Essentaksterfte
Beste bewoners van Reduzum en omstreken,
Zoals u in de verschillende media heeft kunnen lezen gaat het slecht met de essen. De
essentaksterfte zorgt voor grote schade binnen het huidige bomenbestand. Gemeente Leeuwarden
is in oktober gestart met het verwijderen van 900 ernstig aangetaste essen en het snoeien van 3000
essen met veel dood hout. In Reduzum zijn aan de Legedyk (nabij de ijsbaan) vijf essen verwijderd en
aan de Ayttawei is één exemplaar gerooid. Komende jaren is niet uitgesloten dat er meer essen
worden verwijderd.
Herplant
Er vindt in de meeste gevallen herplant plaats met andere soorten bomen die niet bevattelijk zijn
voor boomziektes en waar nodig met andere structuren. Met het planten van verschillende soorten
bomen bevorderen we tegelijkertijd de biodiversiteit en voorkomen we dat een nieuwe boomziekte
in de toekomst alle bomen aantast.
Beoordeling
Inmiddels zijn we gestart met het beoordelen van de 900 locaties voor de herplant. Volgens de
huidige richtlijnen stellen we meer voorwaarden aan de groeiplaats van bomen dan vroeger het
geval was. De belangrijkste eis is dat bomen minimaal 40 jaar onbelemmerd moeten kunnen groeien
en er geen belemmering voor de omgeving ontstaat. Om dit te realiseren kijken we onder andere
naar de volgende aspecten:
- Aanwezige kabels en leidingen;
- Voldoende bewortelbare ruimte;
- Grondwaterstand;
- Aanwezige weidevogelgebieden;
- Afspraken over biodiversiteit;
- Stedenbouwkundige ontwikkelingen;
- Verkeerskundige eisen en maatregelen;
- Structuren in het landschap en landschappelijke inrichting
Strategie
In eerste instantie beoordelen we of er een nieuwe boom op dezelfde locatie kan worden geplant. Is
dit niet mogelijk of ongewenst, dan zoeken we in de directe omgeving een alternatieve plek. Zijn er in
de directe omgeving geen mogelijkheden, dan storten we een bedrag in het
bomencompensatiefonds. Hieruit financieren we nieuwe bomen op andere locatie binnen de
gemeente Leeuwarden.
Situatie Reduzum
De bermen aan weerszijden van de Ayttadyk en de Legedyk zijn erg smal, wat zorgt voor weinig
bewortelbare ruimte. Daarbij zijn er veel kabels en leidingen gesitueerd aan beide zijden van de weg,
waardoor herplant niet mogelijk is. In de beoordeling van alle 900 locaties zullen we ook in Reduzum
bekijken wat er wel mogelijk is. In het voorjaar van 2021 starten we in ieder geval eerst met het
planten van bomen die wel terug kunnen op dezelfde locatie. De rest zal volgen in het najaar van
2021 en voorjaar 2022.

Tot slot
We doen ons best om de herplant te waarborgen. Mochten er alternatieve locaties worden
gevonden, nemen we in ieder geval contact op met Dorpsbelang Reduzum en de aangrenzende
bewoners. Voor vragen kunt u mij mailen of bellen op onderstaande gegevens.
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