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Ook essentaksterfte in gebieden van Natuur- en
Recreatieschap IJsselmonde
Vorige week luidden Staatsbosbeheer en de Vereniging van bos-en natuureigenaren

(VBNE) de noodklok over de essentaksterfte in Nederland, waardoor naar
verwachting 90% van de essen zal verdwijnen. De essentaksterfte slaat ook toe in
gebieden van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde. Vandaag heeft het bestuur van
het recreatieschap ingestemd met het voorstel van Staatsbosbeheer om de gevolgen van
de essentaksterfte te gaan aanpakken. Staatsbosbeheer voert sinds 1 januari 2017 het
beheer uit namens het recreatieschap en zal de gebieden meenemen in haar landelijke
aanpak van deze ziekte.
Essentaksterfte
De es, een voor het Nederlandse landschap belangrijke boom gaat op grote schaal dood als
gevolg van de agressieve schimmelziekte ‘essentaksterfte’. De es is een inheemse boomsoort
die door heel Nederland voorkomt en niet herstelt van deze ziekte, die in een steeds hoger
tempo toeslaat. Inmiddels is meer dan 80 % van de essen in Nederland aangetast. De
verwachting is dat hooguit 10 % van de essen de ziekte zal overleven. Door de aantasting zijn
de zieke bomen zwak en kunnen makkelijk omvallen. Reden voor het recreatieschap en
Staatsbosbeheer om in te grijpen.
Met name in het Oosterpark, Sandelingen-Ambacht, de Johannapolder en in het Zuidelijk
Randpark staan veel essen. De aantasting door essentaksterfte is er matig tot zwaar.
In het Zuidelijk Randpark is in de afgelopen tijd al begonnen met het omvormen van het
essenbos naar een gevarieerder bos met meerdere boomsoorten. Dit zal worden voortgezet in
2018.
De maatregelen in de Johannapolder om de essentaksterfte aan te pakken zijn geïntegreerd
met de kwaliteitsimpuls die er momenteel uitgevoerd wordt.
In het Oosterpark en Sandelingen-Ambacht wordt naar verwachting ook dit jaar gestart met de
boswerkzaamheden. De prioriteit ligt bij de aangetaste bomen die in de buurt van wegen,
paden, parkeerplaatsen en onroerende goed bevinden en dus vanuit oogpunt van veiligheid
weggehaald dienen te worden. Voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden wordt
een aanvullende inventarisatie gedaan om de prioritering in het bos te bepalen.
Toekomst van de es
Door de essentaksterfte dreigt er een waardevolle inheemse boomsoort uit het Nederlandse
landschap en uit het bos te verdwijnen. Omdat de es een zeer gewaardeerde boomsoort is,
worden zoveel mogelijk van de vitale (resistente) essen gespaard. Samen met wetenschap en
kwekers onderzoekt Staatsbosbeheer of hiermee resistente essen gekweekt kunnen worden
om de es voor mens en natuur in Nederland duurzaam te behouden. Op de korte termijn is er
echter geen oplossing voor de essentaksterfte.

Bosverjonging populieren
Naast de aanpak van de essentaksterfte, heeft het recreatieschap ook ingestemd met het
voorstel van Staatsbosbeheer om gelijktijdig en daar waar nodig, ook te werken aan
verjonging van de bossen. In de jaren tachtig en negentig is, met name in het westen van het
land, een fors areaal nieuw bos aangelegd, vooral populieren, met als doel het vergroten van
het areaal bos in Nederland t.b.v. recreatie en houtproductie. Veel bossen in Zuid-Holland
dateren uit deze periode, zo ook deels die van het Natuur -en recreatieschap IJsselmonde. Een
deel van de populieren is aan het einde van haar levensduur of van slechte kwaliteit en zullen
worden verwijderd. Deze bossen zijn dus aan een nieuwe generatie bomen toe. Ook voor de
oude populieren zullen nieuwe, gevarieerde boomsoorten worden terug geplant. Zo wordt
gewerkt aan meer variatie in leeftijd en menging van soorten, zodat een gevarieerd bos
ontstaat, dat natuurlijker is en minder vatbaar voor ziektes.
Bos blijft bos
Door het verwijderen van zowel de zieke essen als de oude populieren ontstaan gaten in het
bos. Waar nodig zullen nieuwe soorten aangeplant worden. Bij het herplanten wordt gebruik
gemaakt van verschillende boomsoorten om gevarieerde toekomstbestendige en aantrekkelijke
bossen te behouden. Denk aan soorten als eik, els, linde, iep en zoete kers. Het kan wel enige
jaren duren voordat het bos zich heeft hersteld.
Meer informatie over de essentaksterfte:
https://www.staatsbosbeheer.nl/essentaksterfte.
In het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde werken de gemeenten Albrandswaard,
Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk, Rotterdam, Zwijndrecht en de provincie ZuidHolland samen. Staatsbosbeheer voert sinds januari 2017 het beheer en onderhoud voor het
schap uit.
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