OPEN BRIEF

Aan het College van GS van de provincie Zuid Holland,
cc griffie Provinciale Staten, media
Postbus 90602

2509 LP Den Haag
Leiden, 7 augustus 2019

Betreft: kaalslag bospercelen Vlietland.
Geacht College,

Met ontsteltenis heeft de Bomen-bond, evenals omwonenden en diverse belangenorganisaties,
kennisgenomen van het voornemen tot omvangrijke kap in vrijwel het gehele gebied Vlietland. (zie
de brief aan bewoners van Staatsbosbeheer dd. 17 juli jl.
Het zal u duidelijk zijn dat na de kap voor de Rijnlandroute een volgende vernieling een ecologische
nekslag toe brengt aan dit toch al zo aangetaste gebied. Des te schrijnender is het feit dat de kap in
deze aard en omvang - naast de essentakziekte - is veroorzaakt door zwaar achterstallig onderhoud

ln plaats van te kiezen voor het opstellen van een onderbouwde aanpak voor bestendig beheer kiest
uw college voor een overhaast incidentenbeleid. Zicht op herplant en een helder beheerplan,
inclusief meerjaren budget voor beheerder SBB ontbreken volledig.
Eenzelfde (gebrek aan) aanpak zien we bij de compensatie voor de kaalslag t.b.v. de Rijnlandroute:
de provincie is nog steeds niet in staat gebleken een helder beheerplan voor de beoogde

compensatie op te stellen.
Deze omissie is geen luxe. Het belang van natuur in het algemeen en van bomen in het bijzonder is

van cruciaal belang in een tijd waarin het klimaat snellerverandert dan voorspeld en de druk op
schaarse grond almaar toeneemt.

lk roep u dan ook op om de voorgenomen kap in de Vlietlanden op te schorten tot de vaststelling van
een meerjarenplan voor een bestendig beheer van het gehele gebied, inclusief bijbehorend budget.
Onderdeel van dat beheerplan zou naar onze mening moeten zijn een herplant van een grote
diversiteit aan bomen, zowel in soorten als in leeftijd. Dit voorkomt dat ziektes zoals de
essentakziekte en parasieten, zoals de eikenprocessierups, zich binnen een monocultuur
verspreiden.
Hoogachtend,
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A. Korevaar
Voorzitter Bomenbond Rijnland,
Eijmerspoelstraat 40, 2334 BX Leiden

