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Apocalyptisch landschap na de valwind
fh Enorme ravage vier dagen na de valwind. Zowel zware beuken
van circa 120 jaar als de wat jongere lariks- en douglasbossen zijn
getroffen door windbreuk, windworp en kroonschade. In de stormbaan is vrijwel geen boom overeind gebleven.

Op 18 juni 2021, omstreeks 15.30 uur, richtte een ongekend krachtige valwind
een enorme schade aan in Boswachterij Leersum, onderdeel van beheereenheid
Utrecht Oost van Staatsbosbeheer. Liefst 250 van de 535 hectare bos ging in
nog geen minuut om. Zelfs voor de robuuste, stabiele bossen met vitale oude
loofbomen kende deze valwind geen genade. Enkele redactieleden bezochten het
bos vier dagen na de valwind en spraken met teamleider beheer Rein Zwaan en
later vervolgens met dagelijks beheerder Chris Hartman.
— Erwin Al, Ido Borkent en Fabrice Ottburg (redactie) / foto’s Fabrice Ottburg
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Boswachterij Leersum bestaat uit een bosreservaat, oude loof- en gemengde bossen, jongere
naaldbossen, een vennencomplex, heide en
stuifzand, en natuurrijke akkers. Het bos kent
hoge cultuurhistorische en recreatieve waarden
en grenst aan het dorp Leersum.
Op 18 juni drong al snel bij hulpverleners en
beheerders door dat in de namiddag zich iets
heel bijzonders had voorgedaan. De eerste actie
was een zoektocht naar eventuele slachtoffers.
Wegen werden afgezet en er werd overlegd over
wat er moest gebeuren.

g Op deze plek werd een bezoekster met hond

tegen de stam van een beuk geblazen. Een geluk
bij een ongeluk: hierdoor viel er geen zwaar hout
bovenop hen en kwamen ze met schrik vrij. In
doodsangst en complete verwarring wist de
wandelaarster via 112 hulp in te roepen, waarna
ze min of meer ter plekke door de hulpdiensten
is bevrijd. Samen met andere getroffen dorpsgenoten heeft ze later slachtofferhulp gekregen. Ze
omschreef het natuurgeweld als: “een aankomende trein; een witte muur”.
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De valwind van Leersum
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h Boswachterij Leersum. Eigendom Staatsbosbeheer is donkergroen.

De meeste schade bevond zich binnen de rode lijn, een strook circa 3-5 kilometer lengte, en dan vooral in het Lombokbos op de flank van de Utrechtse
Heuvelrug. Breeveen hoort niet bij Boswachterij Leersum. Dit bos- en heidegebied is van Het Utrechts Landschap.

h Hogerop de flank van de Heuvelrug. Amerikaanse en zomereik liggen

om, ook compleet onttakt. De lariks is vrijwel geheel gestreken. Opvallend
is de strakke begrenzing van de stormbaan: links en rechts ervan staat het
bos nog “gewoon” overeind. Later zijn op diverse plaatsen toch bomen met
gebreken aangetroffen, die alsnog zijn geveld.

