Achter de schermen
bij het Recreatieschap Rottemeren

Wat zijn de ontwikkelingen waar het Recreatieschap Rottemeren mee te maken heeft? Elk half
jaar lichten we een of twee onderwerpen uit en
bieden zo een kijkje achter de schermen.

Staatsbosbeheer pakt essentaksterfte aan >
De es, een beeldbepalende inheemse boomsoort, gaat massaal dood als
gevolg van een agressieve schimmelziekte, de ‘essentaksterfte’. Ook in het
recreatiegebied Rottemeren staan veel essen. Welke gevolgen heeft de essentaksterfte voor het gebied? Aan het woord is Dick van Stegeren, boswachter
van Staatbosbeheer, de organisatie die sinds 2017 het beheer van de Rottemeren verzorgt in opdracht van het schap.
“Om maar meteen met de deur in huis te vallen: zo’n 80 tot 90% van alle essen in
de Rottemeren is ziek,” vertelt boswachter Dick. “Zieke essen kunnen omvallen en
gevaarlijke situaties veroorzaken. Om de veiligheid in het gebied te waarborgen,
gaan we de zieke essen de komende jaren kappen. Op sommige plekken hebben
we al zieke essen gekapt, zoals langs de Merenweg in Bleiswijk.”

“De meeste essen
zijn aangetast,
die moeten
we weghalen”
Dick van Stegeren
Boswachter bij Staatbosbeheer

“Dit jaar werken we vooral ten noorden van de Merenweg in de Bleiswijkse Zoom.
Een aanzienlijk deel van de bomen die er staan, is es. De meeste zijn aangetast,
die moeten we weghalen. Dat leidt tot grote gaten in het groen om ons heen. Niet
leuk, maar we gaan er nieuwe boomsoorten terug planten. ”
“De aanpak van de essentaksterfte combineren we met algemeen onderhoud aan
het bos. Bomen, zoals oude populieren die aan het einde van hun levensduur zijn,
worden gekapt, zodat andere bomen verder kunnen groeien. Door een variatie
aan boomsoorten terug te planten, kunnen we de menging en structuur van het
bos verbeteren. Daarmee worden de bossen aantrekkelijker en spreiden we de
risico’s op ziektes.”
“We voeren het werk per jaar in één deelgebied uit, zodat de overlast beperkt
blijft. Dat is ook beter qua belasting van het ecosysteem. Omdat we snappen dat
mensen veel waarde hechten aan bomen, willen we graag goed uitleggen waarom
we moeten kappen. Daarom organiseren we op 24 april een inloopavond en gaan
we met belanghebbenden het gebied in.” Meer info: heerlijkbuiten.nl/nieuws.
“We vinden het heel jammer dat een voor Nederland zo belangrijke soort, de es,
op zo’n grote schaal door de ziekte dood gaat. Op de gezonde essen zijn we heel
zuinig. Staatsbosbeheer onderzoekt samen met wetenschappers of we resistente
essen kunnen kweken, zodat we de es in Nederland kunnen behouden. Dat is een
kwestie van lange adem en helaas geen oplossing voor de korte termijn.”
Boswachter Dick blikt alvast vooruit: “In april en mei gaan we blessen. Dat betekent dat we oranje stippen zetten op de bomen die gekapt worden. Het echte
kapwerk begint na het broedseizoen, in de zomer. Dit jaar is het noordelijk deel
van de Bleiswijkse Zoom aan de beurt, daarna volgen het Lage Bergse Bos en het
Hoge Bergse Bos. We zijn voorlopig nog niet klaar.“

“We gaan nieuwe
boomsoorten
planten”

Er staat veel op stapel in het Lage Bergse Bos >
Er staat veel te gebeuren in het Lage Bergse Bos. Rijkswaterstaat gaat er aan
de slag met de aanleg van de A16 Rotterdam. Dat is een forse ingreep in het
landschap. Voor Recreatieschap Rottemeren is de nieuwe snelweg hét moment om het Lage Bergse Bos een extra kwaliteitsimpuls te geven. Dit pakken
we samen met belanghebbenden uit het gebied op. Ook hebben we in het
gebied te maken met de essentaksterfte en is er nieuws over ondernemers.
John van der Haas, projectleider voor het Recreatieschap Rottemeren, vertelt
over alle ontwikkelingen in het gebied.

