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46 ER VERDWIJNEN ZEVENTIEN 
VOETBALVELDEN

BOS PER MINUUT

De aarde is voor een derde bedekt met bossen.
Een deel 

daarvan is tropisch regenwoud,

zoals het Amazonewoud in Zuid-Amerika, het

regenwoud in het Congobekken in Afrika en
de regenwouden in Zuidoost-Azië. Daarnaast is

er de taiga, een enorm woud dat zich uitstrekt

over Rusland, het noorden van Europa en een

deel van de Verenigde Staten. Zoals je weet
gebruiken bomen koolstofdioxide als voedsel.

Ze slaan het op in hun stammen, wortels en in

de bodem.

Helaas verdwijnen al die bossen razendsnel.

Elk jaar wordt wereldwijd 6,5 miljoen hectare
aan natuurlijk bos gekapt. Dat komt overeen

met zeventien voetbalvelden per minuut!

De bomen worden gekapt om plaats te maken
voor landbouwgrond, om wegen en huizen te
bouwen of om ondergrondse mijnen aan te

leggen. Daarnaast gaan hele grote stukken bos
in vlammen op door bosbranden. Vaak worden

die branden aangestoken om meer grond voor

landbouw te hebben. Dat maakt dat er minder
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C02 -

koolstofdioxide opgenomen kan worden, maar

ook dat hele grote ecosystemen verdwijnen.
Dieren verliezen hun thuis en sterven uit.

Allerlei plantsoorten verdwijnen en komen

nooit meer terug. Met elk bos dat verdwijnt,
verdwijnt een stukje leven van onze planeet dat

waarschijnlijk nooit meer terugkomt.
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IN ZICHT!
(DENK IK)

„mei

48 OOIT DACHTEN WE DAT HOUT ONUITPUTTELIJK WAS

In de vijftiende en zestiende eeuw ging de mens
op ontdekking. Hij was nieuwsgierig naar wat
er aan de andere kant van die grote oceaan lag.
Daarvoor had hij natuurlijk schepen nodig.

Die werden van hout gemaakt. In die tijd werd

er nog gezeild, dus moesten er masten op de
schepen komen. Alleen hoge, stevige bomen
waren goed genoeg. In het begin was er geen
vuiltje aan de lucht, maar al snel merkten
de mensen dat de echt grote bomen alsmaar
zeldzamer werden. In Italië, Portugal en Spanje

hadden ze al snel geen bomen meer die groot
genoeg waren. Vanaf toen lieten ze hun schepen

bouwen in de pas veroverde kolonies.

Hout is niet onuitputtelijk en we hebben er
al veel van gebruikt. China was ooit voor

drie kwart bedekt met bos. Daar is nog
amper 5% van over. In de Verenigde Staten

rest er nog maar 7% van het oerbos. Het
tropische regenwoud is voor meer dan de
helft verdwenen. Het duurt behoorlijk lang
voor die bossen weer aangegroeid zijn. Als
we nu stoppen met ontbossen, kunnen we de

uitstoot van koolstofdioxide met een vijfde

doen dalen. De komende vijftig jaar moeten we

ook wereldwijd heel intensief nieuwe bomen
planten. Dat zal helpen om de opwarming van

het klimaat af te remmen.
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54 HET TROPISCH WOUD WORDT OMGEHAKT VOOR...

Indonesië bestaat uit meer dan 14.500 grote

en kleine eilanden. Daarop 
groeit een enorm

tropisch regenwoud met ontzettend veel

verschillende planten en bomen. 
Dat woud is

het thuis van duizenden soorten 
dieren. Helaas

het oorspronkelijke regenwoud is gekapt of

afgebrand om plaats te maken voor landbouw.

In oppervlakte gaat het om 260.000 vierkante

kilometer - dat is meer dan het Verenigd

Koninkrijk, zes keer Nederland of meer dan

acht keer België. Bij het kappen of afbranden

komen enorme hoeveelheden broeikasgassen

vrij.

