
  
 
  

Tegenlicht in de klas 
Het belang van bossen 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde, biologie 
 
Kernbegrippen 
Klimaatverandering, ontbossing, milieubeleid 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij aardrijkskunde en biologie, 
kerndoel 30: De leerling leert dat mensen, dieren en 
planten in wisselwerking staan met elkaar en hun 
omgeving (milieu), en dat technologische en 
natuurwetenschappelijke toepassingen de duurzame 
kwaliteit daarvan zowel positief als negatief kunnen 
beïnvloeden. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Tegenlicht in de 
klas’. Op Schooltv.nl vind je meer video’s die aansluiten 
bij dit onderwerp, bijvoorbeeld: Nieuwsuur in de klas: 
Bosbeheer en EenVandaag in de klas: Meer bomen in 
Nederland. 
-------------------------------------------------------------- 
Antwoorden 
1 Bossen hebben grote invloed op ons (klimaat) en maken 
onze aarde (leefbaar). Toch wordt er jaarlijks (miljoenen) 
hectare bos gekapt en is nog maar (vijftien) procent van het 
oorspronkelijke bos intact. En dat terwijl bomen onmisbaar 
zijn voor de reductie van (CO2).  
2 A) Onwaar B) Onwaar C) Onwaar 
3 a) Er zijn zoveel draden en gedeelde schimmelsoorten 
tussen bomen dat ze verbindingen kunnen leggen. 
b) Waarschuwen voor insecten of ziektes. 
4 We hebben geen complexe technologiën nodig om de aarde 
te redden. Met onze bestaande kennis kunnen we behouden 
wat al goed werkt: de natuur. 
5 1) De structuur van het schimmelnetwerk lijkt op onze 
hersenen. 2) De onderling verbonden schimmels dragen 
chemische stoffen over, net als onze neurotransmitters. 3) 
Een schimmelnetwerk heeft ook synapsen, tussen schimmel 
en wortel en tussen twee schimmels. 
Verdiepingsvraag 
Bijvoorbeeld: veel mensen zien bomen niet als levende 
intelligente wezens en vinden ze daarom niet belangijk 
genoeg. Geld is belangijker dan natuur. Korte termijn winst is 
belangrijker dan lange termijn duurzaamheid. 

Samengevat 
Op onze aarde worden meer bomen gekapt dan dat erbij 
komen. En dat terwijl we weten dat bomen een 
belangrijke functie vervullen voor ons bestaan. In de 
oeroude bossen van Noord-Amerika doet Suzanne 
Simard onderzoek naar de communicatie tussen bomen. 
 
Kijkvragen 
 
1 Vul in: 
Bossen hebben grote invloed op ons (….) en maken onze 
aarde (….). Toch wordt er jaarlijks (….) hectare bos 
gekapt en is nog maar (….) procent van het 
oorspronkelijke bos intact. En dat terwijl bomen 
onmisbaar zijn voor de reductie van (….).  
 

2 Waar of onwaar? 
A) De taal van bomen is simpeler dan die van mensen. 
B) Bomen hebben ringen van een millimeter per jaar. 
C) Bomen kunnen maximaal 1000 jaar oud worden. 
 
3 a) Op welke manier communiceren bomen? 
   b) Waarover communiceren bomen met elkaar? 
 
4 Waarom vindt activist Ken Wu dat er geen andere 
manieren gezocht hoeven te worden om te overleven en 
de aarde te redden? 
 
5 Noem drie onderdelen van de fysieke structuur van 
menselijke intelligentie die bomen ook hebben. 
 

 
 
Verdiepingsvraag 
 
Waarom worden nog steeds zo veel bomen gekapt, denk 
jij? 
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Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
De thema’s ‘klimaatverandering’ en ‘ontbossing’ zijn 
te gebruiken als onderwerpen voor je 
profielwerkstuk bij de vakken aardrijkskunde en 

biologie. 
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 
beroepen uit de video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO: 
Bos- en natuurbeheer 
Natuur en recreatie 
 
HBO: 
Bos- en natuurbeheer 
Milieukunde 
 
WO: 
Climate studies 
Milieu-natuurwetenschappen  
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