“We vinden
draagvlak erg
belangrijk”
John van der Haas
Projectleider bij het Recreatieschap
Rottemeren

John: “Rijkswaterstaat heeft onlangs aannemerscombinatie De Groene Boog uitgekozen om de A16 Rotterdam aan te leggen en daarover te communiceren met
de omgeving. Gelukkig komt de snelweg in het Lage Bergse Bos in een verdiepte
landtunnel te liggen die volledig wordt afgedekt met grond en weer ingericht
wordt als recreatiegebied. Er ontstaat een heuvel van enkele meters hoog, die zich
prima leent voor bijvoorbeeld een speel- en klimwand en glijbanen. Met belanghebbenden hebben we het schetsontwerp gemaakt voor het nieuwe recreatiegebied, Rijkswaterstaat zorgt voor de uitvoering ervan. Wanneer de nieuwe inrichting klaar is, hangt van de planning van de aannemer af, Rijkswaterstaat verwacht
overigens dat de rijksweg in 2024 open kan.”
“Het schap grijpt de komst van de A16 Rotterdam aan om het Lage Bergse Bos met
een kwaliteitsimpuls mooier en aantrekkelijker te maken”, gaat John verder. “De
eerste stap die we binnenkort zetten is het selecteren van een ontwerpbureau.
We vinden draagvlak erg belangrijk, vandaar dat het bureau de plannen samen
met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties gaat maken en
uitwerken.”
“Helaas heeft ook het Lage Bergse Bos te maken met essentaksterfte. Het kappen
van de aangetaste bomen stemmen we af op het werk van Rijkswaterstaat, die
voor het aanleggen van de tunnel ook bomen moet kappen. Door deze werkzaamheden gelijktijdig uit te voeren houden we de overlast voor recreanten zo kort
mogelijk. Meer informatie over de essentaksterfte is te lezen in het verhaal van
boswachter Dick van Stegeren.”

Talud A16 Rotterdam in het Lage Bergse Bos

“De ruiters en paarden van Manege Hillegersberg krijgen volgend jaar een ander
onderkomen. Ze gaan verhuizen vanwege de aanleg van de A16 Rotterdam. De
voorbereidingen voor de nieuwe manege, twee parkeerplaatsen verder aan de
Bosweg, zijn in volle gang. Firma Hak heeft de bomen inmiddels gerooid en de
sloten gegraven. Op de facebookpagina van de manege kun je de voortgang zien.
De verhuizing staat gepland in het voorjaar van 2019.”

“Het schap grijpt
de komst van de
A16 Rotterdam
aan om het
Lage Bergse Bos
mooier en
aantrekkelijker
te maken”

“Over nieuwe onderkomens gesproken: een paar jaar geleden sloot restaurant
Hoekse Hout haar deuren. Inmiddels is er een nieuwe exploitant gevonden: Lake
House Rotterdam. De ondernemers zetten er een spiksplinternieuw gebouw neer
aan het water. De bouw aan de Bergsebosdreef in Bergschenhoek is inmiddels gestart, het restaurant verwacht in september de eerste bezoekers te verwelkomen.”
“Al met al is er de komende jaren een hoop reuring in het Lage Bergse Bos”, aldus
John. We zetten ons in om de verschillende ontwikkelingen goed op elkaar af te
stemmen, de overlast voor de bezoekers te beperken en samen te werken aan een
aantrekkelijke achtertuin van Rotterdam.”

Lake House Rotterdam

Colofon April 2018 | Staatsbosbeheer
verzorgt het beheer van het recreatiegebied
Rottemeren in opdracht van het Recreatieschap Rottemeren.
De A16 Rotterdam in het Lage Bergse Bos

