
 

HEEM-strategie: planmatig  
en duidelijk 
De omvormingsstrategie van HEEM voor 

bosstroken langs wegen zorgt voor een 

planmatige aanpak. Als een bosstrook met 

Gewone es om vitaliteitsredenen moet 

worden geveld heeft u het nieuwe inrich-

tingsplan al ‘op de plank’ liggen. Hierdoor 

krijgt u als beheerder grip op de grote 

opdracht die ontstaat door het op grote 

schaal afsterven van Gewone es binnen uw

bosstrook. Tevens maakt de HEEM-aanpak

voor gebruikers duidelijk wat er in de 

komende jaren langs de wegen gaat 

gebeuren. En ten slotte voldoet u met de 

HEEM-strategie aan de eisen van de Wet 

natuurbescherming.

Essentaksterfte: Omvormingsstrategie
Bosstroken langs wegen

HEEM heeft een strategie 

ontwikkeld voor het omvormen 

van bosstroken met Gewone es

langs wegen. Deze strategie helpt

u planmatig om te gaan met de 

dreiging van Essentaksterfte. Deze 

strategie gaat uit van twee opties: 

gemengde bosstroken hoogdunnen 

en bosstroken met alleen Gewone es 

omvormen. Als samenwerkingsverband 

van ecologisch adviesbureaus en groen-

aannemers uit het hele land, voert HEEM 

het hele proces voor u uit.

 

De strategie bestaat uit twee stappen:

STAP 1: in kaart brengen
We starten met het in kaart brengen van 

de huidige situatie in de bosstroken binnen 

een bepaald gebied. Per strook stellen we 

het percentage Gewone es vast. We beoor-

delen ook de vitaliteit van de bomen en het 

ecologisch functioneren van een bosstrook. 

De ecologische informatie is nodig om tijdens 

de transformatie aan de eisen vanuit de 

Wet natuurbescherming te voldoen. 

STAP 2A: gemengde bosstroken 
hoogdunnen 
Indien er in een bosstrook langs een weg 

naast Gewone es in het kronendak ook een 

behoorlijk aandeel – minstens 25% - 

andere boomsoorten voorkomt:

We voeren een hoogdunning uit. Deze 

hoogdunning bevoordeelt alle niet-essen, 

waardoor de Gewone es geleidelijk uit 

de bosstrook verdwijnt. We herhalen de 

hoogdunning iedere 4 jaar om de transitie 

te bespoedigen.

STAP 2B: bosstroken met  
louter es omvormen 
Indien een bosstrook langs een weg alleen 

uit Gewone es bestaat:

Omvormen is noodzakelijk. We maken per 

bosstrook een nieuw inrichtingsplan. 

Daarbij houden we rekening met de 

identiteit van het landschap en de 

ecologische randvoorwaarden vanuit de 

Wet natuurbescherming. Dit inrichtingsplan 

voeren we pas uit op het moment dat de 

vitaliteit van de essen zodanig slecht is dat 

we tot velling moeten overgaan. 
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