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Betreft: Werkzaamheden Johannapolder

Geachte raadsleden,
INLEIDING
De Johannapolder is een belangrijk gebied voor de bewoners van de gemeente Albrandswaard en
omstreken. Het beheer van dit gebied is belegd bij het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde (NRIJ)
met als uitvoerende partij Staatsbosbeheer. Hierbij is het uitgangspunt voor het beheer het duurzaam
in stand houden van de bos- en beplantingsvakken, behoud van het parkachtige karakter, het
verbeteren van de structuur van de bosvakken en het vergroten van de biodiversiteit. In 2021 is door
Staatsbosbeheer (SBB) bij het NRIJ aangegeven dat onderhoud in het gebied noodzakelijk is. Dit
vanwege aantasting van een groot deel van het bomenbestand met essentaksterfte. Gepresenteerde
onderhoudsplannen stuiten echter op weerstand bij o.a. bewoners en natuurverenigingen. Het gevoel
was dat deze plannen te ingrijpend waren en onvoldoende rekening hield met de aanwezige
natuurwaarde in het gebied. Vanwege het verschil van inzicht over de onderhoudsplannen heeft het
dagelijks bestuur van het NRIJ op voordracht van voormalig wethouder Heezen besloten de kap met
een jaar uit te stellen. Gedurende dit uitstel heeft de gemeente aangeboden om i.s.m. SBB en
belanghebbenden te verkennen of een gedragen onderhoudsplan mogelijk is. Graag informeren we u
over dit traject, de uitkomst daarvan en het verdere vervolg.
KERNBOODSCHAP

In samenwerking tussen de Bomenridders Albrandswaard, natuurvereniging IJsselmonde, vereniging
Carnisse Grienden, Staatsbosbeheer en gemeente is het gelukt om een gedragen onderhoudsplan te
ontwikkelen met toekomstperspectief voor het gebied.
TOELICHTING
In heel het land is de essentaksterfte in bosgebieden een groot probleem. Deze schimmelinfectie tast
de vitaliteit van de bomen aan waarbij uiteindelijk een hoog percentage van de bomen sterft. Een deel
van het bomenbestand in de Johannapolder bestaat uit essen waarbij de essentaksterfte ook is
geconstateerd. Om gevaarlijke situaties voor bezoekers te voorkomen is onderhoud in het gebied
noodzakelijk.
In een gezamenlijke werkgroep hebben Natuurvereniging IJsselmonde, de Vereniging Carnisse
Grienden, bomenridders Albrandswaard en SBB hun kennis van het gebied ingebracht en hun zorgen
naar elkaar geuit. Hierbij is de gezamenlijke conclusie getrokken dat de onderhoudswerkzaamheden
in het kader van de essentaksterfte nodig is, maar dat er ook behoefte is aan een toekomstperspectief
voor het gebied. Er is geconstateerd dat de geplande werkzaamheden i.p.v. een bedreiging juist ook
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een kans biedt voor verdere natuurontwikkeling en het creëren van een afwisselender
recreatiegebied. Met de inbreng van lokale kennis over aanwezige beschermde soorten, de
bescherming daarvan tijdens het onderhoud, afspraken over herplant en natuurontwikkeling is het
gelukt om overeenstemming te krijgen over het te voeren onderhoud. Als toekomstperspectief en
uitgangspunt voor het komende en toekomstig beheer wordt het in 2017 ontwikkeld plan voor meer
struinnatuur: “Omvorming struinnatuur – westelijk deel Johannapolder” aangehouden. De gedeelde
conclusie was dat het plan struinnatuur de biodiversiteit, natuurwaarde en recreatieve waarde van de
Johannapolder zal versterken.
CONSEQUENTIES
Ondanks dat de noodzakelijke werkzaamheden kansen biedt, zal de impact op de Johannapolder
groot zijn. Een groot deel van het essenbestand zal komende zomerperiode (augustus/september) in
1 gang worden gekapt. Hier is bewust voor gekozen. Niet alleen vanwege financieel oogpunt maar
vooral omdat het in 1 keer ingrijpen in het gebied beter is voor de natuur en minder overlast geeft voor
de recreant. In de winter van 2022 / 2023 zal direct ook herplant plaats vinden waarna het gebied
weer in alle rust kan herstellen. De kapwerkzaamheden dienen in het zomerseizoen plaats te vinden
omdat het gebied in de winter vaak te nat is om te betreden. De werkzaamheden zullen dan veel meer
schade aanrichten.
VERVOLG
Bezoekers en belanghebbenden worden de komende periode door SBB op de hoogte gebracht van
de geplande werkzaamheden. Hierbij is afgesproken dat voorafgaand aan de kap nog een
gezamenlijk rondgang met de natuurverenigingen wordt gedaan om de meest gezond ogende essen
te markeren en zo te sparen van kap. De es blijft immers een belangrijke soort in de Nederlandse
natuur. Bij de herplant worden ook scholen, omwonenden en natuurliefhebbers uitgenodigd om samen
mee bomen te komen planten.
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