Boswerkzaamheden in het Abtswoudse Bos

In 2020 voert Staatsbosbeheer Hof van Delfland boswerkzaamheden uit in het Abtswoudse Bos te
Delft. We halen door de ziekte essentaksterfte aangetaste essen weg en tegelijkertijd maken we door
middel van een dunning meer ruimte tussen de bomen. Dit om het bos in de toekomst gezond en
gevarieerd te houden. De komende weken wordt gestart met de voorbereidende werkzaamheden
door het selecteren van de bomen die mogen blijven staan en de bomen die weggehaald moeten
worden. In aanloop op de uit te voeren werkzaamheden worden zorgvuldige voorbereidingen
getroffen in nauw overleg met de gemeente Delft.
Zieke essen
De es gaat in Nederland massaal dood als gevolg van de schimmelziekte essentaksterfte. De zieke essen kunnen
gemakkelijk omvallen. Daarom gaat Staatsbosbeheer in opdracht van Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland
(CBG, voorheen Recreatieschap Midden-Delfland) de zieke essen weghalen om de risico’s te beperken en zo te zorgen voor
een veilig gebied voor bezoekers.
Zorgvuldig bosbeheer
De komende weken selecteren we de bomen die in de tweede helft van 2020 weggehaald worden. Gezonde essen die nog
niet aangetast lijken en buiten het valbereik van paden en wegen staan laten we waar mogelijk staan. In de delen waar
we gaan dunnen, worden bomen die ruimte gaan maken voor andere bomen, zorgvuldig geselecteerd. We houden hierbij
rekening met dieren en planten die er in het bos leven. Bomen die moeten blijven staan, krijgen blauwe stippen. Bomen
we weg gaan halen, worden voorzien van oranje stippen. Dit noemen we blessen. We volgen hierbij de gedragscode
zorgvuldig bosbeheer. Na de werkzaamheden starten we zo snel mogelijk met herplant, waarbij we kiezen voor een
gevarieerd aantal soorten bomen en struiken.
Toegankelijkheid
Het grootste deel van het Abtswoudse Bos blijft gedurende de werkzaamheden gewoon toegankelijk. Er kan voor
recreanten echter enige hinder ontstaan, omdat bepaalde toegangspaden vanwege veiligheidsoverwegingen tijdelijk
afgesloten zullen worden tijdens de werkzaamheden. Ook kunnen sommige paden na de uitgevoerde werkzaamheden
wellicht tijdelijk minder goed begaanbaar zijn. De paden sworden na de werkzaamheden zo snel mogelijk weer hersteld.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.staatsbosbeheer.nl/essentaksterfte.
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