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' Oe hoeveelheid hout oogst die w e jaarli j ks becijfe r en, spreekt
tegen dat er subst antieel meer gekapt w ordt. Er w ord t c irca

55 procent va n de bijg roei gekapt. De hoeveelheid hout in het
bos neemt dus gemidde ld in Ned erl and elk j aa r t oe. Wellich t dat
mensen di t anders beleven, m ogelijk om dat we enerzijds meer
betrokken zijn bi j de natuu r, maar anderz ijds verder af zij n

komen te staa n van w aar producten uit diezelfde natuu r va ndaan
komen. Wie heeft er nu n iet graag een houten vloer in de kamer?

Wat mensen zich ook niet altijd realiseren, is da t houtkap
belangrijk is om bepaalde natuurwaarde" veilig te st e ll en .
Dunning - hier en daar in het bos een boom omzagen - gebeurt

bijvoorbeeld om bomen met een goede kwaliteit te laten uit
groeien tot prachtige, vitale exemplaren. Laat je alle bomen
staan, dan krijg je een dicht bos, waarbij geen enk ele boom

ruimte heeft en kru id- en struiklagen onvoldoende licht krijgen.
Groepen bomen worden verwijderd om zaailingen of licht
m innende plant- en d iersoorten kansen t e geven, zodat er meer
variatie in het bos en een grotere natuurrijkdom ontstaat.

Afstervende of dode bomen langs paden en wegen worden gekapt
om bijvoorbeeld te voorkomen dat takken onverwachts uit bomen
vallen en bomen bij storm omwaaien.

Wat ik zeker ook wil belichten, is dat terreinbeheerders en bos
e igenar en met houtoogst noodzake lijke inkomsten genereren .
Vooral nu de subsid ie op natuurbeheer drastisch vermindert, zijn

de inkomsten belangrijk om het terreinbeheer financieel rond te
krijgen .
Voor w ie meer wi l weten: lees onze posters over houtoogst en

houtproducten op www.probos.nl bij publicaties. U kunt ze ook in
het bos aantreffen. Beheerders hangen ze tijdens publieksdagen
en ex cu rsies geregeld op.'

Erwin Vink

gemeente Renkum

'We hebben net onze jaarlijkse excursie dunning gehouden. Dit
keer naar de Hemelse berg en de Pietersberg. We nemen mensen
mee het bos in om uit te leggen waar we bomen gaan kappen en

waarom. We doen dit nu al vijftien jaar. We zijn ermee begonnen,
omdat we veel gebeld werden door mensen met klachten.
De neiging van onze groenwerkers was om de motorzaag op

t e pakken en naar een andere plek te gaan. Dat was natuurlijk
niet de bedoeling . We moeten het beheer goed uitvoeren.
Die excursies helpen om meer begrip bij bewoners te krijgen .
He t aantal klachten en vragen is beduidend verminderd.

We leggen u it dat we aan geïntegreerd bosbeheer doen.
Dat betekent dat je niet ineens alle bomen in een bosvak kapt,
maar individuele bomen ertussen uit haalt. We organiseren ook

dagen voor mensen om mee te gaan als w e bomen gaan blessen,
ofwel markeren. Dan krijgen ze nog meer inzicht in welke bomen
we verwijderen of juist a ls toekomstbomen blijven staan. Die

mogen uitgroeien. Bijplanten doen we niet. De bossen verjongen
vanzelf en worden ook gevarieerder. Jonge bomen zoeken vanzelf
de p lekken waar ze het het beste doen. We sturen er nauwelijks

aan . Zo staan er in een bos met tachtig jaar oude eiken nu ook
berken en beuken.'
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