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Notitie Dood Hout 

Inleiding 

Het is bekend dat dood hout een belangrijke functie heeft in de natuur en bijdraagt aan behoud 

van biodiversiteit. Dat dood hout ook ingezet kan worden bij vergroening van de stad en groene 

inkleding van infrastructuur is minder bekend. Het wordt daarom nog niet vaak toegepast. Deze 

notitie is dan ook bedoeld om dood hout weer tot leven te wekken als belangrijk onderdeel van 

behoud en versterking van biodiversiteit in het stedelijk gebied. Bron van inspiratie voor deze notitie 

is het boek van Peter Kirby 1 

Vormen van dood hout. 

Dood hout kan in verschillende hoedanigheden worden ingezet, van dode bomen, tot boomstobben 

en twijgjes. Er zijn grote verschillen in leefgemeenschappen die van de verschillende typen dood 

hout leven zoals liggend of staand hout, hout in de zon of (half)schaduw, in droge of natte 

omstandigheden, gemeenschappen hoog in de boom of dicht bij de grond. Niet alleen de 

standplaatsfactoren zijn belangrijk, ook de omloopsnelheid - van dood hout tot fijn verteerd 

organisch materiaal - heeft hier invloed op, evenals de boomsoort (berk, eik, den etc.). Met name de 

combinatie van dood hout en (open) plekken met wilde bloemen, zoals schermbloemen is essentieel 

voor behoud en versterking van leefgebieden van veel verschillende soorten. In de huidige tijd, met 

steeds meer invasieve exoten, is een dergelijke combinatie van belang, omdat zo leefgebieden 

worden versterkt van natuurlijke vijanden van bijvoorbeeld de eikenprocessierups (gaasvliegen, 

sprinkhanen, kevers, wantsen en schorpioenvliegen etc.). 
 

1. Kirby, P., 1992. Habitat Management For Invertebrates; A practical handbook. RSPB, Bedfordshire. 
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Enkele belangrijke regels voor optimale inzet van dood hout voor biodiversiteit 

• het aanwezige dood hout zo min mogelijk verwijderen; 

• het dode hout (bv takhout) laten liggen en zo dicht mogelijk bij de bron houden; 

• hoe groter de diameter van de stam van een dode of minder vitale boom, hoe waardevoller 

de natuurfunctie; 

• dood hout is het meest waardevol in de halfschaduw; 

• als dood hout niet bij de bron kan blijven liggen, dan het hout naar een andere plek 

verplaatsen, het liefst in de halfschaduw; 

• hoe meer variatie in typen dood hout, hoe beter (zie bijlage foto’s); 

• met name (zeer) oude, dode bomen zouden zo goed mogelijk moeten worden ingepast een 

een ruimtelijk ontwerp. 

Er zijn vele mogelijkheden om dood hout in te zetten, zodanig dat de veiligheid van mensen niet in 

gevaar komt. De verschillende maatregelen zijn legio. NB: Onderstaande maatregelen hebben alle 

betrekking op dode of afstervende bomen. 
 

Figuur 1 Verschillende toepassingsmogelijkheden van dood hout 
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Kandelaberen/kandelaren 

Een snoeitechniek waarbij de takken van een boom tot op de gesteltakken van een boom 

worden afgezaagd, waardoor de boom het uiterlijk van een kandelaber krijgt. Een andere 

snoeitechniek is kandelaren, waarbij men de zijtakken erg fors terugsnoeit tot net voor de 

hoofdstam van een boom, waardoor de boom het uiterlijk van een kandelaar krijgt. 

Toppen 

Toppen is het afzagen van boomtakken tot stompen of zijtakken die niet groot genoeg zijn 

om de eindtakfunctie over te nemen. 

Knotten 

Afzagen van de boom en met regelmatige tussenpozen tot op een bepaalde hoogte 

terugsnoeien De boom blijft hierdoor mogelijk nog korte tijd nieuwe takken vormen. 

