
Boomfeestdag
bosbeheer quiz



Ben jij een echte een bomenman of bomenvrouw? 
 

Weet jij alles over bossen en wat erin groeit en bloeit? 
 

Waarom bossen belangrijk voor ons zijn en er dagelijks in
het bos wordt gewerkt?

 
Doe de quiz en behaal zoveel mogelijk punten! 

Elke vraag is 1 punt waard, met uitzondering van de
bonusvraag. Deze vraag is 2 punten waard.

 



Bekijk de video over werken in het bos door
Staatsbosbeheer om de volgende vragen te beantwoorden

 
https://www.youtube.com/watch?v=lK_3H3zbJ3g 

 



Vraag 1
Voor wie zijn bossen belangrijk? 

 
A Planten en dieren

 
B Dieren en mensen

 
C Planten, dieren en

mensen 
 



Antwoord vraag 1
Voor wie zijn bossen belangrijk? 

 
A Planten en dieren

 
B Dieren en mensen

 
C Planten, dieren en

mensen 
 



Vraag 2   
CO2 is een gas dat wordt uitgestoten door bijvoorbeeld auto’s en

fabrieken. Bomen nemen CO2 op om te groeien. Daarnaast maken
bomen een andere stof aan waardoor wij mensen kunnen ademen.

Welke stof is dat?
 

A O2 (Zuurstof)
 

B H2O (Water)
 

C N2 (Stikstof)
 
 



Antwoord vraag 2   
CO2 is een gas dat wordt uitgestoten door bijvoorbeeld auto’s en

fabrieken. Bomen nemen CO2 op om te groeien. Daarnaast maken
bomen een andere stof aan waardoor wij mensen kunnen ademen.

Welke stof is dat?
 

A O2 (Zuurstof)
 

B H2O (Water)
 

C N2 (Stikstof)
 
 



Vraag 3
Welke van de onderstaande reden waarom we bomen kappen

hoort NIET in het rijtje thuis? 
 

A We kappen bomen voor een veerkrachtig en toekomstbestendig
bos

 
B We kappen bomen voor het hout wat we dagelijks gebruiken 

 
C We kappen bomen voor een toegankelijk en veilig bos 

 
D We kappen bomen voor het geld wat we eraan kunnen verdienen

 
 



Antwoord vraag 3
Welke van de onderstaande reden waarom we bomen kappen

hoort NIET in het rijtje thuis? 
 

A We kappen bomen voor een veerkrachtig en toekomstbestendig
bos

 
B We kappen bomen voor het hout wat we dagelijks gebruiken 

 
C We kappen bomen voor een toegankelijk en veilig bos 

 
D We kappen bomen voor het geld wat we eraan kunnen verdienen

 
 



Vraag 4   
Welk van de onderstaande reden om bomen weg te halen hoort

NIET in het rijtje thuis? 
 

A We kappen bomen wanneer de bomen er niet meer mooi uit zien
 

B We kappen bomen wanneer de bomen massaal ziek zijn 
 

C We kappen bomen wanneer er plaats moet komen voor andere
natuur

 
 



Antwoord vraag 4   
Welk van de onderstaande reden om bomen weg te halen hoort

NIET in het rijtje thuis? 
 

A We kappen bomen wanneer de bomen er niet meer mooi uit zien
 

B We kappen bomen wanneer de bomen massaal ziek zijn 
 

C We kappen bomen wanneer er plaats moet komen voor andere
natuur

 
 



Vraag 5 
Wat is een gevarieerd bos? 

 
A Een bos met verschillende soorten paden 

 
B Een bos met verschillende soorten dieren 

 
C Een bos met verschillende soorten en leeftijden

 
 



Antwoord vraag 5 
Wat is een gevarieerd bos? 

 
A Een bos met verschillende soorten paden 

 
B Een bos met verschillende soorten dieren 

 
C Een bos met verschillende soorten en leeftijden

 
 



Vraag 6
Waarvoor zijn gevarieerde bossen nodig? 

 
A Om beter bestand te zijn tegen wandelaars, fietsers en

mountainbikers
 

B Om beter bestand te zijn tegen  ziektes, plagen, stormen,
klimaatverandering 

 
C Dit ziet er veel mooier uit dan een bos met maar 1 boomsoort

 
 



Antwoord vraag 6
Waarvoor zijn gevarieerde bossen nodig? 

 
A Om beter bestand te zijn tegen wandelaars, fietsers en

mountainbikers
 

B Om beter bestand te zijn tegen  ziektes, plagen, stormen,
klimaatverandering 

 
C Dit ziet er veel mooier uit dan een bos met maar 1 boomsoort

 
 



Vraag 7 
Aan welke eisen voldoe je als je aan duurzaam bosbeheer doet?

 
A Je kapt minder bomen dan er jaarlijks bijgroeien

 
B Je kapt evenveel bomen dan er jaarlijks bijgroeien

 
C Je kapt meer bomen dan er jaarlijks bijgroeien

 
 



Antwoord vraag 7 
Aan welke eisen voldoe je als je aan duurzaam bosbeheer doet?

