


E 
EN LOODGRIJZE HERFSTDAG IN 

de Eifel, het oostelijk deel van de 
Ardennen. Rond de voet van de 
vulkaankegel hangt ochtendnevel. 

Uit het hoge bladerdak van de eeuwen
oude beuken druppelt water naar beneden. 
Boswachter Peter Wohlleben, 1.98 meter 
lang, schrijdt door het loaf van zijn semi
natuurlijke hoogstambos. 'Dit', zegt hij, wij
zend op een aantal jonge loten aan de voet 
van de enorme stammen, 'dit is onze beu
kencreche.' 

Creche? Natuurlijk, zegt Wohlleben. 
Want het is heus geen toeval dat beuken 
uitgroeien tot zulke enorme, gelijkvormige 
kathedraalzuilen. Dat is het gevolg van een 
eeuwenlange, strenge opvoeding. 

Dit is het soort bosgeheimen waarvoor 
Wohlleben je graag de ogen opent. Het 
is ook waarom zijn boek over het bos bo
venaan in de Duitse bestsellerlijsten heeft 
gestaan. (De Nederlandse vertaling, Het 
verborgen !even van bomen, is onlangs ver
schenen bij uitgeverij Lev. De ondertitel rept 
terecht van een 'ontdekking van een verbor
gen wereld' .) 

De 51-jarige Peter Wohlleben loopt door 
zijn bos, laat zien wat de bomen bindt, hoe 
ze met elkaar communiceren en hoe ze el
kaar ondersteunen. Hij laat ook zien hoe 
het bos - voor Duitsers nu eenmaal een bij
zondere plek - eeuwenlang gedomesticeerd 
en afgebakend werd, totdat het alleen nog 
een groene fayade was. De beuk bleef het 
lot bespaard om gedegradeerd te warden tot 
nutsplant. De beuken kunnen zich nog met 
hun nakomelingen bezighouden zoals de na
tuur dat ooit bedoeld heeft. Vandaar dat hij 
spreekt van een beukencreche. 

En dat werkt als volgt. Om de stammen 
van ouderbomen spruiten eensgezind groep
j es jonge beuken uit de grand. Ze staan in 
de halfschaduw onder de hoge loofkronen 
van de oude bomen. Tot 97 procent van de 
zonnestralen wordt weggefilterd door het 
dichte bladerdak. Het resterende licht is net 
voldoende voor een uiterst langzaam groei
proces: tien centimeter in twintigjaar. 

Eigenlijk zouden de jonge beuken liever 
sneller groeien. Maar de ouders zorgen voor 
een trage groei, omdat dat het beste is voor 
hun nageslacht. Alleen wie langzaam groeit, 
kan oud warden. Want op deze manier wordt 
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de celstructuur gelijkmatig en compact. Zo 
ontstaan stabiele stammen, goed opgewas
sen tegen storm en dikke pakken sneeuw. 
In tegenstelling tot snel gegroeide stammen 
met grove porien is dit fijnmazige hout ui
terst hoogwaardig. Stradivarius-violen klin
ken zo goed, doordat de bomen waaruit ze 
destijds gemaakt zijn heel langzaam groei
den. Daardoor ontstonden smalle, gelijkma
tige jaarringen: een voorwaarde voor een 
hoge klankkwaliteit. Het loont dus om het 
bos tijd te gunnen. 

Ietwat ironisch kijkt Wohlleben naar de 
beukenloten. 'Net als op de kleuterschool 
heb je hier ook het clowntje van de klas ', 
zegt hij. Hij wijst op een jonge boom die 
in een overmoedige boog zijn boswereld is 
gaan verkennen. 'Zoiets kan eenjonge beuk 
zich dus niet veroorloven', zegt de boswach
ter. 'Pak hem maar eens beet.' De jonge 
boomstam breekt onder mijn greep met een 
knak in tweeen. 

'De opvoedmethoden in het bos zijn heel 
wat rigoureuzer dan in de creche', vervolgt 
Wohlleben. 'Op afwijkend gedrag volgt de 
dood.' Terwijl de overmoedige beuk speels 
in het rand woekerde, hebben haar broers en 
zussen de kortste weg naar boven genomen 
- en haar daarbij het laatste restje licht weg
genomen. Het clowntje is verhongerd. Al
leen bomen met een rechte stam kunnen in 
de schaduw van de ouders gedijen. 

