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

parken en recreatiegebieden 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 binnen uw park of recreatie-

gebied. Tevens maakt de HEEM-aanpak voor 

gebruikers duidelijk wat u in de komende

jaren in ‘hun’ park of recreatiegebied gaat

doen. En ten slotte voldoet u met de 

HEEM-strategie aan de eisen van de Wet 

natuurbescherming.

Essentaksterfte: Omvormingsstrategie
Parken en Recratiegebieden

HEEM heeft een strategie 

ontwikkeld voor het in stand 

houden van parken en recreatie-

gebieden met een hoog aandeel 

Gewone es. Deze strategie helpt 

u planmatig om te gaan met de

dreiging van Essentaksterfte. 

Doelen zijn het in stand houden van 

het huidige recreatief gebruik, het 

invullen van de wettelijke zorgplicht 

en voldoen aan de eisen vanuit de Wet 

natuurbescherming. Als samenwerkings-

verband 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
Om te beginnen brengen we de huidige 

situatie binnen het park of recreatiegebied 

in kaart. We ontwikkelen een actuele 

GIS-kaart, met daarop de individuele essen 

en essenbosvakken. Ook brengen we alle 

andere relevante parkonderdelen in kaart, 

zoals de open ruimten, waterpartijen en de 

padenstructuur.

STAP 2: vitaliteit beoordelen
Vervolgens beoordelen we de vitaliteits-

toestand van de individuele essen en de 

bosvakken met es. We inventariseren tijdens 

deze stap ook de ecologische situatie in het 

totale park of recreatiegebied. Deze eco-

logische informatie is nodig om tijdens de 

transformatie aan de eisen vanuit de Wet 

natuurbescherming te voldoen.

STAP 3: slim nieuw ontwerp maken
Dan maken we een slim nieuw ontwerp van 

het gebied, op basis van het huidige ontwerp, 

het gebruik, de ecologische functies en de 

situering van de essen. Randvoorwaarde 

is uiteraard dat de gebruiksmogelijkheden 

hetzelfde blijven. 

Het ‘slimme’ zit hem in de omkering van 

functies. Ligweides worden beplant met 

bomen. Deze fungeren alvast als vervanging 

van percelen met essen die in de toekomst 

uitvallen. Deze afgestorven percelen worden 

dan weer omgezet in ligweides. Dit is vooral 

een goede optie bij gebieden met een groot 

aandeel essen. 

Bij gebieden met een beperkter aandeel 

essen is het een mogelijkheid om de minst 

vitale individuele bomen of percelen met es 

door andere bomen te vervangen. 

STAP 4: aanleg
Ten slotte starten we met de aanleg van het 

nieuwe ontwerp, in fasen. We maken daarbij 

onderscheid tussen ontwerponderdelen die 

we direct kunnen realiseren en onderdelen 

die we pas invullen als we een bosvak met 

es om vitaliteitsredenen moeten vellen.
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