
Van: Middachten (Fennema) <rentmeester@middachten.nl> 

Verzonden: maandag 27 februari 2023 20:05 

Aan: Middachten (Fennema) <rentmeester@middachten.nl> 

Onderwerp: het waarom van houtkap nabij Avegoor 

  

Geachte inwoners van Ellecom en andere betrokken, 

 Wij horen dat er vragen zijn over de houtkap in het Avegoor, nabij de sporthal. 

Wij kunnen ons dat voorstellen en lichten deze maatregelen graag toe. 

In de jaren ’70 zijn in het Avegoor Populieren geplant, toen had dit bos nog een productiefunctie. 

Deze populieren groeien snel en vielen inmiddels regelmatig om, soms ook op plekken waar dat 

overlast geeft. 

De populieren zorgen met hun uitbundige blad voor veel strooisel, dat de rijke bodemflora verstikt, 

die juist baat heeft bij een dunne, snel verterende strooisel laag. Ook verdampen de populieren in de 

zomer veel water. Het verwijderen van deze populieren stond dan ook al lang op ons wensenlijstje. 

Dit is een kostbare zaak omdat ze met de rupskraan vanwege de natte ondergrond er uit moeten 

worden gehaald. Door een subsidie en een eigen bijdrage konden we de kosten alsnog dekken en de 

bomen vellen. Het ziet er nu kaal uit, maar de Elsen en Essen die van nature hier voorkomen, zullen 

samen met de struiklaag er voor zorgen dat het er weer snel als bos uitziet, waaronder de zeldzame 

flora zich goed kan ontwikkelen. De actie had dus zeker niet het doel om geld te verdienen, het is 

juist een kostenpost voor ons. 

 Achteraf vinden wij dat we deze ingreep vooraf hadden moeten uitleggen. Het spijt ons en wij zullen 

daar een volgende keer beter op letten. Mocht iemand interesse hebben in een toelichting ter 

plaatse, dan organiseren wij dat graag. 

 Voelt u zicht vrij dit bericht door te sturen naar anderen, 

  

Met vriendelijke groeten, 

 Ing. A.T. (Age) Fennema 

Rentmeester landgoed Middachten 

  

Landgoed Middachten 3 

6994 JC DE STEEG 

(026) 495 21 86 
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