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Wat is bos? 
 

Bos is een verzameling bomen 

(maar niet elke verzameling bomen is een bos) 
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Wat is bosbeheer? 
 

“Een bosbouwwetenschap die uit het bos en de  

bosbodem niet meer weet te halen dan wat het  

natuurbos hem opleverde is waardeloos. Hij kan 

 dit werk beter aan de natuur zelve overlaten  

omdat deze dat altijd beter doet. …” 

 

 (Houtzagers, 1956) 

 

 



Wat is bosbeheer? 
 

 

 

CONCLUSIE:  

 

het bos heeft ons niet nodig, 

 

wij hebben het bos nodig, 

 

en daar moeten we wat voor doen. 



Waar gaat het dan om?  

1. Mooi bos 

 

2. Gevarieerde natuur 

 

3. Hout & opbrengsten ≥ kosten 

 

 

  



Wat doen we dan? 
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Waarom houtkap? 
 

• welke bomen wil ik nu? 

 

• Wat voor bos moet dat worden? 

 

• Wat levert dat op? 
 



Effect van houtkap: Natuur 

Kap = elimineren van  

 houtige biomassa 

 

Misvatting: niets doen = beste 

 

 

Gaat niet om oorzaak maar om effect 

 groeiruimte 

 licht & klimaat 

 variatie & vestigingskans 

 verbinding 

 

 



Effecten van houtkap: 
Recreatie 

Beleefbare markante bomen maken 

 

Mooie bosbeelden maken 

 

(en kapotte boswegen, ravage na oogst……) 

 

 



Effect houtkap: Recreatie 
 

mooi bos 
 (Bron: Google) 
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Effect houtkap: Recreatie 
 
 

ook mooi bos 
(Bron: Google) 
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Effect houtkap: Recreatie 
 

nogmaals mooi bos 
(Bron: Google) 
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Effect houtkap: Recreatie 
 
 

weer mooi bos 
(Bron: Google) 
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Effect houtkap: Recreatie 
 
 

al weer mooi bos 
(Bron: Google) 
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Ook mooi  
(Google zoekopdracht: mooi bos) 

(Bron: Google) 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJo6bH28DJAhUHPQ8KHSITD6gQjRwIBw&url=http://www.fotomuur.nl/?p%3Dshop%26id%3D763&bvm=bv.108538919,d.ZWU&psig=AFQjCNFr9U0tBJujTB6Cmf0VifXEYedGrg&ust=1449267230271928
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwir49ji28DJAhUI7Q4KHVBfAfUQjRwIBw&url=https://themerchandisong.wordpress.com/2014/06/16/inspiratie-pop-up-store-wanden/&bvm=bv.108538919,d.ZWU&psig=AFQjCNFr9U0tBJujTB6Cmf0VifXEYedGrg&ust=1449267230271928
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMvZCP3MDJAhXF4w4KHdBnD6gQjRwIBw&url=http://www.muurmode.nl/vlies-fotobehang-herfstbos.html&bvm=bv.108538919,d.ZWU&psig=AFQjCNFIP2ujslzCsCeKgGUJ_40glVmH-g&ust=1449267447691697
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjinpm93MDJAhWF_w4KHSSlAeoQjRwIBw&url=http://www.sanmarko.nl/nl/Vakanties_/Duitsland/Eifel/Jahrhundertweg_Monschau/Image_Monschau_21.aspx&bvm=bv.108538919,d.ZWU&psig=AFQjCNHUeJgaIz6hb7sWkHH0d_9fsNoRNw&ust=1449267522944504
http://www.natuurflits.nl/2009/03/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixi4mO3sDJAhVFhQ8KHdweAtEQjRwIBw&url=http://www.nandoonline.com/?tag%3Dbos&psig=AFQjCNHRlTJdk4jJk9EBGGCvfMpOCWgvPg&ust=1449267883272581


Effecten van houtkap: Productie 

 

Groei en kwaliteitsbomen 

 

 

Stabiliteit en dichtheid 

 

 

Productievermogen,  

continuïteit en opbrengst 



Van boom naar bos 
 

Natuur Recreatie Productie 

Boom • Habitat-
bomen 

• Ongewenste 
bomen 
 

• Markante 
bomen 
maken 

• Groei 
kwaliteitsboom 

Bosfase/ 
opstand 

• Open/oude 
plek 

• Struiklaag 

• Mooi 
opstands-
beeld 

• Dichtheid, 
stabiliteit 

• Kapmethodiek 

Bos(deel) • Soorten 
• Bosfasen 
• Ecologische 

infrastruc-
tuur, 

• samenhang 
landschap  

• Contrasten 
• Bezoeker-

routes 

• Soorten 
• % verjong.kap 
• Continuïteit 



Het prima bos? 

Natuur & Recreatie & Productie 



Heideveldje 
of bosweide  
met rafelige 

bosrand 

Bos met productie-
functie 

Natuur/verou-
deringseiland 

Veteraan/habi
tat bomen 

Ecologische 
infrastructu

ur met 
grazige 

boswegen 

Tijdelijke 
open plek  

 

Tijdelijk 
dood 
hout 

eiland 

Zonering in natuurkwaliteit in Multifunctioneel 
bos 



Zonering in productiekwaliteit in Multifunctioneel 
bos 



DUS 
 

• Kap kan verschillende doelen dienen 

 

• Denk en werk op verschillende 
schaalniveau’s 

 

We zijn immers geen boombeheerders,  

 maar bosbeheerders  



Van bos naar boom 
EN WEER TERUG 
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Maar dan ook graag  
een beetje buiten de lijntjes 

en de (bos)vakken 

P. Mondriaan 

Dank u wel 


