
het afgesproken verjongingspercentage komt, 

kunnen we het hele segment verjongen en 

inplanten met de reeds eerder bepaalde 

nieuwe boomsoort.  

 

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

essenlanen zorgt voor een planmatige 

aanpak. Hierdoor krijgt u als beheerder grip 

op de grote opdracht die ontstaat door het 

op grote schaal afsterven van Gewone es. 

Tevens maakt de HEEM-aanpak naar buiten 

toe duidelijk wat u in de komende jaren 

binnen een bepaald gebied met de lanen 

gaat doen. En ten slotte voldoet u met de 

HEEM-strategie aan de eisen van de Wet 

natuurbescherming.

Essentaksterfte:
Omvormingsstrategie Lanen

HEEM heeft een eenvoudige 

strategie ontwikkeld voor 

het in stand houden van een 

lanenbestand in gebieden met 

veel essen. Deze strategie helpt 

u planmatig om te gaan met de

dreiging van Essentaksterfte. 

Doel van de strategie is het in stand 

houden  van de landschappelijke 

kwaliteit, het invullen van de 

wettelijke zorgplicht en voldoen aan de 

Wet natuurbescherming. Als samenwer-

kingsverband van ecologisch adviesbureaus 

en groenaannemers uit het hele land, voert 

HEEM het hele proces voor u uit. 

 

De strategie bestaat uit vier stappen:

STAP 1: in kaart brengen
We brengen de huidige situatie van het 

lanenbestand in kaart. Het gaat hierbij 

zowel om de boomtechnische als om de 

ecologische situatie. Op grond hiervan 

beoordelen we welke rol het lanenbestand 

speelt qua landschappelijke kwaliteit en 

ecologisch functioneren (vleermuizen-

populatie!).

STAP 2: indelen in laansegmenten
We verdelen de lanen in kleinere, logische 

laansegmenten. Dit is vooral verstandig 

bij lange lanen met Gewone es. Het in één 

keer verjongen van zo’n lange laan is land-

schappelijk én ecologisch ongewenst. Een 

laansegment is dan het gedeelte van een 

laan dat – indien nodig – in één keer wordt 

verjongd.

STAP 3: bepalen 
verjongingsmoment
We bepalen bij welk percentage uitval tot 

verjonging wordt overgegaan. Is dat bij 

een uitval van 40%, of wordt een laan-

segment pas verjongd als 60% van de 

laanbomen is uitgevallen? Uitgaan van 

een uitvalpercentage zorgt ervoor dat het 

verjongingsmoment van een laansegment 

niet vaststaat, maar door de ontwikkeling 

van Essentaksterfte wordt bepaald. Binnen 

deze stap bepalen we ook het nieuw aan 

te planten sortiment per laansegment, en 

houden daarbij rekening met de ecologische 

functies. We bekijken ook of de landschap-

pelijke identiteit kan worden versterkt door 

de introductie van nieuwe boomsoorten.

 Zo kan Essentaksterfte een kans zijn!

STAP 4: Vervolgbeheer
Vanaf nu is het beheer van het essenlanen-

bestand eenvoudig. We beoordelen de 

lanen, net als voorheen, periodiek conform 

de VTA-systematiek. Heeft een es een 

verhoogd risico of hoge snoeikosten, dan 

vellen we de boom. Op het moment dat het 

aantal essen binnen een laansegment onder 
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