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De bomen zouden geleverd zijn aan een Engelse 

kweker die ze weer had doorgeleverd aan zijn 

eigen klanten in Engeland. In een artikel in de 

Daily Mail wordt een vergelijking gemaakt met de 

iepenziekte (Dutch Elm Disease). In beide gevallen 

gaat het om een ziekte die in potentie vele mil-

joenen slachtoffers kan maken onder de bomen 

van het Verenigd Koninkrijk.

Richard McIntosh van de Britse Fera bevestigt 

in een openbare brief aan de Europese Unie de 

vondst van Chalara fraxinea (essentaksterfte) in 

Engeland. De bomen zouden volgens de brief 

al in november 2011 zijn geleverd door een 

Nederlandse handelaar. 

Volgens McIntosh wordt op dit moment in 

het Verenigd Koninkrijk overwogen of er een 

importverbod voor essen wordt ingevoerd. Op 

dit moment laat McIntosh het bij een oproep aan 

kwekers en handelsbedrijven om alles te doen 

om ervoor te zorgen dat er niet nog meer besmet 

materiaal wordt uitgevoerd naar de Britse eilan-

den. McIntosh zegt tegen het vakblad Boom-In-

Business dat op dit moment alle opties worden 

bekeken om de ziekte uit Groot Brittannië te 

weren. In dit verband is hij met name ook geïn-

teresseerd in maatregelen die in Nederland geno-

men worden om de ziekte te beperken en ervoor 

te zorgen dat er geen besmette bomen worden 

verhandeld. 

Geen wettelijke maatregelen 

Jan Kloosterhuis van het bedrijf Jan Kloosterhuis 

& Zn uit Winschoten meldt desgevraagd dat hem 

niets bekend is van extra wettelijke maatrege-

len om de ziekte binnen de perken te houden.  

Kloosterhuis houdt in zijn eigen bedrijfsvoering 

overigens wel rekening met de ziekte.  Zo plant 

Essentaksterfte (Chalara fraxinea) is in Nederland inmiddels breed verspreid, ook al is de ziekte officieel pas sinds 2010 in ons land aanwezig. 

Volgens de Engelse FERA (Food and Environment Research Agency) zouden in Buckinghamshire enige honderden uit Nederland afkomstige 

besmette essenlaanbomen (Fraxinus excelsior) opgespoord en vernietigd zijn. 
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Essentaksterfte in Engeland zou uit Nederland 
komen
Verenigd Koninkrijk hoopt door juiste maatregelen de ziekte buiten de 
deur te houden

Een boom kan besmet  zijn 

zonder dat dit via kankers op 

de takken is waar te nemen
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hij geen essen aan in de directe nabijheid van 

essenbossen en wordt er meer met fungiciden 

gespoten. Kloosterhuis: ‘In het verleden gebruik-

ten wij eigenlijk nooit fungiciden op essen. Nu 

doen we dat heel bewust wel.’ 

Overigens meldt Kloosterhuis dat hij in 2011 

veel essen verkocht heeft richting het Verenigd 

Koninkrijk. De handel in essen richting Duitsland 

ligt stil, maar die naar Engeland was goed.  Veel 

vertrouwen dat dit nog lang goed zal blijven 

heeft Kloosterhuis overigens niet. 

Kloosterhuis is trouwens weinig complimenteus 

over de rol van de betrokken instanties met 

betrekking tot de ziekte. ‘Ik heb mij, toen de 

ziekte eerst werd vastgesteld, behoorlijk boos 

gemaakt omdat boomkwekers helemaal niet 

geïnformeerd werden over de ziekte. Nu zal het 

zo zijn dat de boomkwekers allerlei maatregelen 

moeten nemen om de boel zoet te houden.  Het 

is net als met de belastingdienst. Maak ik een 

fout, dan krijg ik duizenden euro’s boete; maken 

zij een fout, dan is een lullig briefje voldoende.’

Jitze Kopinga van Wur Alterra geeft aan dat het 

lastig zal zijn om essen op de ziekte te controle-

ren. 

Volgens Kopinga verloopt besmetting van 

Chalara via de lucht.. Een boom kan al besmet  

zijn, zonder dat dit via kankers op de takken is 

waar te nemen.  Kopinga verwacht in dit geval 

ook weinig van een voldoende effectieve  con-

trole van geëxporteerde partijen. Ook het herme-

tisch sluiten van de grenzen v.w.b. de import van 

essen zal een lastige zaak worden.

Kopinga is sinds begin dit jaar aangesloten  bij  

een Europese werkgroep die kennis op gebied 

van essentaksterfte verzamelt en uitwisselt. 

Quarantaine

Volgens McIntosh is de situatie in Engeland 

wezenlijk anders dan in Nederland. In Nederland 

zouden quarantainemaatregelen gedoemd zijn te 

mislukken omdat de ziekte wijd verspreid was in 

de buurlanden. In Groot-Brittannië bestaat nog 

steeds de mogelijkheid om de ziekte buiten de 

deur te houden.

In de krant The Telegraph meldt McIntosh nog 

dat hij alle vertrouwen heeft dat Engeland de 

ziekte nog buiten de deur kan houden.

Jan Kloosterhuis 

Fotografie met dank aan Jan Willem de Groot

Jitze Kopinga 

Engeland is geïnteresseerd 

in maatregelen die genomen 

worden om de ziekte te 

beperken en ervoor te zorgen 

dat er geen besmette bomen 

worden verhandeld 

Het zal lastig zijn om essen op 

de ziekte te controleren. 