Snoeien  

Het geregeld verwijderen van alleen die dode takken die een 

gevaar vormen voor de veiligheid. De boom wordt verder met rust 

gelaten. 

Stronken laten staan 

De boom afzagen op een hoogte van 

35 tot 150cm. Met name in 

natuurgebieden is het afzagen op 150 

cm een waardevolle maatregel voor 

vestiging van boktorren die als 

voedsel voor zwarte spechten dienen. 

Figuur 2a Oude 

waardevolle boomstronken 

kunnen soms weer uitlopen  

Figuur 2b Door snoeien kunnen dode 

bomen langer veilig blijven staan. Het 

takhout nabij de boom laten liggen. 

Vellen 

Het compleet afzagen van de boom op een bepaalde hoogte (zie 

bij “ stronken laten staan”). De gevelde boom blijft bij voorkeur 

ter plekke liggen. Als dat niet kan dan wordt een plek in de directe 

nabijheid van de boom gezocht. 

Omvormen naar hakhout 

Hakhout is hout dat gekapt wordt van bomen en struiken voor 

gebruik of om een bepaald type natuur te stimuleren. De boom wordt daarbij niet helemaal 

gekapt, maar tot net boven de stambasis afgezaagd. Mogelijk kan de boom nog uitlopen. 

Vlaksgewijze kap, 

Een kapvlakte is een stuk bos waarvan de meeste bomen gekapt worden. Dit kan het geval 

zijn bij door letterzetter aangetaste sparren. Laat altijd een deel laten staan om als dood-

hout-voorraad te dienen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Snoeien
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tak_(plant)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boom_(plant)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gesteltak
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kandelaber
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kandelaren_(snoeitechniek)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kandelaar_(voorwerp)
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Langzaam laten afsterven 

Bomen met een verminderde vitaliteit hoeven niet direct gekapt te 

worden maar krijgen de kans om langzaam af te sterven. Met 

tussentijds onderhoud komt de veiligheid van mensen niet in gevaar 

Hout niet opruimen 

Het aanwezige, deels verteerde, hout niet opruimen maar laten 
liggen 

Takkenrillen 

Een smalle takkenhoop die wordt gemaakt van in de lengte 

opgestapelde takken en  

hakhout (het best 

aanleggen in 

halfschaduw) 

Figuur 3 Dood hout is het meest waardevol in de halfschaduw 

Houtstapels maken 

Een stapel boomstammen, takken, blokken, balken of planken die op 

elkaar liggen (kan het best worden aangelegd in halfschaduw) 

Figuur 4 Voorbeeld van 
een cyclus van een 
aftakelende boom  

Ringen 

Het verwijderen van een strook (+/- 10-15 cm breed) van de bast en eventueel onderliggende 
lagen. Op deze manier sterft de boom sneller af. 
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BIJLAGE FOTO’S 

Aftakelende boom in beginfase Afgebroken takken liggen in directe nabijheid van de 
boom

Boom kan na inscheuring nog lang mee Getopte boom

Overgroeide boomstronk met mossen Takhout in de berm
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Boom afgezaagd op ong. 4 meter Gekandelaberde boom

Dood hout past in een berm met bosopslag Dood hout is ook waardevol als gebruiksvoorwerp

Dood hout in de berm nabij rotonde Horapark Ook dode takken mijn waardevol en kunnen vaak nog 
lang blijven zitten zonder gevaar



Notitie Dood hout 	 pagina  van 7 8

Jong dood hout is weinig functioneel Dood hout is decoratief

Dode bomen met klimop zijn waardevol Klimop is belangrijk voor insecten, met name in het 
najaar.

Boomstam in ver gevorderde staat van verrotting. Van 
belang voor onder andere schimmels

Dikke takken bieden schuilgelegenheid
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Op 1,5 meter afgezaagde bomen zijn belangrijk voor 
onder andere boktorren (voedsel Zwarte Specht)

Eiken, elzen, essen en wilgen kunnen worden 
omgevormd tot hakhout


