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Onderwerp: Vervanging zieke/ minder vitale essen Holwert
Geacht dorpsbelang,
Uit onze jaarlijkse inspecties deed onlangs blijken dat de essen in Holwert e.o. een verminderende vitaliteit/
essentakziekte te bezitten.
Essentaksterfte wordt veroorzaakt door een Aziatische schimmel, en tast zowel jonge als oude bomen aan.
De schimmel H. fraxineus infecteert de bomen via het blad. Hierna volgen de bladstelen, de twijgen, bast en
het cambium. Dit leidt tot verstoring van de sapstroom wat zichtbaar wordt door verdord blad in de kroon van
aangetaste essen in de loop van het groeiseizoen en afsterving van twijgen of zelfs delen van de kroon. De
takken sterven af en veelal volgt de gehele boom. De gewone es (Fraxinus excelsior) is zeer gevoelig voor
de schimmel. Deze essen-soort is de meest voorkomende soort binnen NEF.
Het voorkomen van essentakziekte is voor ons als gemeente reden om de zieke en minder vitale bomen te
verwijderen. De takken kunnen afbreken en voor onveilige situaties zorgen, de bomen worden steeds minder
vitaal. Tegen de ziekte is (nog) geen behandeling mogelijk. We kunnen in enkele gevallen de dode takken
wegnemen, dit biedt geen garantie op herstel. In dit geval is gekozen voor kap.
We kappen en vervangen alleen zieke en minder vitale bomen, het kan zijn dat niet alle essen gekapt
hoeven te worden. We willen ook niet dat het een kaalslag wordt, daarom wordt er soms in fases gekapt en
vervangen. Sommige soorten zijn (nog) niet aangetast of ondersoorten blijken ‘resistent’ en overleven de
ziekte. Volgend jaar monitoren we weer. In het kader van de boswet en ons gemeentelijk concept
groenstructuurplan gaan we gekapte bomen vervangen door nieuwe bomen. We proberen minimaal voor
elke gekapte boom ook weer een vervangende boom te planten, het liefst nabij de huidige standplaats. De te
kappen bomen zijn/ worden voorzien van een gele stip.
Als gemeente NEF zijn wij lid van de iepenwacht Fryslân en werken we samen om de ziekte te bestrijden
(destijds ook met de iepen) en zieke bomen te vervangen door diverse boomsoorten (passend in het
landschap/ straat en inheemse bomen). De werkzaamheden maken deel uit van het project: ‘Bomen in het
Waddenlandschap’. Er zijn nog geen essentaksterfte-resistente (ondersoorten/ cultivars) ontwikkeld voor de
essen, daarom worden er voorlopig geen nieuwe essen aangeplant.
Werkzaamheden:
De werkzaamheden zullen in het najaar plaatsvinden en bij mogelijke weersinvloeden worden uitgesteld tot
voorjaar 2022. Het streven is in 2021 het kappen en planten af te ronden.
De werkzaamheden zullen plaatsvinden aan de Theebus (verwijderen es, planten linde)
Zie de bijlage(n) voor de situatie(s).

Enkele weken voor aanvang werkzaamheden komt er nog een planning voor de bewoners en een uitleg
werkwijze door aannemer. Er kan mogelijk overlast ontstaan (lawaai, machines, tijdelijk afsluiten wegdelen
e.d.), dit proberen we te beperken en desnoods samen met aanwonenden passende tijdelijke voorzieningen
te treffen.
Publiceren:
We vragen u als dorpsbelang dit schrijven te publiceren op uw site of informatiepagina. Oproep aan de
bewoner(s) indien van toepassing: graag de nestkasjes, welke opgehangen zijn aan een van de te kappen
bomen: graag deze zelf verwijderen voor aanvang werkzaamheden. Alvast dank. Ze mogen eventueel (mits
in goede staat) wel op een andere boom (zonder stip) opgehangen worden.
Hopend u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd,
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