 
A Je kapt minder bomen dan er jaarlijks bijgroeien

 
B Je kapt evenveel bomen dan er jaarlijks bijgroeien

 
C Je kapt meer bomen dan er jaarlijks bijgroeien

 
 



Vraag 8 
 

Waar gaat een klein deel van het tak en top hout van bomen
naartoe?

 
A Naar kolencentrales

 
B Naar tuincentra voor tuindecoratie

 
C Naar biomassacentrales voor groene energie

 
 



Antwoord vraag 8 
 

Waar gaat een klein deel van het tak en top hout van bomen
naartoe?

 
A Naar kolencentrales

 
B Naar tuincentra voor tuindecoratie

 
C Naar biomassacentrales voor groene energie

 
 



Vraag 9  
Welke bossen slaan meer CO2 op? 

 
A Oude bossen

 
B Jonge bossen 

 
C Bossen met een gemiddelde leeftijd

 
 



Antwoord vraag 9  
Welke bossen slaan meer CO2 op? 

 
A Oude bossen

 
B Jonge bossen 

 
C Bossen met een gemiddelde leeftijd

 
 



Bekijk de video over werken in het bos door Agentschap
Natuur en Bos in België om de volgende vragen te

beantwoorden
 

https://www.youtube.com/watch?v=Vu-II2zpKF8
 



Vraag 10 
Wat voor functies heeft een bos? 

 
A Ecologisch

 
B Ecologisch en recreatief

 
C Ecologisch, recreatief en productie van hout

 



Antwoord vraag 10 
Wat voor functies heeft een bos? 

 
A Ecologisch

 
B Ecologisch en recreatief

 
C Ecologisch, recreatief en productie van hout

 



Vraag 11 
Wat zijn monotone bossen? 

 
A Bossen met bomen die van dezelfde leeftijd en soort zijn 

 
B Bossen met bomen die van andere soorten en leeftijden zijn

 
C Bossen met bomen die van andere soorten zijn maar wel

dezelfde leeftijd
 



Antwoord vraag 11 
Wat zijn monotone bossen? 

 
A Bossen met bomen die van dezelfde leeftijd en soort zijn 

 
B Bossen met bomen die van andere soorten en leeftijden zijn

 
C Bossen met bomen die van andere soorten zijn maar wel

dezelfde leeftijd
 



Vraag 12    
In wat voor soort plan worden de toekomstplannen en maatregelen

voor het bos vastgelegd?
 

A Een gemeentelijk bestemmingsplan
 

B Een natuurbeheerplan 
 

C Een bouwplan
 



Antwoord vraag 12    
In wat voor soort plan worden de toekomstplannen en maatregelen

voor het bos vastgelegd?
 

A Een gemeentelijk bestemmingsplan
 

B Een natuurbeheerplan 
 

C Een bouwplan
 



Vraag 13    
Hoe kunnen bossen zichzelf verjongen? 

 
A Als de takken afbreken en op de grond belanden waardoor

nieuwe bomen groeien
 

B Als de bladeren op de grond vallen en daaruit nieuwe bomen
groeien

 
C Als de zaadjes van de moederbomen op de grond terecht komen

en de zaadjes verder groeien
 



Antwoord vraag 13    
Hoe kunnen bossen zichzelf verjongen? 

 
A Als de takken afbreken en op de grond belanden waardoor

nieuwe bomen groeien
 

B Als de bladeren op de grond vallen en daaruit nieuwe bomen
groeien

 
C Als de zaadjes van de moederbomen op de grond terecht komen

en de zaadjes verder groeien
 



Vraag 14    
Soms maken monotone bossen plaats voor een ander type natuur

wat voor types zijn dit? 
 

A Oase
 

B Heide en grasland
 

C Mountainbikeroute
 



Antwoord vraag 14    
Soms maken monotone bossen plaats voor een ander type natuur

wat voor types zijn dit? 
 

A Oase
 

B Heide en grasland 
 

C Mountainbikeroute



BONUSVRAAG
Uit hoeveel procent bos bestaat Nederland? 

 
A 10-15% 

 
B 15-20% 

 
C 20-25%

 
 



Antwoord BONUSVRAAG
Uit hoeveel procent bos bestaat Nederland? 

 
A 10-15% 

 
B 15-20% 

 
C 20-25%

 
 



Reken uit hoeveel punten je hebt. 
Elk goed antwoord bij elke vraag is 1 punt waard met uitzondering

van de bonusvraag.
 

Heb je de bonusvraag goed? Dan krijg je 2 punten!
 
 



0-5 punten:        
 

 Je hebt al wel de basiskennis, maar die kan je nog bijspijkeren.
Bekijk de filmpjes opnieuw en wie weet kan je nu meer vragen goed

beantwoorden.
 
 



 
5-10 punten:    

  
Goed bezig! Je weet al echt heel veel over de bomen en bossen.

Word je een echte bomenman of bomenvrouw?
 Doe de test opnieuw en wie weet haal je nu meer dan 10 punten

 
 
 



10-15 punten:   
 

Wow, jij bent echt geweldig! Jij weet echt alles over bomen en
bossen. Je mag je met trots een echte bomenman of bomenvrouw
noemen. Daag je vriendjes en vriendinnetjes uit of ze ook zoveel

over bomen en bossen weten.
 
 
 


