
Mensen houden van bomen. Dat is eigenlijk 
al sinds mensenheugenis zo. Maar toch, dat 
grote respect voor bomen en bossen heeft 
niet verhinderd dat we door de eeuwen heen 
bossen hebben geveld voor akkers, graslanden, 
(spoor)wegen en bebouwing, en bomen hebben 
gekapt voor brandhout, gereedschap en 
bouwmateriaal. Het bos maakte, vooral vanaf 
de middeleeuwen, plaats voor een ongekend 
afwisselende mozaïek aan landschappen. Van 
kwelders tot hellingbossen, van veenweiden 
tot stuifzanden. Daartussen lagen akkers en 
weilanden, die van elkaar waren gescheiden door 
houtwallen, singels, slingerende beken en sloten 
met knotbomen. De afzonderlijke landschappen 
die al doende ontstonden, kregen hun eigen 
bewoners: planten en dieren die precies daar 

de beste leefomstandigheden vonden. De 
grote dichtheid aan landschappen leverde 
een al even grote biodiversiteit op.
Er was alleen één landschapstype dat er bekaaid 
afkwam, en dat was bos. In de eerste helft van 
de negentiende eeuw was Nederland zo goed 
als kaal. De Veluwe, nu het grootste bosgebied 
van ons land, bestond van Arnhem tot Zwolle 
vooral uit heide en stuifzand. Ook Overijssel had 
z’n woestijnen. Akkers en zelfs complete dorpen 
verdwenen onder het stuivende zand. Om daar 
een einde aan te maken, zijn bossen aangeplant 
met snelgroeiende naaldbomen uit andere 
delen van de wereld, zoals fijnspar, zilverspar, 
lariks en douglasspar. Op heidevelden werden, 
nadat ze hun functie verloren door de komst van 
kunstmest, veel grove dennen van buitenlandse 
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De biodiversiteit staat voorop, altijd

Driekwart van de insecten zijn verdwenen, vogel- en vlinderpopulaties die instorten: het ene 
na het andere bericht maakt duidelijk dat onze biodiversiteit er niet best voor staat. Dus 
doet Landschap Overijssel wat kan om een steentje bij te dragen aan het beschermen van de 
biodiversiteit. Om de meest bedreigde soorten te redden, moeten soms bomen wijken. 
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afwisselend heidelandschap lemelerberg foto: mark zekhuis

Meer lezen? Kijk op landschapoverijssel.nl/bomenkap
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en toe een kudde schapen korte tijd intensief te laten 
grazen, wordt de groei van heide gestimuleerd. 
Behoud van cultuurhistorie speelt ook een grote rol 
bij het beheer van het eikenhakhout in de Twentse 
natuurgebieden. Eens in de tien jaar worden de eiken 
afgezaagd. De wallen geven het landschap z’n eigen 
karakter. Bovendien barst het in de opgroeiende 
bomen en struiken van de insecten (inclusief het 
zeldzame vliegend hert) en vogels. 

Ontwikkeling afwisselend heidelandschap na 
bomenkap
Een kapvlakte ziet er nooit leuk uit. Gelukkig 
ontwikkelt de natuur snel. Na het eerste jaar komen 
de kapvlaktes tot leven. Boomleeuweriken en 
nachtzwaluwen vinden er een plek om te broeden 
en te leven. Na één of twee jaar kiemen her en der 
heideplantjes uit de zaden die nog in de grond zitten. 
Omdat de heide de grond nog niet goed genoeg 
bedekt, zullen op de bosbodem of het kale zand ook 
bomen de kans zien weer te groeien. Om te voorkomen 
dat de heide dichtgroeit met deze jonge bomen, 
maaien we ze weg. De heide kan goed tegen het 
maaien en komt zo in het voordeel. Voor de afwisseling 
in het herstel, laten we her en der jonge bomen 
staan. Dit zijn mooie uitkijkposten en zangplekken 
voor de vogels die het gebied veroveren. Met de 
terugkeer van de heide, na twee of drie jaar, vinden 
ook zandhagedissen en insecten een plek. Wanneer de 
heide een bedekking heeft van ongeveer 70 procent, 
stoppen we met maaien. De heide kan het dan zelf 
aan. Na drie jaar ontkiemen de eerste jeneverbessen. 
Na zes tot twaalf jaar zien we een afwisselend en 
waardevol heidelandschap waar we allemaal, mens, 
plant en dier, van genieten.

