L8 lunchen met Peter Wohlleben

‘lk Wilde alle

bom‚eh helpen'
Boswachter Peter Wohlleben is geen bomenlmuffelaar en
al helemaal geen zweverig type. Hij schreef wel een boek
over de vriendschappen van bomen, hun taal en gedrag‚
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door werklozen rond 1930, is geen bos, maar

Boodschappen - ‚nieuwtjes" zegt Wohlleben . worden onderling gedeeld via de ragﬁjne
draadjes die zwarru-nen en schimmels ondergrands tussen de boomwortels spinnen; het
wood wide web noemen wetenschappers dat.
De boswachter vouwt zijn hand tot een kommetje. „In een handje bosgrond leven evenveel
levende wezens als er mensen zijn op aarde.“
Bomen communiceren via de bloesems aan

een ziekenboeg. Verweesde populieren, kwij—

i hun takken, door elektrische impulsen, ze heb-

Hij schudt
zijn hoofd
meewarig.
Misschien

hadden we
beter niet kunnen lunchen in een restaurant
aan het Amsterdamse bos. Dit bos, aangelegd

ben een geheime geurtaal. Ai in dejaren zeven<
h'g zagen wetenschappers acaciabomen op de
En dan ook nog, tegenover het restaurant mar
Mamse savanne iets heel bijzonders doen.
we lunchen: klirnpark Fun Forest. Aan de beuDe acaciaboom is een lekker hapje voor grĳkenstammen zijn touwen, ladders en bruggen
fen. Maar de boom wordt niet graag opgegeten,
geschroefd, waarlangs kinderen kunnen klimdus die stuurt een vies smakend gifstoﬁe naar
men. Zie de straaltjes vocht sijpelen uit de gaz’n bladeren. De graﬂ'e stopt met eten. 0m pas
ten die in de boombasten zijn geslagen. Lehonderden meters verderop weer een hapje
venssap. Bomenbloed. Dit is geen speelbos, ﬁt
. acacia te nemen. De aangevreten acacia produis een martelplaats.
Bomen kunnen pijn lijden. Ze kunnen tellen, l ceert namelijk, naast de afstof, ook een waarschuwingsgas dat zegt: hongerige giraffekudde
leren, elkaar helpen en waarschuwen. Ze hebben familierelaties, voeden hun kinderen op en op komst. Meteen smaken alle buurbomen ook
vies. Iets vergelijkbaars doen ‘onze' eiken, beukunnen onderling comuﬂceren. Peter Wohlken en sparren in Europa. Ze Hekkm men op
leben, die dit allemaal beweert, is geen bomen<
tegen vraatzuchtige insecten. Ze roepen de
knuﬁelau en al helemaal geen zweverig type.
Hij is al dertig jaar bosbeheerder en heeft er zelf hulp in van derden; iepen en dannen lonen
komen roeien.
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Het Amsterdamse bos is geen bos, het is een
dat bomen Sociale wezens zijn. in zijn boek Het _
nende herken, eenzame eiken in doodsstrijd.

gehuwd met Mariam,
Mee kinderen
Woont In boshuiSJe in
de bossen van Hummel

niet Maanlicht? Een Mm heeft licht nodig
om via fotosynthese voedsel aan te maken. „in
en natuurlijk bos gevm soortgenoten elkaar
de ruimte. Hun kronen groeien beleefd van elkaar af. Moederbomen houden hun nakomelrngen in hun schaduw, voor hun eigen bestwrl.
Als kleine boompjes yom én sterk willen wor—

'(in het Eiielgebiea)

den, moeten ze heel langzaam groeien, Centr-

Opleiding Hochschule
fur Forstwmschaft in
Rotienburg am Neckar

meters en geen meters perjaar. is het blader-

Rhein

Bumdﬂkastnt

dak van de ouders verdwenen, dan groeien

jonge boompje als gekken. ze verbruiken al hun
energie en sterven tussen hun zeventigste en
honderdste. Voor een boom is dat nauwelijks
kleuterleeftijd." Dat is precies wat je ziet in
stadsbossen en parken. Uitgeputte, ongezonde
hudgrmiers die krampachtig proberen te overleven. Gespleten stammen, dikke bierbmken
en in het M'ilde weg vemkkmgen

(bosbouw)
Eerﬂe baan boswachter
in Rheinland-Pfalz
Boek de historische
boeken van Bemard
Comwell; En, uiteraard
Lord oI me ngs van
J.R R. Tolkien
Flim Avatar van James
Cameron
Onmisbaar ‚Mijn lamilie.
Ik zou in een boomloze
woestijn kunnen laren.
als ik omringd was door
mijn familie. Middenin
een oerbos wonen.
maarzonder familie,
kan ik daarentegen niet.’

