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Inleiding     

Het grootste bedreiging van de bossen en regenwouden is ontbossing. Ongeveer 

de helft van de oorspronkelijke bossen op de aarde is al verdwenen. Van het bos 

dat nog daarvan nog over is, is nog maar een klein deel beschermd maar liefst 10%. 

Per jaar verdwijnt er ongeveer 7,9 miljoen hectare bos. Dat is ruim 2 keer 

nederland! De overgebleven bossen (ook delen van het beschermde bos!) worden 

bedreigt door ontbossing door de mens. Allemaal voor de productie van hout, 

sojateelt, palmolie, en voor mijnbouw  

 

 
 
 
 



   

 

 

Illegale houtkap 

Illegale houtkap is het transporteren, kopen, verkopen, en bewerken van hout. De 

handel van illegale hout is een miljarden industrie. Vooral de milieukosten zijn 

enorm. Zo sterven bijvoorbeeld tijgers, Orang Oetans uit omdat de bossen (hun 

leefgebied) illegaal gekapt wordt. Ook voor andere dieren zoals panter en 

mensapen. 

 

 
 
 
 



   

   Sojalteeld  

Sojateelt neemt wereldwijd meer dan 100 miljoen hectare land in beslag, een 

gebied dat net zo groot is net als België, Duitsland, Frankrijk en Nederland bij 

elkaar. In Brazilië vindt het grootste sojateelt gebied plaats in Cerrado, een gebied 

met waardevolle bossen en savannes.  

 

 

 Palmolie   

Palmolie is een belangrijke grondstof en de vraag ernaar stijgt hard. Maar de 

uitbreiding van de palmolieplantages leidt tot grote ontbossingen. Hierdoor sterven 

heel erg veel dieren uit omdat hun leefgebied weggekapt  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 



   

Wat is ontbossing? 

Ontbossing is het op grote schaal kappen van bossen door mensen die er geen 

nieuwe bomen er voor terug planten. Dit gebeurd het meest in het tropische 

regenwoud. Maar het kan ook het platbranden van bossen zijn. Er zijn 

verschillende soorten van ontbossing. De meest voorkomende en bekendste 

soort ontbossing is het kappen van bomen met machines en bulldozers. Omdat 

dit veel tijd in beslag neemt en door bijvoorbeeld het kapotmaken van andere 

bomen, door vervoer van boomstammen, wordt bos ook vaak platgebrand. 

Boeren willen bijvoorbeeld meer landbouwgrond en zetten dus vaak bossen in 

brand voor landbouwgrond. Dit is erg schadelijk voor de natuur/bossen. Omdat 

deze manier dus ook niet goed voor de natuur is, is er een nieuw systeem 

bedacht. Hierbij wordt door een navigatiesysteem vanuit de ruimte gekeken 

welke bomen rijp zijn. Deze bomen kappen ze dan. Toekomstbomen en 

beschermde soorten worden dan niet gekapt. Maar alsnog worden er erg veel 

bossen illegaal gekapt of platgebrand. Doordat de mensheid maar blijft groeien is 

er steeds meer vraag naar hout en producten die worden gemaakt uit hout, zoals 

papier. Door deze groeiende vraag worden er steeds meer bossen gekapt. 

Vooral de tropische regenwouden worden erg veel gekapt. Het hout dat wordt 

gekapt is bijna altijd illegaal gekapt. Een andere oorzaak van ontbossing is de 

grotere behoefte aan landbouwgrond. Boeren kopen grote stukken regenwoud 

en branden ze plat om er grasland van te maken. Na een aantal jaren is de grond 

niet meer vruchtbaar genoeg en moeten ze wel een nieuw stuk regenwoud 

kopen om plat te branden.  

 

 

 
 
 
 



   

Ontbossing in tropische regenwouden 

Alle tropische regenwouden hebben te maken met ontbossing. De tropische 

regenwouden bevinden zich in vele plaatsen.  

1.Midden-Amerika  

2.Midden-Afrika  

3.Caribische Eilanden en landen 4.Ivoorkust  

5. Het amazonegebied  

6.Colombia  

7.Zuidoost-Azië. 

Er zijn meerdere oorzaken van ontbossing van tropische regenwouden. Een 

belangrijke overeenkomst tussen deze verschillende oorzaken is, dat het 

allemaal komt door de mens. 

 

Wetten/regels hebben geen zin  

Een veel bedachte oplossing is het maken van strenge wetten en verplichtingen. 

Deze regels zijn er nu wel, maar hebben vaak weinig effect. Er wordt alsnog heel 

veel illegaal gekapt. De mensen die dit soort oplossingen bedenken hebben er 

zelf ook vaak geen controle over. Want  de overheden hebben vaak te weinig 

geld om boswachters te nemen. Het gebied een half uur laten controleren kost 

vaak net zoveel als een mogelijke bekeuring  

 

 
 
 
 



   

Conclusie  

Bomen zijn belangrijk voor de mens want we ademen ook door bomen. De mens 

moet hier zuinig mee omgaan want binnen 100 jaar kunnen de bomen er misschien 

niet meer zijn. Er moet opgelet worden dat bomen niet zomaar gekapt worden en 

dat het veel meer beschermd moet gaan worden. Het tropisch regenwoud dreigt te 

verdwijnen door de ontbossing. Hierdoor ontstaat bodem erosie waardoor grond 

wegspoelt en wegwaait. Hierdoor verdwijnen er veel dieren, bomen en planten. 

Ontbossing is de schuld van de schuld van de mens omdat ze er zeer slecht mee 

omgaan.   

 

 

 

 

 

ontbossing voorkomen 

De bossen worden heel erg bedreigd waaronder ook de dieren die daar leven. Alle 

ontbossing kun je niet voorkomen. Maar je kan wel wat ontbossing voorkomen om 

meer gebieden te beschermen. Maar dan ook goed te beschermen met 

bijvoorbeeld camera’s op de bomen en boswachters. Want de bos die nu 

beschermd is wordt alsnog soms gekapt! 

 
 
 
 


