
 

 

 
 
 
 
 
Geachte leden van de Vaste Commissie LNV van de Tweede Kamer, 
 

 
Op 11 mei bespreekt u met elkaar de bossenstrategie en komen twee moties over vlaktekap 
aan de orde: de motie van Vestering en de motie van Thijssen en Bromet. Namens Urgenda 
wil ik u graag enkele punten ter overweging meegeven en u dringend vragen om vlaktekap 
úit de Bossenstrategie te stemmen, vanwege klimaat, biodiversiteit én duurzame 
houtwinning. Drieënzestig organisaties waaronder WNF, Vogelbescherming, 
Natuurmonumenten, Natuur & Milieu onderschreven al in april 2019 het pleidooi van 
Urgenda voor een duurzamer bosbeheer zonder vlaktekap.  
 
Om te beginnen, zijn wij erg blij met de ambities die worden uitgesproken in de 
bossenstrategie: meer bomen, meer bos en met klimaat- en biodiversiteit bovenaan de 
prioriteitenlijst. Maar we maken ons ook zorgen omdat de uitwerking nog niet concreet 
genoeg is. Centrale regie en een integraal plan voor de inrichting van Nederland is nodig. 
Eén concreet en veel bediscussieerd punt uit de bossenstrategie willen we er nu uit lichten: 
vlaktekap. Deze is in de Bossenstrategie teruggebracht van 2 hectare kap per keer naar een 
halve hectare. Dit is een verbetering, maar nog lang niet voldoende.   
 
Uit onderzoek blijkt duidelijk dat ook bij de kap van een halve hectare de bosbodem ernstig 
wordt aangetast en dat veel biodiversiteit, CO2 en nutriënten verloren gaan. Bovendien, 
en dat punt kan niet vaak genoeg gezegd worden: in een klimaat- en biodiversiteitscrisis is 
elke boom belangrijk. Bij vlaktekap gaan ook jongere bomen tegen de vlakte die nog te klein 
zijn om planken van te zagen, maar toch al 2-3 decennia CO2 hebben opgeslagen. Dat is 
enorm zonde voor zowel de biodiversiteit als klimaat.  
 
Wanneer wordt gekozen voor uitkap (alleen de grote, rechte bomen kappen waar je 
planken van kunt zagen) in plaats van kaalkap (tot 5.000 m2 alle bomen omkappen), blijven 
bodem, jonge bomen, struiken en daarop groeiende mossen, paddenstoelen etc gespaard.  
 
Is kaalkap dan wel een oplossing om monocultuur bos om te vormen in gevarieerd 
loofbos? Nee, meestal niet. Want ook bij het omvormen van bos, kan gekozen worden voor 
uitkap en vervolgens de natuurlijke verjonging haar gang te laten gaan. Immers: hoe 
gezonder en intacter de bodem, hoe beter nieuwe bomen en struiken kunnen groeien. Bij 
alle soorten beheer is het beschermen van de bosbodem van uiterst belang.   
 
Kan kaalkap tot een halve hectare dan helemaal nooit? Misschien wel bij boomziekten of 
bij het omvormen van bos naar andere natuur. In het tweede geval vragen we u om hier pas 
op te plaats te maken want nieuwe natuur maken terwijl de stikstofdruk nog niet is 
afgenomen, is mogelijk dweilen met de kraan open.  
 
 



 

 

 
 
 
 
Wij begrijpen heel goed dat Nederland hout nodig heeft om duurzaam te bouwen , en dat 
bosbeheerders geen administratieve rompslomp willen rondom elke kapbeslissing. Toch  
willen we u vragen om - zolang energie uit houtige biomassa wordt gesubsidieerd- , geen 
enkele kaalkap toe te staan zonder dat daar per locatie toestemming voor is gegeven.  
 
De subsidiebedragen zorgen voor een grote vraag naar hout (incl jonge bomen, takken en 
snoeihout) en zorgen voor een financiële prikkel die de besluitvorming rondom kap negatief 
beïnvloeden. Door selectief uit te kappen, vooral bomen waaruit constructiehout komt, 
wordt er uiteindelijk veel minder in het bos gewerkt. Dus minder kosten, minder machines 
in het bos, minder verstoring van flora en fauna en minder bodembeschadiging.  
 
De organisatie Natuuralert heeft een vlammend betoog geschreven over nut en noodzaak 
van natuurvolgend bosbeheer met uitkap en waar nodig groepenkap (tot 1000 m2) in plaats 
van kaalkap als methode voor verjonging, omvorming én houtoogst. Wij onderschrijven dat 
uitkap en natuurvolgend bosbeheer een logisch gevolg is van de prioriteiten in de 
Bossenstrategie: klimaatverandering en biodiversiteitsherstel.   
 

 
 
Meer informatie leest u hier:  
 

• Maatregel 7, duurzamer bosbeheer: https://www.urgenda.nl/54puntenplan  

• De effecten van kaalkap: https://natuuralertnederland.nl/wp-
content/uploads/2021/01/VlaktekapBosecosystemen_def6_2.pdf  

 

Met vriendelijke groet, 
 
Hanneke van Ormondt 
Hanneke.van.ormondt@urgenda.nl; 06-45 75 65 29 
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