Plofbomen
Plofkippen kenden we al, honnoonbiggm, kistkalveren. Nu ook nog de ploibomen. Wohlleben
nam na 23jaar ontslag bij het Duitse Staatsbos—

beheer. „Ik beheerde niet, ikbuitte uit." Bos'
wachter is hij nog steeds. van dezelfde 1200
hectare als voorheen, maar nu doet hij het op

zijn manier. Hij beheert hetwminmogelijken
de gemeente waann' zijn bosgebied' ligt, laat
hem begaan. Elk bosgebied in Duitsland moet

‘ verzamelingindividuen. Kluizenaars, zegt Pe-

Mar leven van bomen vertelt hij over bo-

omzet maken. en nonnaal ishet de houtoogst
die Winst oplevert. Wohlleben verdient ook
geld, maar zonder éèn boom geweld aan te

terWohlleben. Het zijn bomen die SECUIÚVeeId

'me'nenhun vrlen „ „ ‚_pp}n‚vvhumﬂmhm
en daùdòeî hi zo'knap en overtuigen
‘

zijn. gekortwiekt en verplaatst. Bomen zonder
. familie, zonder relaties en zonder opvoeding.

doen. Zijn bos is rendabel door de rondleidin-

dat het‘boe’k in mutsland al maandenlang een
grote hit is en in vele talen is vertaald, nu ook in t Een wees die geen idee heeft hoe te groeien.
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‘wild bos‘ die paninilieren kunnen adopteren
(zie wildbuche.de). Wie wikkan zich na cremarie laten begraven in zijn bos; as in een beuken—
houten urn in de grond, de boom als levende
gafstem. in zijn bos rijden gm zware tracto—
ren ofmachines. „Die persen de bodem samen
Het duurt tot wn volgende ijstijd voor de bosgrond zich daarvan herstelt." Het zware werk
wordt gedaan door paarden. Hij hakt heus weleens een boom om, daaris hij ookheleinaal niet
tegen. „Maar het isnetalsmet een geirsiachten
dieeengoedlcven heeft gehad. Je doethetmet
‚respectmeemtniet meer danjenodighebt en
verstoort de mmur zo min M."
Debeuksdeoerboomdiemuuhmn' mndd

Dus moet de mens helpen. Daar is de boswachter. Het bos is zijn megastal, de bomen de producenten van zuurstof en hout. De boswachter
bepaalt welke boom moet wijken en welke de
munte krijgt. Hij kapt‘ velt, rooit. „Als een dierenbeschermer die zijn dieren slacht.”
Wohlleben was ook zo‘n boswachter. En hij
heeﬁ spijt van elke boom die hij heeh ver—
moord. Kwestie van een ring rond de bast uitsnijden. Het water uit de wortels bereikt de
blaadjes niet meer en de boom Sterﬁ een langme hongerdood. „Ik dad wat me geleerd
was. ls het bos te donker, dan kapje een paar
joekels waardoor de kleinere meer licht krijgen. Dat is net zoiets als de vadervan een gezin
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het Nederlands. Lees het en je zult nooit meer
hetzelfde naar een boom ldjken.
Vegetariëﬂ, vraag ik als hij even aarzelt bij
het bestellen. Nee hoor, ladit hij. „Thuis slacht
ikzelf, Geiten, konijnen, kippen.” is best een
akelig karweitje, zegt hij. Vandaar dat hij niet
vaak en niet véél vlees eet. Bomen, zegt hij,
zijn eigenlijk de grootste beesten op aarde. Hij
Ĳopt op de houten tafel waaraan we zitten,
Mjst op de stoelen, de vloer, de vensterbank.
„Bomenbottenf‘ Peter Wohlleben dicht bomen
dierlijke eigenschappen toe en hij besdmjﬂ
hun gedrag in antropomorfologisdie termen.
Hij zegt bijvoorbeeld: een moederboom geen
haar kinderen borstvoeding. „Als ikhet zo ver-

gen die hij er geeft en door de Vierkante meters
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ombrengem opdat len vrouw en kinderen dan meer ruimte hebben.’
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kenboe ligt een eparrenbol. ook