Aanplant bomen
Bomen slaan CO2 op. De aanplant van bossen kan 
een belangrijke bijdrage leveren aan het opvangen 
van kooldioxide en daarmee aan het dempen van 
de klimaatverandering. De provincie Overijssel wil 
daarom 1,1 miljoen bomen planten. Als je dat doet 
in de vorm van houtwallen en singels, maak je in 
één moeite het boerenland een stuk aantrekkelijker 
voor plant, dier en mens. Minstens zo effectief 
als het planten van bos is het natter maken van 
veengebieden en moerassen. Waterschappen 
houden het grondwaterpeil in veenweidegebieden 
voor de landbouw laag. Het drooggelegde veen gaat 
daardoor verteren. Zo komt er jaarlijks evenveel CO2 
in de atmosfeer als twee miljoen auto’s uitstoten.

De kap bij de omvorming van naald- naar loofbos 
hoeft niet te worden gecompenseerd. Het bos 
zorgt zelf voor de aangroei van nieuwe bomen. Bij 
de omvorming van naaldbos naar heide – om te 
voldoen aan Europese doelstellingen – is herplant 
evenmin verplicht. Dat is het wel bij de kap van grote 
oppervlakken uitheems naaldbos. Daar worden 
inheemse boomsoorten teruggeplant.

Bestemmingen
Hout van gekapte bomen heeft diverse 
bestemmingen. Mooie stammen gaan naar de 
meubelindustrie. Van ongeveer de helft worden 
spaanplaten (fijne vezels) of OBS-platen (grove 
vezels) gemaakt die worden verwerkt in de 
bouw. De rest wordt verwerkt tot zaagsel voor de 
agrarische sector en (energie-)bedrijven. Zolang 
hout blijft bestaan, blijft de CO2 opgeslagen. 
Alleen bij verbranding van hout komt de 
opgeslagen CO2 vrij. Het overige en kleinste deel 
hakhout gaat vaak als brandhout naar mensen 
uit de omgeving. De opbrengst vloeit terug naar 
investeringen in de natuur. 

aanplant jonge bomen foto: michiel poolman



herkomst (de inheemse grove den was verdwenen) 
geplant, goed voor de bouw. 

Om de schaarse natuur te beschermen, is beheer nodig. 
Het kappen van bomen is een belangrijke maatregel 
hierbij. Lees in deze Groene Verdieping waarom Landschap 
Overijssel bomen kapt en hoe dit bijdraagt aan het 
versterken van de natuur.

Geleidelijk proces

Door de aanleg van die nieuwe bossen is er nu zo’n 
365.000 hectare bos in ons land. Ruim de helft daarvan 
bestaat uit naaldbomen. Het zijn vrij eentonige bossen, 
zowel in samenstelling als in leeftijd. De bossen 
hebben hun productiefunctie grotendeels verloren. 
Natuurorganisaties, ook Landschap Overijssel, zijn 
daarom bezig ze om te vormen naar bossen met een 
grotere diversiteit.
Op landgoed Beerze bij Ommen bijvoorbeeld haalt 
Landschap Overijssel elk jaar bomen uit het bos. Op 
de open plekken die zo ontstaan, komt weer licht op 
de bodem, waardoor kruiden ontkiemen. De bloemen 
trekken vlinders en andere insecten aan. Daar komen 
weer vogels op af die insecten op hun menu hebben 
staan. Omdat er weer wat te grazen is, kun je ook zomaar 
een ree zien op zo’n open plek. De takken en bladeren 
van gekapte bomen blijven achter; zo komen er de nodige 
voedingsstoffen in de bosbodem.
Een monotoon bos van uitheemse naaldbomen heeft 