bron NASA/microbirst | bewerking Aukje Gorter

Leersumse Veld

Een valwind of downburst is een natuurverschijnsel
dat kortstondig en onvoorstelbaar krachtig kan
ontstaan bij een extreme combinatie van windstil
weer met een warme, vochtige lucht onderin de
atmosfeer. Deze situatie leidt tot een grote energiestapeling. De warme, vochtige lucht leidt tot een
plaatselijk sterke stijgende luchtbel, die al stijgend
afkoelt en condenseert. Dit resulteert in een zeer
zware regenval op grote hoogte, die de lagere luchtlaag vervolgens sterk afkoelt. Lager in de atmosfeer
op korte afstand van de warme, vochtige stijgwind
treedt dan een tegenbeweging van dalende, koele
lucht op, waarin onweer en hagel optreden.
Het is onduidelijk waarom bij Leersum de vallende
wind zich zo lokaal en over zo’n beperkte oppervlakte zo krachtig kon manifesteren. In nog geen
vijf minuten tijd sloeg het zonnige weer uitsluitend
boven Leersum om in zware, donkere, dreigende
bewolking. De vervolgens uit het niets losbrekende
valwind bestond uit één onvoorstelbaar sterke, verwoestende windvlaag met zware hagel, en duurde
bij elkaar niet meer dan een halve minuut. Een paar
minuten later brak de zon alweer door, en restte
een apocalyptisch landschap.
Het zwaarst getroffen gebied bestrijkt een strook
circa 3-5 kilometer lengte in noord-zuidrichting.
Wat opvalt is dat nabij de hoogste rand van de
stuwwal bij Leersum de valwind in een halve cirkel
in noordelijke richting lijkt te zijn uiteengespat: de
boomstammen liggen er vanuit de lucht gezien als
stralen van een halve cirkel grofweg rondom de op
de heuveltop gelegen Graftombe van Nellestein.

Een grote hoeveelheid zware en oude bomen, zowel veel beuken als ook eiken, douglassen en dennen, is in ongeveer een halve minuut platgewaaid,
afgebroken of ontkroond. De krachten hebben bomen met een stamdiameter van 60-80 centimeter en
masse doen knakken als luciferhoutjes, soms door
te breken, soms door zwaar vervormd te buigen en
soms door het afscheuren van oude, dikke hoofdpenwortels onder de grondoppervlakte.

De kracht van de Leersumse valwind is niet in
de gebruikelijke windschaal van Beaufort uit te
drukken, omdat die uitgaat van een meting van
10 minuten op 10 meter hoogte. Terwijl de zwaarste orkanen op aarde een windkracht 12 kennen,
was sprake van windsnelheden van meer dan
185 km/uur, wat neerkomt op een alles vernietigende 16 Beaufort. Kortom: een extreem sterke,
gekantelde tornado.

g Op plaatsen ontstonden door
afgebroken kronen en takken
vele meters hoge stapels met
daartussen door windworp
gestreken bomen. Dit is niet
eenvoudig om op te ruimen. Een
zeer gevaarlijke situatie.

Alle paden in het goed ontsloten
gebied waren versperd door bomen en takken. Het hele gebied
werd daarom direct afgezet, eerst
met lint en later ook met bebording. Wat natuurlijk niet wilde
zeggen dat iedereen zich aan het
toegangsverbod hield. Dit gaf
extra kopzorgen bij het beheer.

f Op sommige plekken was het

aandeel stambreuk groot. Hier
bij grove den en beuk. De bomen
moeten ongeveer dubbelgevouwen zijn, wil dit zo breken.
Een beeld van de verwoestende
kracht van wind en hagel.
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f Op veel plaatsen is het takhout met een rups-

kraan met zwaar getande harkbak bijeengeharkt
op rillen. Hiermee wordt publiek zo veel mogelijk
uit het bos geweerd.
In de weken na de valwind is een projectteam
samengesteld om in nauw contact met de omgeving een plan op te stellen voor de aanpak van
het terrein. Op basis van het plan is het ruimingswerk, het eerste plantwerk met laanbomen en
het omgrenzen van enkele stormhoutreservaten
uitgevoerd.
Het uitvoerend projectteam bestond uit projectleider Maarten van de Valk (administratief en
financieel). Chris Hartman (uitvoerende leiding)
en externe adviseurs (bosbouw en cultuurhistorie,
boomtechnisch bureau). Elke twee weken vond
er multidisciplinaire afstemming plaats, ook over
communicatie met de omgeving.

h Latente schade kwam aan het licht na de recente voorjaarstormen van 17 en 19 februari. Op diverse plekken in de regio woeien alsnog bomen om. Het