In plaats van regenwoud, staan er nu olie-

palmen: duizenden en duizenden identieke

bomen in nette rijen. Uit hun vruchten wordt

palmolie gewonnen. Die wordt gebruikt inallerlei voeding (onder andere chocoladechocopasta, soep, pizza en koekjes), in
schoonmaakproducten, 

in 
cosmetica 

en inbiobrandstof. Dat zijn meestal 
producten 

die in
de rijke landen gegeten of gebruikt worden.

Maar oliepalmen zijn toch ook 
bomen? 

Ja, maarze zijn niet hetzelfde als tropisch 
regenwoud.

Ze nemen veel minder 
koolstofdioxide 

op
dan het tropisch woud. Bovendien 

bieden zegeen plek of voedsel voor de dieren die in het
tropisch regenwoud leven. Olifanten, 

orang-
oetans, tijgers en neushoorns 

kunnen 
nergens

naartoe. Ze sterven langzaam maar zeker uit.Een vrouwtjesorang-oetan bijvoorbeeld heeft
tien jaar tijd nodig om volwassen te worden,
een mannetje vijftien jaar. De moeder leert het
jong waar de bomen staan die de meeste en
lekkerste vruchten dragen. Het duurt een tijdje
voor het jong al die plekken kan onthouden. Als
de bomen verdwijnen, weet de orang-oetan het
niet meer. Orang-oetans zijn op dit moment

een van de meest bedreigde diersoorten
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- niet alleen omdat hun leefgebied verdwijnt,

maar ook omdat er op hen gejaagd wordt

voor het vlees. Van de Pongo tapanuliensis

(de 
Tapanuli-orang-oetan, die in het tropisch

regenwoud op Sumatra leeft) zijn er op dit

moment nog maar 
achthonderd over...

Wist je dat jij ook iets kunt doen? Lees het
etiket wanneer je iets koopt. Staat er palmolie

tussen de ingrediënten? Kijk dan of er geen

alternatief is waarin dit soort olie niet gebruikt

wordt.



HET STAAT IN BRAND

Hebjij op de televisie ook de beelden gezien

van de grote bosbranden die in de zomer van

2018 en 2019 overal woedden? In de buurt

van de Griekse hoofdstad Athene 
kwamen 91

mensen om het leven bij bosbranden. Het was

het grootste aantal doden door een bosbrand

sinds 1900. In Portugal en Spanje zijn in 2017

grote stukken bos in vlammen opgegaan.

En in het Amerikaanse Californië moest de

brandweer met man en macht uitrukken om

een enorm gebied te blussen. De huizen van een
heleboel Hollywoodsterren verdwenen in het

vuur. Het dorp Paradise in Noord-Californië

was misschien ooit echt een paradijs, maar de

vlammen veegden het volledig van de kaart.

Voor vuur heb je drie dingen nodig: brandbaar

materiaal, een vonk die alles aansteekt en
zuurstof die ervoor zorgt dat alles blijft
branden. Dat was vooral bij de bosbranden in

Jrt.a»t4e

Europa ruim aanwezig. Een natte winter 
zorgdeen was. Daarop 

volgde 
een

hittegolf, een periode met hoge 
temperaturenwaarin het niet regende. Het welige groendroogde uit. Een kleine vonk was 
voldoendealles in lichterlaaie te zetten. Dat gebeurdeomdat mensen onvoorzichtig 

waren 
of 

slechtebedoelingen hadden. Maar nog vaker 
werden 

de
bosbranden veroorzaakt door 

blikseminslagDe verandering van het klimaat zorgt ervoordat we vaker onweer krijgen. Dat betekent dater meer bliksemschichten zijn die de boel in de

Klimatologen voorspellen dat we in de toe-komst twee keer zoveel hittegolven krijgen alsnu. In combinatie met meer 
blikseminslagen

betekent dat ook meer bosbranden. 
Het ziet erdus niet goed uit voor onze bossen en alles wat
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