planten en dieren weinig te bieden. Britse onderzoekers 
hebben geteld hoeveel insectensoorten er op diverse 
bomen leven. Op de lariks en de fijnspar, twee 
geïntroduceerde soorten, telden ze respectievelijk 38 en 
70 insectensoorten. Op inheemse loofbomen vonden ze 
veelvouden daarvan. De top drie zijn de wilg met 450, 
de eik met 423 en de berk met 334 insectensoorten. 
De grotere diversiteit van insecten is illustratief voor de 
biodiversiteit in loofbossen. 

Flinke tikken

Het areaal bos is de afgelopen eeuw dus weer flink groter 
geworden. In dezelfde tijd is het bijzondere mozaïek 
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aan landschappen dat er ooit was sterk verschraald. Het 
areaal heide kromp van 450.000 hectare in 1900 naar 
50.000 hectare nu, het areaal stuifzand van bijna 80.000 
hectare in 1900 naar 1.400 hectare. 
Niet alleen moet het planten- en dierenleven dat 
afhankelijk is van deze landschappen het doen met 
minder ruimte, door de vervuilde neerslag met stikstof 
verandert de vegetatie ook nog eens. Soorten die stikstof 
goed verdragen, verdringen de kwetsbare soorten. De 
biodiversiteit die gebonden is aan heide en stuifzand 
heeft dan ook flinke tikken opgelopen. Soorten zijn lokaal 
uitgestorven en staan elders op het punt van uitsterven. 
Om deze landschappen, die zelfs voor Europese 
begrippen bijzonder zijn, te behouden, zijn ze 
aangewezen als onderdeel van Natura 2000, het Europese 
netwerk van natuurgebieden. Dat brengt de verplichting 
met zich mee om wat er nog over is van heide en stuifzand 
te behouden, zodat ook de bijbehorende biodiversiteit 
behouden blijft. Tegelijkertijd is het Nederlandse 
stikstofbeleid erop gericht natuurgebieden robuuster 
te maken, zodat er ruimte ontstaat voor economische 
ontwikkeling. 
Landschap Overijssel heeft daarom bijvoorbeeld op de 
Lemelerberg 50 hectare naaldbos gekapt om stukken 
heide met elkaar te verbinden. De komende jaren komt 

daar nog eens zo’n 100 hectare bij. De verwijderde 
bomen zijn grove dennen, douglassen en lariksen. De 
enkele oude loofbomen die er staan, blijven gespaard. 
In het grotere en aaneengesloten heidegebied krijgen 
onder meer heivlinders, veldleeuweriken, tapuiten en 
zandhagedissen betere overlevingskansen. 

Grafheuvels en raatakkers

Op de Manderheide in Twente is naast versterking 
van de Europese biodiversiteit ook het behoud van 
cultuurhistorische relicten een reden om bomen te 
verwijderen. In het gebied liggen grafheuvels en 
raatakkers (celtic fields). Dankzij verbeterde technieken is 
de laatste jaren pas goed duidelijk geworden hoeveel van 
deze overblijfselen uit de steentijd er nog zijn. Ze dateren 
vermoedelijk van 4.000 tot 5.000 jaar voor Christus. 
De erkenning van de waarde van deze relicten is van 
recente datum. In vroegere eeuwen is er niet naar 
omgekeken. De meeste zijn dan ook overgroeid met 
bomen. Heel geleidelijk maakt Landschap Overijssel 
de ruim twintig grafheuvels weer boomvrij. Als 
bomen dreigen om te vallen en daarmee de heuvel te 
beschadigen, worden ze weggehaald. Waar mogelijk 
wordt de opslag van jonge bomen verwijderd en door er af 

eentonig bos, met weinig onderbegroeiing en vrijwel enkel in rijen geplante grove den

grafheuvel foto: ruud ploegbijzondere jeneverbes wordt verdrukt door oprukkend bos foto: loekie van tweel


