeksproject een veldproef aangeplant 
met 5400 essen afkomstig uit 50 Europese 
herkomsten, waaronder de Belgische erkende 
herkomsten Hoge Bos, Rosée en Aisances.  
Ook hier zal gezocht worden naar mogelijk 
ziekteresistente herkomsten en/of individuele 
bomen.  De geselecteerde essen zullen via 
ent vermeerderd worden en samengebracht 
in een nieuwe zaadtuin.  Als controle zal de 
ziekteresistentie van deze bomen vervolgens 
onderzocht  worden via kunstmatige infectie 
met de essenschimmel.

Dit onderzoek gebeurt in het kader van een 
Europese COST actie “Fraxback”:  26 Euro-
pese onderzoeksinstellingen werken samen 
aan een actieplan om kennis over de essen-
ziekte te verzamelen en uit te wisselen, inter-
nationaal onderzoek op te starten en acties te 
ondernemen voor het behoud van de gewone 
es in Europa.

Wil je meer weten over de symptomen en  
de verspreiding van de essenziekte in  
Vlaanderen surf dan naar 
www.inbo.be/docupload/4707.pdf en 4727.pdf

Nederlands-Belgische samenwerking 
bij het beheer van watercrassula   
 

Twee jaar na het afgraven en herinrichten van landbouwgronden aan de rand van 

het natuurreservaat Huis ter Heide in Tilburg verscheen watercrassula in en rond 

een 1,2 ha grote gegraven plas. Deze zeer invasieve amfibische vetplant uit Nieuw-

Zeeland gedijde bijzonder goed, zowel in het midden van het ven, op meer dan 

één meter diepte, als op de periodiek overstroomde oevers en aangrenzende natte 

gronden waar zich heide aan het ontwikkelen was. 

De moeilijk te bestrijden soort staat bekend 
voor het vormen van dichte matten, zowel boven 
als onder water, waarin veel andere soorten 
geen kans meer maken, en een zeer efficiënte 
verspreiding naar de omgeving via water, mens 
en dier. Het verschijnen van de plant legde een 
hypotheek op het aanvankelijke succes van dit 
natuurherstelproject, en er werd gevreesd voor 
uitbreiding naar waardevolle vennen in de nabij-
heid. 

Om dit te voorkomen werden onmiddellijk drasti-
sche maatregelen genomen: overstroomde delen 
werden drooggelegd om de toegang te verbete-
ren en de toplaag in het besmette gebied werd 
verwijderd. Daarbij werden diverse maatregelen 
genomen om onopzettelijke verspreiding van 
plantfragmenten te voorkomen. De diepste delen 
van het ven konden echter niet worden droog-
gepompt, waardoor crassula aanwezig bleef. Van 
hieruit verspreidde de soort zich opnieuw. Sinds-
dien zijn bijkomende maatregelen genomen: de 
oever is zorgvuldig afgedekt met zwarte kunst-
stoffolie, kleurstoffen zijn aan het water toege-

voegd om de groei onder water te verhinderen, 
en aangespoelde fragmenten worden regelmatig 
verwijderd door vrijwilligers. 

Bij deze eerste poging om in de Lage Landen een 
grootschalige besmetting van watercrassula te 
verhelpen is ook het INBO samen met de Neder-
landse Voedsel en Warenautoriteit en Natuur-
monumenten actief. INBO monitort de verdere 
ontwikkeling van watercrassula en de impact 
van de maatregelen. De activiteiten kaderen in 
de veldproeven en demonstratieprojecten van 
RINSE en worden gecofinancierd door het EU 
Interreg 2 Zeeën project. 

Meer weten? www.rinse-europe.eu en  
www.natuurmonumenten.nl/huis-ter-heide  
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