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inlAnds lAriks 
geeFt uitZicht 
extrA dimensie
Een mooi voorbeeld van het gebruik van lariks is 
te vinden in de Kaapse bossen, nabij Doorn op de 
Utrechtse heuvelrug.

de ontwerper, tony de haan van natuur-
monumenten, heeft in zijn ontwerp bewust 
voor een constructie gekozen die aan is 
te passen aan de hoogte van een bos. de 
elementen bestaan uit containerachtige 
staalconstructies die bekleed zijn met lariks 
panelen. de larikspanelen zijn zodanig 
gemaakt dat zij transparant zijn en door de 
afwisseling van de richting van de plankjes 
ontstaat een fraai dambordpatroon met 
bijzondere lichtinval. voor de trappen die 
gemakkelijk te belopen zijn is gekozen 
voor douglashout.

de foto´s geven alvast een inruk van dit 
mooie bouwwerk. om het echt goed te 
zien moet u natuurlijk zelf gaan kijken. 
Zowel voor de constructie als het bijzon-
dere uitzicht. u vindt de toren door vanaf 
de parkeerplaats ´kaapse bossen´, tussen 
doorn en leersum, naar het noorden te 
lopen. na een korte wandeling ziet u de 
toren dan vanzelf. 

op een hoogte van 53 meter in het 
utrechtse heuvelrug gebied rijst de kaap 
op. deze toren uit 2006 is een bijzonder 
staaltje van bouwen met larikshout. let-
terlijk want de bijna 30 meter hoge toren 
bestaat uit een combinatie van staal, 
douglas en larikshout.

het hout voor de toren is verwerkt door 
van vliet kastanjehout bv. ernst Jan damen 
van deze firma is trots op deze toren die 
bijna in de achtertuin van het bedrijf is te 
vinden. de lariks en de douglas die in de 
toren zijn verwerkt, zijn is afkomstig van 
dunningen in de kaapse bossen. deze 
bossen zijn eigendom van de vereniging 
natuurmonumenten. een mooi voorbeeld 
van de mogelijkheden voor inlands hout 
en samenwerking in de houtketen aldus 
ernst Jan.

in de vorige toren kwamen jaarlijks ca. 
70.000 bezoekers de bossen en omge-
ving van bovenaf bekijken. de nieuwe 
toren is nog net iets hoger en is daarmee 
aangepast aan de hoogte van de bos-
sen eromheen. vanuit de toren is de dom 
van utrecht te zien, en ook de olv toren 
van Amersfoort. verder biedt de toren een 
mooi uitzicht over het rivierengebied. meer 
naar het oosten is Amerongen goed te 
zien.


