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1 Beleefbaar maken van het landschap 
Het dorp zou graag zien dat het landschap aantrekkelijker wordt gemaakt, bijvoorbeeld door de aanleg van 
wandel- of fietspaadjes die de contouren van het essenlandschap volgen. Een wandel- of fietsverbinding 
tussen de Abbendijk en de Koedijk is daarbij meermalen genoemd. Van belang hierbij is dat de verbinding 
niet te netjes wordt vormgegeven. Struinpaden en/of smalle halfverharde fietspaadjes worden als passend 
gezien in dit landschap. De houtwallen rond de zuidelijke es moeten weer vrijgesteld worden zodat ze 
zichtbaar worden in het landschap. Ook zou het vrije zicht vanaf de zuidelijke es naar het westen richting 
Zandhuizen weer terug moeten komen. 
 
2. Het oogsten van het robiniabos 
Van oudsher werden esgronden gebruikt voor landbouwactiviteiten. De beplanting van esgronden met 
robiniabos en met name de afspraak tussen een aantal partijen om er blijvend bos van te maken, ziet de 
werkgroep als een onzorgvuldig tot stand gekomen situatie, die ongedaan moet worden gemaakt. Dit houdt in 
dat het robiniabos in ieder geval moet worden gerooid waar het op esgronden geplant is, en waar het de 
bovengenoemde zichtlijn richting Zandhuizen blokkeert. Bij de oogst van het bos moet zorgvuldig met de 
aanwezige esstructuren in het landschap worden omgegaan. In het gebied om de esgronden heen kunnen 
delen van het robiniabos gespaard blijven. Hierin is omvorming naar een meer gevarieerd en inheems 
bostype gewenst. 
 
3. Herstel van de beekloop van de Linde 
Het riviertje de Linde ontspringt in het gebied rond Tronde. Hoewel in het dorp een bordje ‘Linde’ staat bij 
een watergang, is de aansluiting daarvan op de verdere loop van de rivier onduidelijk. Het zou voor de 
beleving van het landschap een meerwaarde bieden om de historische loop van de beek duidelijker in beeld 
te brengen. 
 
4. Samen naar oplossing zoeken voor tegenstrijdigheid tussen bestemmingsplan enerzijds en 
subsidieregelingen Boswet anderzijds. 
Door de huidige eigenaar worden subsidiebedragen ontvangen op basis van een overeenkomst 
functieverandering landbouwgrond die hem verplicht de bosstructuur in stand te houden. Dit is strijdig met 
de agrarische bestemming die op de bospercelen rust. De eigenaar is niet onwelwillend om het bos te rooien, 
maar de financiële consequenties verbonden met de subsidieregeling en de herplantverplichting op grond 
van de Boswet maken dit onaantrekkelijk. De werkgroep roept partijen op de ontstane impasse te 
doorbreken door met elkaar in gesprek te gaan en zo bij te dragen aan het beheer en herstel van het 
essenlandschap rond Tronde.  
 
5. Waardering van zuidelijke es als esgrond in nieuw beleid 
In bestaand beleid is de zuidelijke es niet als es gewaardeerd. Uit onderzoek voor dit project en de mening 
van deskundigen (schriftelijk door Theo Spek) blijkt dat dit niet terecht is. Waarschijnlijk is de zuidelijke 
es zelfs ouder dan het noordelijke essencomplex. Het is daarom van belang dat de zuidelijke es in nieuwe 
beleid wel als esgrond gewaardeerd wordt.  
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Zie voor het volledige advies:  
www.elsloo-fr.nl 


