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Gevolgen van ontbossing: 

 

Fysische gevolgen: 

Bomen nemen water op en zorgen voor het vastzetten van de bodem met hun wortels. Ontbossing 

heeft dus ook gevolgen op de bodem. In bergrijke gebieden kan de afwezigheid van bomen ervoor 

zorgen dat water vrij spel heeft en de bodem er los bijligt. Als neerslag op deze bodem terecht komt 

kan het water op zijn weg naar beneden bodemdeeltjes meesleuren. Dit proces heet erosie. Om 

erosie tegen te gaan zullen we het aantal water moeten verminderen of zouden we de 

bodemdeeltjes moeten kunnen tegenhouden. 

België is geen bergrijk gebied. Ondervinden we dan geen gevolgen van de ontbossing in België? Toch 

wel. Bij overvloedige regen zijn er niet genoeg planten (vooral bomen) om het water op te nemen. 

Als gevolg hiervan zijn overstromingen een meer voorkomend feit in vergelijking met vroeger.  

 De oplossing is dus bomen die de gronddeeltjes tegenhouden en water opnemen.  

http://www.oost-vlaanderen.be/public/wonen_milieu/milieu/bodem/erosie_ogm/#subtitleN1001F 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ontbossing  

Wegnemen van leefgebied: 

Bij het wegnemen van bossen schaadden we niet alleen de natuur maar zeker ook de mens. In het 

voorbeeldfilmpje is te zien hoe Indonesië ontbost wordt voor de aanplant van palmbomen. Als Azizah 

25 jaar is zal 95% van de laaglandbossen verdwenen zijn. Voor Azizah heeft het bos een belangrijke 

waarde. Ze ziet het dus liever niet verdwijnen. 

Ook de dagdagelijkse producten die wij gebruiken en eten hebben een impact op de ontbossing denk 

maar aan de hamburger in de McDonald’s en een kitkat koekje. 

Landbouw: 

De ontboste gebieden worden gebruikt door multinationals zoals Dove, Kitkat, McDonald’s,… De 

lokale bevolking wordt aangezet tot het kweken van koeien en palmbomen. Ze krijgen dus de 

mogelijkheid om aan landbouw te doen maar zijn ook wel afhankelijk van de multinationals. De 

multinationals willen het liefst zoveel mogelijk opbrengst en gaan de landbouwers sproeistoffen en 

soms zelfs genetisch gemanipuleerde gewassen aanbieden. Wanneer de multinationals beslissen om 

de productie te stoppen blijft er dus een onbruikbaar stuk land achter. 

http://www.hln.be/hln/nl/2764/milieu/article/detail/1775299/2014/01/16/Explosieve-groei-

sojateelt-is-gevaar-voor-milieu.dhtml 

Opbrengsten: 

Zoals eerder aangegeven zijn sommige gebieden in handen van multinationals. Zij ontbossen 

gebieden om ze te gebruiken voor het kweken van gewassen zoals …. De landbouwers die werken op 

deze plantages krijgen vaak lage lonen. Waarom doen ze dat dan? Multinationals geven de 

landbouwers een loon die net boven de verdienste ligt die de landbouwers zouden kunnen verdienen 
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met hun traditionele landbouw. 

 

Een wereld aan ontdekkingen: 

Vele wetenschappers zijn gefascineerd door de gigantische rijkdommen die de natuur ons te bieden 

heeft. Op de dag van vandaag worden continu nieuwe dieren en plantensoorten gevonden. Deze 

dieren en planten geven ons niet enkel meer inzicht in het ecosysteem aarde maar kunnen ons ook 

inzicht geven in ons eigen bestaan. Het amazonewoud staat bekend om zijn grote rijdom aan 

onontdekte planten en dieren en laat dit nu ook de plaats zijn waar vele ontdekkingen gedaan zijn 

wat betreft geneeskundige middelen. Dit verband is natuurlijk rechtstreeks gekoppeld aan elkaar. 

Hoe meer nieuwe planten en dieren we vinden hoe meer biologisch inzicht we krijgen. Hoe meer 

biologisch inzicht we hebben hoe meer we kunnen werken aan het ontwikkelen van 

geneesmiddelen.  

Wie weet komt er een dag dat we een remedie kunnen vinden tegen kanker. De vraag is natuurlijk 

hoeveel tijd we nog hebben om te zoeken als je weet dat er wereldwijd 31 miljoen ha bos gekapt 

wordt per jaar. 

http://mens-en-samenleving.infonu.nl/diversen/17261-ontbossing-in-het-amazonegebied.html  

http://www.volkskrant.nl/wetenschap/geisoleerde-bacterien-blijken-resistent-voor-

antibiotica~a3969449/ 
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Een bos of meerdere bossen? 

In de eerste situatie is een bos te zien waar nog 

geen menselijke activiteiten zoals ontbossing zijn 

gebeurd. De dieren planten zich voort hebben 

voldoende te eten en wanneer een diersoort 

dreigt te overheersen is er altijd wel een ziekte 

die ervoor zorgt dat de soort verminderd in 

aantal. Er heerst een biologisch evenwicht tussen 

alle dieren die leven in dit gebied. 

In situatie twee zien we echter dat het bos 

gefragmenteerd (in stukken verdeeld) is. De 

dieren leven in de verschillende eilandjes van 

bossen. 

 De dieren zijn aangepast zijn aan hun omgeving. De woonplaats voor deze dieren is vaak rondom of 

in bomen. De dieren verlaten hun woonplaats niet en bovendien is de oversteek naar een ander 

boseilandje gevaarlijk. De dieren zijn in de open vlakte namelijk een makkelijke prooi voor 

roofdieren. 

Diersoorten die op een bepaald eilandje wonen, zullen zich dus onderling voortplanten. De zoektocht 

naar een sterke partner is serieus verminderd aangezien ze een partner binnen hetzelfde boseilandje 

moeten vinden. Een zwakke partner geeft zwakke nakomelingen die sneller ziek worden.   

Fragmentatie van een bos zorgt er dus voor dat dieren biologisch minder sterk worden en werkt 

ziektes in de hand. Het aantal dieren verminderd en sommige worden met uitsterven bedreigd.  

 

 

 

 

Slachtoffers van ontbossing: 

Het proces van ontbossing gebeurt aan de hand van grote machines. 

De bomen worden omgezaagd en versleept doorheen het bos. Het 

bodemleven gaat kapot door deze sleepbewegingen. De sporen van de 

machines zorgen er ook voor dat de bodem samengedrukt wordt. Een 

samengedrukte bodem is moeilijker te begroeien. Verder zijn er ook 

veel dieren die letterlijk te pletter vallen of overreden worden tijdens 

het rooien van de bomen. 

Na de ontbossing blijft een volledige vlakte over. De dieren die zwak of 

gewond zijn halen het vaak niet tot in de nog niet ontboste gebieden. 

Verder zijn ze een makkelijke prooi voor roofdieren.   
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