Afgezien van hun strengheid zijn de 
oude beuken zeer zorgzaam. De wortels 
van ouder- en kindbomen zijn met elkaar 
vergroeid. Via dit wortelsysteem worden de 
jongere bomen voorzien van voedingstoffen. 
Alleen op deze manier kunnen ze overleven 
in het schaduwrijk. En wanneer na hon
derden jaren een van de ouderbomen sterft 
en omvalt, staan in de omgeving meerdere 
krachtige kinderen klaar om mee te doen aan 
de race naar het plotseling binnenvallende 
licht. De winnaar zal de plaats van de ouder
boom innemen. 

W:OHLLEBEN LEIDT ONS NAAR 

een donkere plek in het halfduis
ter: een schimmelplek met daar

ornheen een brede groene mosrand. 'Krah 
eens een beetje mos weg', gebiedt hij. Di
rect onder het mos zit gezond hout, zo valt te 
zien, maar in het centrum van de groene ring 

is de rest aan het wegrotten. Wat is dit? Een 
goed verstopte toegangsdeur voor elfjes en 
bosgeesten die 's nachts hun spookachtige 
dansen opvoeren? 

Nee, het bos is nog veel fantastischer dan 
wij met onze sprookjes en verhalen kunnen 
bedenken: dit is de stam van een 400 jaar 
oude beuk die op de helft van zijn !even 
werd geveld. De stomp leeft weer. Hij wordt 
door zijn buren gevoed met voedzame vloei
stoffen. Wohlleben lacht. 'De beuken zorgen 
niet alleen voor de jonge bomen, maar ook 
voor de oude.' 

Met Wohlleben als gids ontvouwt zich 
het beukenbos als complexe gemeenschap 
waarin de een de antler beschermt tegen 
wind, hitte en ziekten. Om haar voortbe
staan te waarborgen wisselt deze gemeen
schap voortdurend voedingsvloeistoffen en 
informatie uit. Uit onderzoek blijkt <lat bo
men rechtstreeks met elkaar communiceren. 
Neem bijvoorbeeld de schermacacia uit de 
Afrikaanse savanne. Zodra giraffen er van 
beginnen te eten, begint ze gifstoffen in haar 
takken op te slaan zodat giraffen ze al gauw 
niet meer lekker vinden. En om de buren 
voor deze veelvraten te waarschuwen, stoat 
de boom gelijktijdig ethyl uit. Zadra nabu
rige acacia's het gas ruiken beginnen ze ook 
gifstoffen in hun takken op te slaan. Dat ver
klaart het verrassende eetgedrag van giraffen 
die altijd maar een boom te grazen nemen, 
de buurbomen laten staan en pas honderd 
meter verderop weer een paging wagen. 

Maar bomen communiceren niet alleen 
via geuren. Onder de aarde zijn ze via schim
melsystemen met elkaar verbonden. Een 
theelepel bosgrond bevat schimmeldraden 
van meerdere kilometers lengte. Enerzijds 
moeten de bomen aan deze profiteurs bijna 
eenderde van hun fotosynthese-opbrengst 
afgeven. Maar in ruil daarvoor gebruiken 
ze de schimmeldraden om informatie over 
parasieten of droogte door te geven. Onder
zoekers noemen schimmels het 'wood wide 
web', het bomenintemet. 

Wohlleben observeert planten al jaren
lang, en bestudeert al het onderzoek erover. 
Heeft het bos voor hem eigenlijk nog gehei
men? 'Ontzettend veel', zegt hij. 'Niemand 
weet bijvoorbeeld waar de hersenen van de 
boom zitten.' De hersenen? Eh, heeft de bos
wachter misschien een wat al te romantische 

verhouding met zijn bomen? Wohlleben 
glimlacht. Hij kent dit soort verwijten en 
antwoordt: 'Ik probeer wetenschappelijke 
inzichten in een begrijpelijke taal om te zet
ten, zodat mensen bomen niet alleen zien als 
een soort biorobots.' 