Lombokbos bleef juist gespaard, voor wat er nog stond natuurlijk. Sommige bomen hebben breukvlakken en kregen tijdens de voorjaarsstormen er nieuwe
scheuren bij. Het is dus onmogelijk om een veiligheidsgarantie te geven voor het gehele gebied, doch preventief ruimen is ondoenlijk. Zolang er geen acuut
gevaar is voor bezoekers, laat Staatsbosbeheer de bomen staan in de verwachting dat deze zich nog herstellen. De paden worden inmiddels voldoende veilig
geacht voor openstelling, waarbij acute risico’s die bij de regelmatige controlerondes worden geconstateerd gelijk verholpen worden. Dit wordt expliciet
benoemd in de communicatie. Ook is er een veilige corridor gecreëerd met 1 meter hoge takkenwallen op een tiental meters afstand langs de paden om
afdwalen door recreanten en honden te voorkomen.

g Het zaagwerk in dit soort ravages is zeer specialistisch werk, dat niet tot het dagelijkse werk van het
personeel van Staatsbosbeheer behoort. Hiervoor zijn
ECC4 en hoger gespecialiseerde aannemers, de firma’s
Anderweg en Van den Broek die ook in Duitsland veel
ervaring hebben opgedaan, ingezet. Zij hebben het
werk uitgevoerd in nauw overleg met de in exploitaties en houtverkoop gespecialiseerde medewerkers
van de Productgroep Hout van Staatsbosbeheer.
Er is nadrukkelijk voorkomen dat onder tijdsdruk de
veiligheid en zorgvuldigheid op het spel kwamen te
staan: liever een week vertraging dan alles zo snel
mogelijk af hebben! Dat gold zeker voor de goed op
elkaar ingewerkte gespecialiseerde zagers. De meest
“ingewikkelde” bomen zijn op zorgvuldige en veilige
wijze weggehaald.
Inmiddels is veel hout opgeruimd en afgevoerd en
de meeste terreindelen zijn weer opengesteld voor
publiek. Ongeveer 25 procent van het valhout blijft
in nieuw ingestelde reservaatjes liggen, zoals het door
de valwind is achtergelaten, mede vanwege de waarde
voor planten, dieren en schimmels. Een substantieel
deel valhout ligt in nieuwe ingestelde reservaatjes, zoals het door de valwind is achtergelaten. Hier zal het
herstel van het bos worden gevolgd. Hierbuiten zal
de komende jaren worden aangeplant, en al dan niet
in combinatie met delen waar spontane verjonging
plaatsvindt. In 2023 wordt ruim tien hectare beplant
met een gemengd sortiment.
Geruimd hout is voorzien van een apart kenmerk. Een
deel van het hout is verkocht aan een ambachtelijk
meubelmaker.

h Van een oud, opgaand loofbos op de heuvel naast het dorp rest na het opruimen een lege vlakte

van enkele hectares.
Vanwege de grote omvang van de schade, alle bijzondere extra kosten in de eerste weken – vooral
met betrekking tot veiligheid en toegankelijkheid – besloot het ministerie van LNV alle kosten van
de hersteloperatie te vergoeden: menskracht, materieel en materiaal. Hiermee is een bedrag gemoeid
van ruim 1 miljoen euro.
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De graftombe van Nellestein op de heuveltop,
omringd door "stralen" van boomstammen.

Erwin Al (l) en
Ido Borkent
(m) in gesprek
met teamleider
beheer Rein
Zwaan (r).

Driekwart jaar na dato maakt het bos een opgeruimde, doch natuurlijk ook kale en beschadigde indruk.
Het heeft de schoonheid van een ruïne, met dit
verschil dat hier weer van alles kan gaan groeien. Afbraakprocessen zijn er ook te vinden. Het Leersumse
Bos heeft zo een aparte dimensie verkregen. Misschien kunnen we die zelfs wel een aparte kwaliteit
noemen.<
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