Planmatig Beheer Bos & Essentaksterfte
In de jaren tachtig en negentig is, met name in het westen van het land, een fors areaal nieuw bos
aangelegd, met als doel het vergroten van het areaal bos in Nederland t.b.v. recreatie en houtproductie.
Dit werd sterk gestimuleerd vanuit de Rijksoverheid en kreeg vorm in het Meerjarenplan bosbouw en de
programma’s ‘Recreatie om de Stad’ (RodS) en Randstadgroenstructuur. Het was een grote opgave en
een forse investering om zoveel nieuw bos te realiseren. Het betekende een sterke impuls voor natuur en
recreatie in West-Nederland. Veel van de bossen in de schapsgebieden dateren uit deze periode. Zo ook
die van het Recreatieschap Rottemeren.
Door de veelal voedselrijke gronden waarop ze zijn aangeplant en het hoge aandeel snelgroeiende
soorten als wilg en populier, is de ontwikkeling van deze bossen snel gegaan. Het uitvoeren van
beheermaatregelen aan een deel van de populierenopstanden is nodig om te voorkomen dat
problemen ontstaan met betrekking tot stabiliteit en kwaliteit. Bovendien grijpt de essentaksterfte sterk
om zich heen. Deze door een schimmel veroorzaakte ziekte heeft zich van begin jaren negentig vanuit
Polen over geheel Europa verspreid. In 2008 is de ziekte voor het eerst in Nederland waargenomen.
Nadat het beeld eerst wisselde over de jaren, is de situatie de afgelopen jaren sterk verslechterd. Op
basis van ervaringen uit landen waar de ziekte eerder aanwezig was (bijvoorbeeld Denemarken en
Polen) wordt verwacht dat 90% van de essen zal afsterven.
Nu de aantastingen toenemen en de vooruitzichten zorgwekkend zijn heeft Staatsbosbeheer een advies
uitgebracht aan het Dagelijks Bestuur om vroegtijdig in te grijpen en de planning voor het bosbeheer
voor de komende jaren te wijzigen. Er wordt een aanpak voorgesteld om de gevolgen van
essentaksterfte op te vangen en een deel van de populieropstanden te verjongen naar duurzaam
functionerende gemengde bossen. Op basis van de effecten van de essentaksterfte en de urgentie tot
ingrijpen in populierenopstanden stelt Staatsbosbeheer voor om in 2017 aan te vangen met het
uitvoeren van het bosonderhoud in het noordelijk deel van het deelgebied Bleiswijkse Zoom.
Alvorens het Dagelijks Bestuur over bovenstaande een besluit neemt zal de gemeente Lansingerland
betrokken worden bij de nog uit te voeren aanvullende inventarisatie om de prioritering binnen de
opstanden te bepalen. Bij de voorbereiding en uitvoering van de boswerkzaamheden zal communicatie
een belangrijke rol spelen. Voordat buiten de bleswerkzaamheden starten (:het markeren van bomen) zal
eerst gecommuniceerd worden. In verband met de landelijke essentaksterfte problematiek wordt er
bovendien een centrale communicatieaanpak geformuleerd binnen Staatsbosbeheer. Deze zal aangevuld
worden met lokale, specifiek gerichte toelichting naar bewoners en belangenverenigingen binnen het
Recreatieschap Rottemeren. Hierbij speelt met name de boswachter publiek een prominente rol.