Het staat in elk geval vast dat bomen kun
nen tellen, anders zouden ze niet kunnen 
overleven. In het voorjaar moeten ze immers 
het juiste moment kiezen om uit te !open. Ze 
mogen zich niet door de eerste warme dagen 
beet laten nemen en onmiddellijk gaan uitlo
pen, want er zou nog een koudeperiode kun
nen komen waardoor nieuwe loten kunnen 
bevriezen. Onderzoekers hebben ontdekt dat 
bomen eerst een bepaald aantal wmme da
gen aftellen voordat ze gaan uitlopen. Tot nu 
toe weet niemand waar in bomen die mathe
matische vaardigheden zitten. 

Ook over vriendschappen tussen bomen 
zouden we graag meer weten, zegt Wohl
leben. Vaak vind je in het bos twee bomen 
die bijzonder zorgzaam met elkaar omgaan. 
Ze breiden hun kroon behoedzaam uit, zo
dat hun vriend of vriendin niet in het don
ker komt te staan. Ze vormen takken die alle 
kanten op groeien om licht te vangen. Alleen 
in de richting van de bevriende boom vor
men ze hele fijne takken. Wohlleben heeft in 
zijn beukenbos ook zo'n intiem bomenpaar 
staan. 

NATUURLIJK WISTEN MENSEN AL 

heel lang dat het bos meer is dan 
al!een een toevallige verzameling 

boomstammen. Zeker in Duitsland. Duit
sers gaan helemaal op in die hoge, waaiende 
boomkronen om zichzelf weer te vinden. 
Voor de Duitse Mensch is het bos zijn ge
droomde landschap, zijn houten zelfhulp
groep en nationaal heiligdom ineen. 

Sinds de Germaanse veldheer Arminius 
2000 jaar geleden de Romeinen versloeg en 
verjoeg, zien Duitsers het bos als hun na
tuurlijke bondgenoot. Tacitus, de Romeinse 
geschiedschrijver, dacht bij het woongebied 
van de woeste Gemmnen vooral aan dicht, 
donker bos en struikgewas: 'Met zijn bos
sen en moerassen maakt het een griezelige, 
afstotelijke indruk.' 

Johann Wolfgang von Goethe, Ludwig 
Tieck en Joseph von Eichendorff: alien 
zwierven ze door het bos op zoek naar het 

moment waarop mens en natuur met elkaar 
lijken samen te vallen. In de sprookjes van 
de gebroeders Grimm is het bos de plaats 
van verleiding, maar ook van de ondergang. 
Onweerstaanbaar ligt het heerlijke koekhuis
je in het halfduister van de boomstammen 
te glanzen, maar in het struikgewas ftakkert 
ook de weerschijn van het heksenvuur. 

In het bos vinden mensen gevoelens uit 
hun kinderjaren terug. Boornhutten bouwen, 
hoger, steeds hoger, kuilen graven, dieper, 
steeds dieper. De schommelende boomkro
nen, van waaruit het !even werd bekeken dat 
op ze af stormde. Nu zouden we nauwelijks 
hoger dan de eerste tak komen. Maar we 
kunnen op de bemoste wortels gaan zitten en 
ons volledig geaard voelen. 

De stilte in het bos vormt een schuilplaats 
tegen de lawaaierige, kolkende wereld. De 
hel: een kantoortuin met overal gepiep en 
gebliep. Het paradijs: een open plek in het 
bos zonder bereik. In het bos zijn we op 
zoek naar het eeuwig burlende hert, de oude 
herberg, de vriendelijke boswachter en de 
onverbeterlijke stroper. 

In de negentiende eeuw bezong Eichen
dorff het bos al als toevluchtsoord. Hij dicht
te : 'O, schitterend groen woud, de plaats 
waar ik mijn vreugde en pijn kan overden
ken. Buiten tolt de drukke wereld vol be
drog. Vouw uw groene tentdak nog eenmaal 
over mij been.' De eenvoud van deze taal 
weerspiegelt de echtheid van het gevoel dat 
het bos ons geeft. 

Maar hoe vaak leek deze cultuurschat al 
niet bedreigd? Kaalslag! Zure regen! Ster
vende bossen! Uit de nationale bosinventa
risatie blijkt dat er in de Duitse bossen veel 
meer bout staat dan in de afgelopen decennia 
het geval was. Het gaat goed met het bos -
alleen is het helaas geen bos meer. 

