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Aan de bewoner(s) van dit adres

Betreft: Uitnodiging inloopavond essentaksterfte en bosonderhoud in het Lage Bergse Bos op dinsdag
10 juli

Geachte heer, mevrouw,
U woont in de nabijheid van het Lage Bergse Bos en daarom stel ik u via deze brief graag op de
hoogte van de werkzaamheden die de komende maanden in het Lage Bergse Bos gaan plaatsvinden
vanwege de essentaksterfte en het bosonderhoud. Ook nodig ik u graag uit voor een
inloopbijeenkomst hierover op dinsdag 10 juli in boerderij “Het Lansingerland”.
Wat gaat er gebeuren?
In het Lage Bergse Bos gaan we essen verwijderen die ziek zijn als gevolg van essentaksterfte. Deze
bomen herstellen helaas niet van deze besmettelijke schimmelziekte die in hoog tempo in Nederland
toeslaat en er voor zorgt dat naar verwachting zo’n 90% van de essen in Nederland dood gaat. Voor
de veiligheid van de bosbezoekers moeten wij helaas ingrijpen om het omvallen van dode en
aangetaste bomen te voorkomen.
Daarnaast voeren wij in het gebied regulier bosonderhoud uit. Hierbij halen we indien nodig bomen
weg om andere bomen meer ruimte te geven om verder te groeien. Dat doen we om de bosstructuur
te verbeteren.
Door deze werkzaamheden te combineren, hoeven we maar een keer het gebied in en beperken zo
de overlast voor zowel het gebied als de bezoekers ervan.
Essen in de rest van het Rottemeren-gebied verwijderen we ook wanneer ze een gevaar opleveren.
Echter de grootschalige aanpak van de essentaksterfte en het reguliere bosonderhoud wordt in elk
deelgebied op een ander moment aangepakt.
Wat merkt u ervan?
Vanaf half juli zetten we oranje stippen op de bomen die we gaan weghalen. Dit heet blessen.
Het daadwerkelijke verwijderen van de bomen vindt pas volgend jaar plaats en neemt een aantal
weken in beslag. Wanneer dit precies gaat gebeuren, is afhankelijk van de weersomstandigheden en
de planning van de aannemer. We kondigen dit te zijner tijd aan via informatiepanelen in het bos, via
www.heerlijkbuiten.nl en via de media.
Het omzagen van de bomen gebeurt zorgvuldig, waarbij we andere soorten bomen zoveel mogelijk
sparen. Na het vellen worden de bomen van hun takken ontdaan en worden de stammen in de
gewenste lengtes gezaagd. Vervolgens worden de stammen opgestapeld in afwachting van transport
naar de zagerijen. Takken worden zoveel mogelijk opgeruimd. Het gebied blijft zoveel mogelijk,
toegankelijk, maar de paden waar we werken, sluiten we op dat moment tijdelijk af. Na afloop kunnen
paden minder goed begaanbaar zijn, doordat ze beschadigd raken door het werkverkeer. De paden

worden zo snel mogelijk hersteld, maar dit kan pas uitgevoerd worden als het werk afgerond is en de
paden goed droog zijn. Wij hopen op uw begrip hiervoor.
Herplant
In de gedeelten van het Lage Bergse Bos waar open plekken ontstaan, planten we waar nodig
nieuwe bomen. Daarbij gebruiken we verschillende soorten loofbomen. Welke dat zijn, is afhankelijk
van de groeiplaats, de hoeveelheid gekapte bomen en overblijvende soorten per bosvak. We werken
daarbij toe naar gemengde bossen met een gevarieerde structuur om daarmee de biodiversiteit te
vergroten en de kans op ziektes te verkleinen. Op het eiland waar de Schotse Hooglanders lopen
kiezen we ervoor, om niet te planten, zodat er een meer natuurlijke vegetatieontwikkeling kan
plaatsvinden.
Inloopbijeenkomst dinsdag 10 juli tussen 19 en 21 uur
U bent dinsdag 10 juli op een voor u geschikt moment tussen 19.00 en 21.00 uur van harte welkom in
boerderij “Het Lansingerland”, Hoeksekade 146, 2661 JL Bergschenhoek. Tijdens de
inloopbijeenkomst kunt u informatie inwinnen over de werkzaamheden die we gaan uitvoeren
vanwege de essentaksterfte en het bosonderhoud in het Lage Bergse Bos. Vertegenwoordigers van
Staatsbosbeheer, de beheerder van het gebied namens Recreatieschap Rottemeren, zijn aanwezig
om uw vragen te beantwoorden.
Deze avond is nadrukkelijk niet bedoeld voor vragen over de (kap) werkzaamheden voor de aanleg
van de A16. Daarvoor kunt u informatie inwinnen bij Rijkswaterstaat of de aannemerscombinatie De
Groen Boog. Zie ook: http://www.a16rotterdam.nl
Meer informatie
Als u nog vragen hebt dan kunt u contact opnemen met boswachter Dick van Stegeren. Hij is te
bereiken op telefoonnummer 010-5214794. Kijk voor meer informatie op
www.staatsbosbeheer.nl/essentaksterfte.
Met vriendelijke groet,

Kees van Vliet
teamleider Rottemeren/ Bentwoud