Q;omen.

daarnietvan, maarzeborenin Duite ‚ „ g et
thuia‚ Alellil zewil zien. gaal hil wel n i t

bomen niet meer kennen. „Voor hen moet een
boswandeling voelen als een bezoek aan de
dierentuin en dan niet het verschil weten lul»

t al lil had voor hun bos. ik wilde alle bomen hei—
pen. Malt ik kon het niet." Het heel! hem vier
[nar gekost om te herstellen en nog steeds doel
hil Iroi nletlg aan. Zijn enorme succes in Dults—

een een leeuw en een kameel." Schade. mompelt bil. in het Duits. Jammer. „We maken ons ’ ‘ land wordt vaak toegeschreven aan de Duitse
land. Daar hunhil exemplaren gezien van
druk om dieren. We beschermen de panda. bea inborsii verknocht aan de ongerepte natuur, de
dendulzendjaar oud‚ Kapt hil de buunparren’l
t donkere Wouden. de bomen die alles zegen. ln
Natuurlijk niet. Hi] laat Vlaamse zaaien zudlee kommeren one om de orka. Bomen zijn onze
| arootate levende wezens. Maar we nemen ze i l welk sprookle van Grimm koml er nou geen
van beukenbomen verepreiden. Dan nat de
voor lief." Nou. zeg ik, we zijn andere heel be- ‘ bas, boSWÌChter of hout bakker voor? Wohlle—
reet vanzelf'. „Er wordt van beuken gezegd dat
betrachten zijn. Ze mogen andere boomraeecn zorgd over het tropiacb regenwoud. „In. maar i hun Irerltlelfeen andere verklaring. „Lang was
v erom? Tachtig procent van het regenwoud t. ‘ er weiniamlljke over de natuur te melden. ik
ewoon niet." Maar dat la onzin, weet hij. „De
luk en de spar zijn genetisch net zo verachil‚g ongerept. Vin onze Europese oerboeaen iI vem‘l Ie datwe iet: geweldige in onze eisen
lend ah mennen en vissen. Het zijn compleet
v' 1‘
ka iete over."d h
l aclttr‘rittll'mltbben. Wezen: groter dan walvleandere wezens."
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. . et moment at ilailn bomen and
zo eociaal. We weten niet hoe
een en m
We hebben vanuit het rertaurant uitzl top
endelen, la hij ook over ze geen max.1]? t ze uwe”
oe oud ze kunnen worden. we de bomenrlj tanga de boebaan. Welke een het
nika. Laten we ze leren ltenr wciî“ no
_i in 2007. Nog geen laar later bad
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De rekening
Realeunnl De anbean
Bosbaan 4, Amstelveen

1 appelsap
1 bruiswaier

2,95
2.65

lbroodle lonilnsaiade
Itosii caprese

8.50
8.50

M
Totaal

22.60 euro

V

——\_——__————_I—-—_—_

FOTO lSl’oCK v

18 Wetenschap

Communiceren bomen Vla hun wortels?

nrc.CheCl<t

‘Bomen informeren
elkaar via hun wortels’
Dat zei de Duitse boswachter Peter Wohlleben in NRC.

