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Onderwerp: Waardering voor aanpak essentaksterfte.

Geacht College,

Het NatuurPlatform Zwolle (NPZ) volgt het beleid en de uitvoering van het gemeentelijke 
natuurbeheer altijd nauwgezet. Daarbij en plaatst ze, waar nodig, kritische - maar altijd 
positief bedoelde – opmerkingen ten behoeve van het algemene natuurbelang. Gelukkig 
worden deze opmerkingen en suggesties door de gemeentelijke beleidsmakers en 
uitvoerders veelal gewaardeerd en regelmatig overgenomen. Dat is plezierig en ook 
voorwaarde voor een goede samenwerking tussen de gemeente en onze organisaties, die
opkomen voor natuur en milieu.

Soms is er ook aanleiding tot het uitdrukkelijk uiten van waardering. Daarvan is nu sprake.
Sinds enige tijd is duidelijk, dat de zogenaamde essentaksterfte breed om zich heen slaat. 
Tot wel 90% van alle essen is of wordt in een dusdanig ernstige mate aangetast, dat deze 
– ook omwille van de veiligheid – gekapt moeten worden. Om meerdere redenen (we 
kunnen een hele reeks steekhoudende argumenten noemen) gaat de kap van bomen 
natuurbeschermers aan het hart. Er moet echter ook erkend worden, dat kap in een aantal
situaties onvermijdelijk is. Zo ook in geval van de essentaksterfte.

De gemeente Zwolle heeft bij het opstellen en uitwerken van het plan van aanpak m.b.t. 
deze ziekte van meet af aan de samenwerking en afstemming gezocht met de 
organisaties, die participeren in het NatuurPlatform Zwolle. In goed overleg is er dan een 
werkwijze vastgesteld en in uitvoering genomen en daar is het platform  zeer tevreden 
mee!

Iedere Zwollenaar heeft kunnen zien, dat op veel plaatsen in de stad met een enorme 
inzet van materieel en menskracht is gewerkt om vóór het eind van het kapseizoen de 
meest aangetaste bomen te ruimen. Daarna is er met evenveel inzet voor gezorgd, dat 
vóór het eind van het plantseizoen vaak zelfs meer dan het gekapte aantal bomen - 
vervangen is door nieuwe aangeplante bomen. Dit moet voor de gemeente, de 
uitvoerende dienst (de ROVA) en de eventueel overig ingezette bedrijven een enorme 
krachtsinspanning zijn geweest. Ook technisch gezien (b.v. het op een vakkundige wijze 
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prepareren van een plantgat) heeft de uitvoering de toets der kritiek goed doorstaan. 
Hiervoor nemen wij – zoals aangegeven – graag ons petje af! 

De gemeente heeft ook gebruik gemaakt van een positief neveneffect. Door de kap kon 
men namelijk een gedifferentieerd herplantprogramma uitvoeren. Er zijn niet hele rijen van
dezelfde bomen weer teruggeplant, maar er is gekozen voor een gemêleerde aanpak.  
Door het spreiden van de afstand tussen bomen van dezelfde soort (met  daartussen 
andere soorten geplant)  kunnen infecties minder makkelijk/snel om zich heen slaan.

Ook hierover is het NatuurPlatform erg tevreden.

De komende jaren zullen er helaas gaandeweg nog steeds meer zieke essen gekapt 
moeten worden. Het is de wens van het NatuurPlatform, dat de gemeente de gekozen 
werkwijze ook daarbij even zorgvuldig en consequent blijft uitvoeren. Natuurlijk blijven wij 
daarop letten, maar hebben daar op voorhand alle vertrouwen in.

Zoals in een eerdere brief aangegeven, hebben de nieuw geplante bomen vooralsnog een
veel kleinere diameter dan de gekapte voorgangers. Daarmee is ook de afvangcapaciteit 
voor fijnstof, de bijdrage aan de CO2-omzetting etc. navenant veel minder/kleiner. Daarom
blijft het ons inziens de komende jaren van belang de kap van andere, volgroeide bomen 
dan zieke essen zo veel mogelijk te beperken.

Met vriendelijke groet,

NatuurPlatform Zwolle
Hans de Graad, voorzitter
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