'lk ben boswachter 
geworden om de 
natuur te 
beschermen, niet 
om haar uit te 
persen en kapot te 
maken.' 
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'Duitse bossen? Welke bossen?', vraagt 
boswachter Wohlleben, als ik hem naar zijn 
persoonlijke inventarisatie vraag. Voor hem 
is bos geen reservaat meer van wilde natuur, 
zoals we bossen graag zien. Hij ziet bet bos 
grotendeels als troosteloze plantage, alleen 
opgericht om winst te maken. De boswach
ters van dat soort bossen zijn eigenlijk geen 
bosbeschermers, maar grondstofproducen
ten. Het bos is verworden tot houtfabriek 
achter een groene coulisse. 

In Duitsland heeft het grootste dee! van de 
bossen een productiefunctie. De lievelings
boom van de houtproducenten is de spar, die 
al na tachtig jaar kan warden geoogst. Een 
beuk daarentegen heeft minstens tweehon
derd jaar nodig. Dat maakt de spar zo ren
dabel. Ze warden keurig in regelmatige rijen 
aangeplant, zodat ze gemakkelijk bereikbaar 
zijn voor de enorme oogstmachines, die een 
boom binnen een paar minuten vellen en van 
zijn takken ontdoen . 

In zo'n plantagebos wordt gezocht naar 
de meest veelbelovende kandidaten om 
te vellen, die vervolgens jarenlang in opti
male levensomstandigheden mogen groeien 
doordat de bomen eromheen warden omge
zaagd. Deze turbobomen moeten zo dik en 
gelijkmatig mogelijk warden. Zo warden ze 
optimaal geschikt gemaakt voor de modeme 
houtzagerijen. Deze winstgevende spar werd 
gei"mporteerd vanuit Scandinavie. Eigenlijk 
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is bet in Duitsland te droog en te warm voor 
sparren waardoor ze gevoeliger warden voor 
parasieten en ziekten. En terwijl de spar in · 
Duitsland grater wordt dan in haar oorspron
kelijke woongebied, valt ze bij een storm eer
der om. 

Wohlleben vergelijkt bosbouw met inten
sieve veehouderij. Vroeger was hij zelf zo'n 
boswachter die probeerde bet maximale uit 
zijn bos te halen, maar op een gegeven mo
ment kon hij zijn werk niet meer met zijn 
geweten in overeenstemming brengen. 'Ik 
ben boswachter geworden om de natuur te 
beschermen', zegt Wohlleben nu. 'Niet om 
haar uit te persen en kapot te maken.' 

Hij zei zijn ambtenarenbestaan vaarwel 
en overwoog emigratie. Maar bet kleine 
Eifelstadje Hiimrnel wilde zijn succesvolle 
boswachter niet kwijtraken, stapte uit bet 
staatsbosbeheer en nam Wohlleben in 2006 
weer als gemeenteboswachter in dienst. 
Sindsdien is hij als werknemer duurzaam be
heerder van zijn bos. 

Sinds twee decennia laat hij bet meest oor
spronkelijke dee! van het Hiimmelse bos, een 
vierduizend jaar oud beukenbos, verwilde
ren. De bosrebel ziet de oude beukenbossen 
als een van de grootste Duitse cultuurschat
ten. 'Helaas warden deze oude stukken bos 
nog snel in de uitverkoop gedaan', zegt 
Wohlleben. 'Je krijgt het gevoel dat de bos
bouw nog even wil cashen voordat de bossen 

\ 

eindelijk echt beschermd gaan warden. ' 
Bovendien komt het bos als brandstofle

verancier steeds meer onder druk te staan, 
omdat de Energiewende ook tot stand wordt 
gebracht met behulp van biomassacentrales. 
Het nu al te grate houtverbruik neemt door 
subsidies voor dit soort centrales nog verder 
toe, meent Wohlleben. 'Door foute politieke 
besluiten dreigt bet bos ten onder te gaan.' 

IN ZIJN STRIJD OM HET DUURZAME BOS 
was Wohlleben niet Jang geleden over
werkt geraakt. In 2014 zat hij een tijdje 

thuis met een bum-out. 'Ik zag door de bo
men mijzelfniet meer', zegt hij . Nu gaat het 
beter met hem. 

