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Dank je wel, bossen!

Je hoeft maar naar deze tekening te kijken en je begrijpt waarom

wij mensen zo van bossen houden. Bossen zijn prachtig! Daarnaast

ruikt het er lekker fris en kun je er van alles doen: spelen, sporten,

spoorzoeken, ontspannen en nog veel meer. Bovendien brengen

bossen rust. Je wordt vanzelf kalm als je een tijdje naar deze

tekening kijkt, toch? Bossen moeten dan ook een oase van vredige

stilte zijn. Of... niet...?

Nee dus! Van een afstandje lijkt het allemaal misschien nog wel

zo vredig, maar als je goed kijkt, zie je dat het totaal anders is.

Niks rust en stilte. En al helemaal niet in de zomer en het voorjaar.

Er gebeurt dan van alles. Elk uur maken die groeiende bomen

en struiken er kilo's en kilo's aan hout en bladeren bij. Onder de

grond leggen ze ontelbare meters nieuwe wortels aan. Bossen zijn

regelrechte industrieterreinen, vol met flora- én faunafabrieken.

Want vanuit alle hoeken en gaten van het bos komen er nieuwe

insecten, vogels en andere beesten bij. Uit eieren en eitjes.

Uit poppen en cocons. En uit dikke moederbuiken. Het is één

grote kraamkamer van nieuwe dieren.

Moord en doodslag

Dan zijn we er nog niet: want al die dieren moeten ook eten.
Bladeren worden opgepeuzeld, wortels worden opgeknaagd, eieren
worden opengebroken. Daardoor zijn de bossen ook weer de
grootste restaurants die je maar kunt vinden. En een beetje dier
laat zich bovendien niet zomaar opeten. Nee, in elke hoek van het
bos vinden er brute slachtingen plaats. Insecten worden verslonden,
vogelnestjes worden geplunderd, nietsvermoedende muizen worden
van de grond geplukt. Overal kom je moordpartijen en gevechten
tegen. Er worden complotten gesmeed met list en bedrog. Er zijn
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aanvallen met gifen andere chemische wapens. Soms zijn er zelfs

complete veldslagen tussen verschillende mierenkolonies. Het lijkt

wel oorlog in het bos! Kortom, als het ergens niét vredig is, dan is

het wel in de bossen.

Je ontdekt het alleen pas wanneer je er echt goed naar gaat

kijken. Als gewone wandelaars merken we er niets van.

We genieten heerlijk van die 'rustige' bossen. En doordat wij vooral

op die imposante houten reuzen letten, missen we van alles.

De uitdrukking 'door de bomen het bos niet zien' is dan ook

helemaal niet zo gek. Die bomen, die ons zo rustig maken, doen

trouwens nog veel meer. Ze zorgen voor schone lucht. Ze zorgen

voor onze mooie houten kasten, stoelen en tafels. Ze zorgen voor

medicijnen. Ze zorgen voor eetbare noten en zaden. En ze zorgen

ervoor dat jij dit allemaal kunt lezen en bekijken! Want waar denk

je dat het papier van dit boek vandaan komt? Of de potloden voor

de tekeningen? Precies.

Dus eh... dankje wel, bossen!



Bossen zijn gezond

Wie gezond wil blijven, moet veel vruchten en noten

eten. En alsje daar niet van houdt, kun je ook een

fruit- of notenboom planten. Want bomen inje buurt

maken je hartstikke gezond. Veel gezonder dan de

meeste mensen weten...

Bladeren zijn luchtfilters

Overal in ons land zweven er

ongezonde stofdeeltjes rond van

fabrieken, auto' en andere

vervuilers. Die deeltjes kunnen in

je longen en je bloed komen

en daar richten ze schade

aan. Bomen vangen die

deeltjes op met hun bladeren

en zuiveren zo de lucht. In een

park met veel bomen is de lucht

bijvoorbeeld veel schoner dan in de

straten eromheen.

Airconditioning? Of een boom?
De aarde warmt op en vooral in de steden wordt het 's zomers
snikheet. In supergrote steden kan het wel twaalf graden warmer
zijn dan in het bos om zo'n stad heen! Veel mensen hebben daarom
een airconditioner in huis, maar die blaast juist warme lucht naar
buiten, zodat het daar nog warmer wordt. En het heeft natuurlijk
helemaal geen zin om airconditioners in de straten te plaatsen.
Maar dat hoeft ook niet: een volwassen eik werkt net zo verkoelend
als vijf airconditioners die twintig uur draaien.

Goed voor hart- en bloedvaten
Heel lang hadden artsen wel een vermoeden dat bomen
gezond waren, maar ze konden het nooit echt bewij7Rn.
Tot er een klein groen kevertje in het midden van de
Verenigde Staten terechtkwam: de esscnprachtkever.
Dat diertje hoorde daar helemaal niet te zijn, dus erwaren ook geen dieren die het beestje opaten. Het gevolgwas een enorme plaag, die extra vervelend was omdatde kevers alle essen in hun omgeving opaten. De plaagbreidde zich uit naar het oosten en westen van hetland en overal waar de beestjes kwamen, verdwenen erbomen. Honderden miljoenen in totaal. En wat bleek:waar de bomen verdwenen, steeg het aantal mensenmet hartklachten aanzienlijk Eindelijk was het bewijsgeleverd: bomen houden je hart- en bloedvaten gezond.
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Dit boek maakt je gezonder
Als je in een bos bent, dan wordt je hartslag trager en
gaat je bloeddruk omlaag. Bovendien maakt je lichaam
minder slechte stoffen aan die voor hartproblemen
kunnen zorgen. En daarnaast zijn bossen ook nog
eens goed voor je humeur. Je wordt er dus op elk vlak
beter van. Zelfs als je naar een plaatje kijkt van een bos,
dan helpt het al. Dit boek maakt je dus gezonder.
Geen dank, hoor!

Bosbaden

Er zijn inmiddels zo veel onderzoeken gedaan naar bossen en

gezondheid dat ze in Japan inmiddels genoeg weten. Daar is het een

trend om te gaan 'bosbaden'. Het is eigenlijk gewoon wandelen en

je wordt er dus niet nat van — tenzij het regent — maar je dompelt je

wel helemaal onder in het bos. Je snuift de geuren op, luistert naar de

vogels en kijkt naar alles wat maar mooi is. En het werkt uitstekend.

Inmiddels kun je over de hele wereld bosbaden.

Ja, maar ik woon niet in een bos!

Geen bos ofpark in de buurt? Zelfs geen

tuin? Dan kun je nog altijd van een muur

een groene oase maken. Plant gewoon wat

klimop — of met een deftig woord: hedera.

Klimop is enorm sterk, groeit op muren tot

tien meter hoog en blijft het hele jaar mooi

groen. Intussen trekt hij ook allemaal vogels

en insecten aan en houdt hij een muur in de

zon heerlijk koel in de zomer.

Bravo brandnetels

Veel mensen hebben een hekel aan brandnetels omdat

ze zo pijnlijk kunnen steken. Maar brandnetels zijn

eigenlijk geweldig. Je kunt er thee en talloze medicijnen

van maken. En ze zijn ook nog eens heel lekker in de

soep, in sausjes zoals pesto of in kaas. Natuurlijk prikken

ze dan niet meer. Ze smaken een beetje spinazieachtig.

Elk jaar wordt er in het Engelse plaatsje Marshwood een

brandneteleetwedstrijd gehouden. De mensen eten dan

verse brandnetels, met blad en al. Wie er de meeste eet,

is gewonnen. That's the spirit!

de
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