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DE WERELD OP ZIJN KOP 
 

In de kruin van de boom wonen een heleboel dieren samen: vogels bouwen 
hun nest in de takken, de bladluis woont op het blad, lieveheersbeestjes, 
rupsen, vlinders, eekhoorns, ...  
 
Een specht boort een gaatje in de stam van de boom. Daarin zal hij zijn nestje 
maken.  
 
De bladeren van de boom nemen CO2 op uit de lucht. CO2 is een stof die vooral 
vrijkomt door auto's, vrachtwagens, vliegtuigen, fabrieken, ... Het is de stof die 
nu veel te veel in de lucht zit. De bomen nemen CO2 (bijvoorbeeld van 
uitlaatgassen) op uit de lucht en geven frisse zuurstof in de plaats. De CO2 
gebruikt de boom om boom te worden. CO2 is dus eigenlijk bouwmateriaal 
voor de boom.  
 
De wortels van de boom nemen water en voedingsmiddelen op uit de grond. 
Zo wordt de boom groot. Je zou kunnen zeggen dat de boom zijn 
bouwmateriaal uit de bodem haalt.  
 
De bladeren, takken en vruchten van de boom vallen in de herfst op de grond. 
Daar verrotten ze en geven ze voeding aan de boom. Bomen zijn dus heel 
belangrijk voor een vruchtbare bodem. De boom geeft schaduw voor wie wil 
schuilen voor de zon. Waarschijnlijk heb je al wel eens een kudde schapen of 
koeien onder een boom zien staan? Wel, nu weet je wat ze er doen!  
 
Doordat de boom schaduw geeft, en de wortels vertakt zitten onder de grond, 
kan het regenwater niet snel wegspoelen. Bomen zorgen er dus voor dat de 
bodem goed vochtig blijft. En dat is belangrijk want alle planten hebben vocht 
nodig om te groeien.  
 
De vruchten van de boom voeden niet alleen de mens, maar ook de dieren en 
zorgen er bovendien nog voor dat, als ze niet worden opgegeten, ze de bodem 
goed vruchtbaar maken. Afgevallen takjes en blaadjes van de boom worden 
door allerlei dieren gebruikt om er een nest van te bouwen. Oude, dode bomen 
dienen als schuilplaats voor allerlei dieren. Een boom heeft een natuurlijke 
cyclus: elke herfst verliest hij zijn bladeren, maar in de lente komt hij er weer 
door met nieuwe, frisgroene blaadjes. Eigenlijk kan je zeggen dat een boom 
zichzelf kan hernieuwen. 
 