Wohlleben vermijdt ingrepen in zijn oer
woudachtige beukenbos. Maar terugkeer 
naar de natuur moet ook iets kunnen op
brengen. Daarom exploiteert hij het oude 
beukenbos als rustplaats, waar steeds meer 
mensen uit de omgeving zich laten begraven. 
Driekwart van bet Hiimmelse gemeentebos 
wordt door Wohlleben als 'plenterbos' be
heerd, wat wil zeggen: niet als monocultuur, 
maar als soortenrijke gemeenschap, waarin 
alle leeftijden en gewichtsk:lassen door elkaar 
staan. Af en toe moet er een boom warden 
uitgekapt. Nooit, zegt hij stellig, wordt een 
heel stuk bos gekapt. 

De klassieke bosbouw neemt de ouderbo
men weg zodat het nageslacht sneller groeit, 
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maar Wohlleben let juist op een evenwich
tige verhouding tussen jong en oud. Dat 
duurt weliswaar !anger, maar bet komt de 
houtkwaliteit ten goede. Op de lange duur 
zijn zulke bossen gezonder dan plantagebos 
en daardoor leveren ze meer op. Wohllebens 
bos is dan ook winstgevend. 

Hij wit geen enorme oogstmachines in 
zijn bos. 'Die machines maken de bosgrond 
kapot en vemielen het waterreservoir van de 
bomen', zegt hij. Hij werkt met trekpaarden. 
Voor hem zit bet hele systeem van de bos
bouw op een dwaalspoor. Door het warme 
klimaat en de regelmatige uitkap warden 
sparren veel te hoog. 'Stormschade is de 
passende straf voor dit soort riskante bos
bouwmethoden', schampert hij. Desondanks 
blijft de staat stormschade vergoeden aan 
boseigenaren. 

Er zijn nog maar heel weinig werkelijk 
natuurlijke oerwoudreservaten zoals het beu
kenbos van Wohlleben in Hiimmel. Zelfs in 
nationale parken als het Beierse Waud en 
in de Harz wordt nog steeds naar hartenlust 
gekapt. Toch zijn er nu een paar gemeenten 
waar een andere weg wordt ingeslagen. De 
stadsbossen van Liibeck en Gottingen war
den bijvoorbeeld duurzaam gebruikt. Wohl
leben pleit voor meer van zulke echte bossen. 
In de komende decennia kan bet Duitse bos 
natuurlijker warden beheerd, zonder daarbij 
verlies van inkomsten te hoeven vrezen. 

Wohlleben staat voor zijn boswachters
huis uit hetjaar 1934. Om hem been bos en 
Eifelpanorama's. Een idyllisch plaatje. Dan, 
pats! Hij slaat met de vlakke hand tegen zijn 
hats. Op zijn hand een stuiptrekkend insect. 
'Hertenluisvlieg', zegt hij somber. 'IJzer
sterk. Komt alleen voor op plekken waar te 
veel wild zit.' 

In geen enkel ander land loopt zoveel 
wild rand als in Duitsland. Herten en reeen 
warden bijgevoerd, zodat jagers in de herfst 
prachtige trofeeen mee naar huis kunnen ne
men. Op dit moment is er vol gens Wohl leben 
we! vijftig maal meer wild dan wat natuur
lijk zou zijn. In de lente eet bet wild de jonge 
beukenloten op. 

Stiekem wacht de bosrebel met spanning 
afwanneer de wolfvanuit Frankrijk naar de 
Eifel komt. Dat zou de beste manier zijn om 
bet wildbestand weer op peil te brengen. En 
die verscheurde schapen dan? Tja, dan moe
ten schaapherders gewoon hogere elektrische 
omheiningen bouwen en getrainde herders
honden inzetten. Kijk maar eens naar Roe
menie. Daar kunnen ze prima met wolven 
samenleven. 

'De wolf', besluit Peter Wohlleben, 'zou 
ons bos weer pit kunnen geven. ' Hij lacht. 
'Zoals het vroeger was.' • 

Met toestemming overgenomen van Stern 
(15 oktober 2015). 

In het bos vi nden we 
gevoelens uit onze 
kinderjaren terug. 

Sia de pagina om voor een hoofdstuk 
uit het boek van Peter Wohlleben! >» 
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