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Onderwerp: Kappen 60 hectare bomen 
  
Geachte heer , 
 
Naar aanleiding van uw bericht dat u hebt gestuurd naar de raad van de gemeente Leusden 
over het kappen van bomen. 
 
Allereerst is het belangrijk een scheiding aan te brengen in het beleid van de verschillende 
overheden. De provincie kan een andere visie hebben dan de gemeente. Het is daarom 
wellicht beter om de provincie om een toelichting te vragen. Toch probeer ik uw vraag te 
beantwoorden: 
 
Het kappen van bos voor het ontwikkelen van heide is een keuze die gemaakt wordt.  Bij 
keuzes zijn er altijd pro’s en contra’s. In het geval van de heideontwikkeling is er door de 
provincie Utrecht een keuze gemaakt voor het karakteristieke heidelandschap zoals dat tot 
vorige eeuw aanwezig was in  de Utrechtse heuvelrug.  Dat is goed voor biodiversiteit en 
aantrekkelijkheid van het landschap Daarbij is inderdaad het nadeel dat bos gekapt wordt 
dat CO2 vast heeft gelegd. 
 
In de Utrechtse Heuvelrug komt veel bos voor dat is aangeplant om de mijnen te voorzien 
van stuthout (vooral grove den).  De ecologische waarde en biodiversiteit van deze bossen 
is niet erg hoog en het heidelandschap dat ontstaat kent een grotere soortendichtheid. De 
betreffende kap is daarnaast gericht op verbinding van verschillende soorten die passen bij 
de traditionele heidehabitat.  Soorten die afhankelijk zijn van dit soort heidegebied daardoor 
beter instaat zich te verspreiden waardoor hun bedreiging vermindert.  Bij fauna kan je 
hierbij denken aan de blauwborst en zandhagedis en bij planten bijvoorbeeld aan de 
klokjesgentiaan. 
 
Bos kappen betekent vaak dat CO2 vrij komt afhankelijk van de bestemming van het 
gekapte hout. Vanzelfsprekend is extra CO2-uitstoot niet wenselijk binnen de huidige 
klimaatsverandering.  Er is in dit geval gekozen voor biodiversiteit ten koste van CO2 
uitstoot.  Dat is een keuze.  
 
Hoogachtend, 
namens burgemeester en wethouders van Leusden, 
 
H.P. Reinders,    beleidsadviseur natuur en landschap 

mailto:gemeente@leusden.nl
MAKL1793
Tekstvak
naam en adres bekend bij de griffie


