
 

 

 

Herbebossing 
Bos gemaakt door de mens 

 
Vroeger was er veel bos op aarde, maar mensen hebben veel bomen gekapt. Nu worden de bomen weer 

teruggeplant. Dat noem je herbebossing. 

Als een grote boom 100 jaar wordt, is zijn tijd gekomen. Er is veel vraag naar hout. Dat was duizend jaar 

geleden ook al zo. Weiland was nodig voor de landbouw en hout voor verwarming en bosvruchten waren heel 

geliefd bij het vee.”Kijk uit!” Al snel kwamen er steeds meer mensen, maar steeds minder bomen. Het hout 

werd gebruikt om huizen van te bouwen en goederen werden in houten vaten verscheept. 

Er was dus steeds meer hout nodig. Hout begon duidelijk schaars te worden. Er was behoefte aan meer bos en 

ze kwamen met het idee om dennenbomen in rechte rijen te planten. Die groeien snel en keurig in het gelid, 

maar hoe konden dieren in zulke kunstmatige bossen overleven? Ze waren ze gewoon vergeten. Veel dieren 

hadden niets meer te eten. Plagen grepen om zich heen, zoals de schorskever, die het op de boomschors 

voorzien had. De bomen gingen dood en het zou met het bos gedaan zijn, zo gauw als de volgende storm 

toesloeg. Tegenwoordig gebeurt herbebossing op een andere manier. Een gezond bos bestaat uit verschillende 

boomsoorten en de dieren voelen zich er weer thuis. 
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