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Staatsbosbeheer dunt populie~en en
wilgen in polder Oude Kat/Huis~aa~d
Hee populie~enbos in de polder Oude Kat / Euiswaard
in de Sliedrechtse Biesbosch is aa~ groot onderhoud
toe. Eoewel dit oorspronkelijke produktiebos
eigenlijk rijp is voor kap heeft Staatsbos~ehee~
besloten alleen een flinke dunning uit te voeren
waa~bij de minst gezonde bomen worden ge~apt.
De polder is sinds de zestiger jaren eigendom va~
Staatsbosbe~eer. Het terrein bestaac uit twee
delen: grasland (Oude Kat) en populierenbos
(Euiswaard). Oospronkelijk bestond de Huis~aard ook
uit grasland, maar de vorige eigenaar, de
levens7erze~eringsmaatschappij
"De Utrecht",
beplantce dit gedeelte
met populieren en wac
wi:ge~ voor houtproduktie.
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Eec populierenbos is nu zo'n dertig jaar oud.
Staatsbosbeteer staat nu voor de keus: het hele bos
kappen zoals bij dit type bos nor~aal is, of alleen
een forse dunning waarbij alleen de minst gezonde
bemen worden gekapt. Met het laatsce is de natuuren landschapswaarde het meest gediend, reden waarom
Staatsbo~beheer voor dunning heeft gekozen. Het bos
wordt er stabieler door, .ter~ijl er toch meer
ruimte komt voor natuurlijke ontwikkelingen.
Bovendie~ blijft de zo kenmerkende landschappelijke
aanblik van de Huiswaard in tact.
Soe het op de lange termijn met dit bos moet gaan
zal wo~den vastgesteld in het Behee~s- en
Inrichtingsplan voor het Nationaal Park De
Biesboseh.
De dunning zal eind 1991 en begin 1992 worden
uitgevoerd. De populieren en wilge~ die gekapt
zullen worde~, zijn reeds gemerkt ("geblest"). De
verkoop van het hout gebeurt op stam. De koper zal
het hout dus zelf moeten oogsten. De verkoop
geschiedt bij openbare inschrijving.
De aanvoer van materiaal en de afvoer van het
geveld hout gebeurt per schip. Hiervoor wordt op de
zuidkade van de Oude Kat, lamngs de Nieuwe Merwede
een tijdelijke' los- en laadplaats aangelegd. Het
waterpeil in de polder zal met het oog op de
werkzaamheden laag worden gehouden.
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