De aanleiding
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i: l ben SchreefHet verborgen leven van
en als individuen, die gevoelens
i l‘ bom
hebben enmet elkaar communice-

via de mycorrliiza verspreid worden.
Daarover sprak Wohlleben ook in het

= ren. In een inteMew inNRC Week-

V end (Lux, 9 april) zegt Wohlleben dat ï
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Waar is het op gebaseerd?
i Het staat in Wohllebens boek, maar
zonder verwijzingen naar weten-

uur. „Dit is algeGROTENDEELS:‘ schappelijke literat
. mene kennis onder wetenschap—
WAAR
f pers”, zegt hij aan de telefoon.
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GROTENDEELS‘ Dat bomen via schimmels rond de
wortels (de ‘mycorrhiza’) voedings—
ONWAAR
z stoffen opnemen, is basiskennis. Het
is een win-winsituade voor schm—

me] en boom. Via dat SC '‚
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í werk staan bomen ook met elkaar in
contact. Onderzoek naar die rol (het

ONWAAR
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wens bezig met vaedírlgsmofm die

bomen. In dat boek MeMeen hij

. En, klopt het?
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nen stressstotjesteproduceren.
Veel meer labs houden zich trou- -

JJI— ĲuusL boswachter Peter Wohlle—

Î bomen via het wortelstelsel
„nieuwtjes“ delen via „de ragﬁjne
_ draadjes die zwammen en schimV mels ondergronds tussen de boom—
wortels spinnen”, We checken ofbomen communiceren via wortels.

\.ron lltll

interview: hij zei dat bomen „zorg
verlenen aan familieleden in de
buurt die dorst hebben of ziek zijn”.
Als op bestelling stond er nog geen
week na het interview in Lux in het
wetenschappelijke toptijdschrift
Science een onderzoek van Zwitserse
biologen over uitwisseling van sui<
kers tussen bomen in een bos, via het
schimmelnetwerk. Uit de studie
bleek echter niet dat die bomen hun
familieleden gericht voeden, zegt
Marcel van der Heijden, een Nederlandse bioloog in Zwitserland die ge—
specialiseerd is in myconhiza. ‚,De
suikers komen terecht bij allerlei
boomsoorten in de buurt.” Sparren in
het Zwitserse bos voeden dus óók
beuken.
Onder boomkundigen wordt overi—
gens wel gespeculeerd over de mogeijheid dat bomen via de wortels
hun fmﬁe bevoordelen. Dat hoeﬁ

niet via het schimmelnetwerk, het
‘ kan ook doordat wortels van nabu—
ë rige bomen met elkaar vergroeien

(rootgrqfìing in jargon).
Er zijn veel waarnenúngen van boben sprak, is sterk in opkomst. Zeker
men die nadat ze afgekapt waren, in
twintig onderzoeksgroepen wereld—
2‘ leven bleven door wortelcontact met
wijd houden zich ermee bezig. Het
soortgenoten. De Israëlische bioloog
gaat vooral over uitwisseling van suiSimcha LeV<Yadun betoogde in 2011
kers en andere voedingsstoffen, zoj in Tree Physiology: „Dit zeer alge—
als stikstof.
mene en belangrijke fenomeen verEr wordt zelfs serieus onderzoek
dient meer aandacht.”
gedaan naar het uitwisselen van in—
formatie van planten en bomen via
dat netwerk- zij het maar door een
Conclusie
stuk of drie labs. Er zijn een paar stu—
dies naar gedaan, allemaal uit de
Er is wetenschappelijk onderzoek
laatste jaren. Daaruit blijkt dat als
dat erop wijst dat bomen elkaar via
planten worden aangevreten of anhet schimmelnetwerk waarschuwen
derszíns worden beschadigd, andere ‘ tegen belagers - en dus ‚,nieuwtjes"
. uitwisselen. Wij beoordelen de be—
planten zich wapenen waarmee ze
via de mycorrhiza in verbinding zijn. . wering van Peter Wohlleben daarom
Een van die studiës, die Canadese ‘ als waar.
boomonderzoekers vorig jaar publiceerden in Sciennﬁc Reports ging
Hester van Santen

‘wood wide web’) waarover Wohlle—
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î over bomen: dennen, om precies te
: zijn. De onderzoekers plukten ‚

Douglassparren (een soort den) kaal.
: Dennen van een andere soort die via

‘ mycorrhiza met die bomen verbon-

. Ook een bewering zien langskomen
. diejegechecktwiltzien?

; Mail nrccheckt@nrc.nl of tip via Twlt—
' ter met de hashtag #nrccheckt

