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Wat kunnen we leren van bomen als spiegel voor de samenleving?
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Inleiding
Bomen en bossen zijn een eindeloos groot onderwerp en om richting
te geven aan het onderzoek voor BOSK hebben we de volgende
criteria aangehouden.

•
•
•
•
•
•
•

Het heeft een voorbeeld functi
Het is een inspiratiebron
Het moet ons aan het denken zette
Paradigma verschuivin
Het onmogelijke waarmake
Vrolijk Activism
In de breedte iets zeggen/toevoegen over de
maatschappelijke velde
Esthetische schoonheid hebbe
Informatief zij
Verbeeldende en verhalende werking

•
•
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Lisbon Orient Station by Santiago Calatrava Photo: Vitor Ribeiro

Kunst & Cultuur
Invocation for Hope in Vienna, Austria, by Studio Flux

Kunstprojecten over/met bomen
•

A Forrest By Alva Noto
https://youtu.be/9P75ECqJM74. Foto pag. 4

• 7000 Eichen Joseph Beuys de zevende Documenta
in 1982 in Kassel,
https://www.documenta.de/en/retrospective/documenta_7
Foto pag 4

• The Sheep Song, Tragische evolutie in magistrale
beelden, 13 mei 2021, Bourla, Antwerpen.
https://www.theaterkrant.nl/recensie/the-sheep-song/fcbergman-toneelhuis/

• Forest, invisible Flock,
Forest is a durational artwork about how we can
imagine and build a symbiotic future with the natural
world.
https://invisible ock.com/portfolio/forest/
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• Heather Ackroyd and Dan Harvey (b. 1959/1959
England) are internationally acclaimed for creating

works that intersect art, activism, architecture, biology,
ecology and history.
Referencing memory and time, nature and culture,
urban political ecologies, the climate emergency and
degradation of the living planet, their time-based
practice reveals an intrinsic bias towards process and
event.
https://www.ackroydandharvey.com/category/works/
Foto pag

• Wallpaper article on Tree-Art
https://www.google.nl/amp/s/www.wallpaper.com/art/tree-artinstallations/am

Alva Noto A Forest

Joseph Beuys , 7000 Eiken 1982-1987 foto Dieter Schwerdtle

Beuys’ Acorns, When a tree is a work of art, a forest a social
movement
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• Trees Coursework Guide, from atmosphere
and symbolism to textures and abstract shapes
explore how trees have inspired artists.
https://www.tate.org.uk/art/student-resource/
exam-help/trees. Foto’s pag.
• Il respiro degli alberi - The Breath of the
Trees
This art path is ideally suited to experience the
Lavarone High Plateau in an unforgettable
manner. The main topic of the path and the
single artworks is the tree as an element of life.
The aim of the thematic path is, to create
artworks in natural environment and give them
back to nature again.
https://www.trentino.com/en/highlights/
museums-and-exhibitions/land-art/ilrespiro-degli-alberi---the-breath-of-the-trees/
• When Art Meets Nature In the pine forest of
Pur, one of the green lungs of Ledro, artistic
creativity meets nature through the work of re-

interpretation of spaces and interaction with
existing elements, proposed by artists joining
the project. Along the suggestive path that
goes along the Assat river leading to malga
Cita, the landscape is the keeper of the sitespeci c interventions that are realized on spot
every year during summer season.
https://www.ledrolandart.eu/en/front-pageeng/
• Memory Trees Landart installation open the
Carso upland, In the land art installation
Memory Trees by Andrea Tessari, the trees,
whose roots intertwine pushing deep into the
earth, barking grows year by year, tracing
concentric circles that set the passage of time,
they become active spectators and witnesses
of the events that mark the territory.
https://www.bsidewar.org/en/news/memorytrees-installazione-land-art-sul-carso/

Ai Weiwei, Tree 2010 Tate

Piet Mondriaan , The Tree c.1913 Tate

Zoe Leonard, Tree + Femce 6th St 1998 Tate
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• Dance of Tree, Abedinirad’s work for LAM recontextualizes elements that were once adapted and
adopted from East Asian traditions into Iranian art. A
Sheet of transparent while fabric placed around a tree
catches the shadows cast by the branches as the tree
moves in the wind. The wind catches the screen also,
and its movements form a counterpoint to those of the
branches above, creating a dance choreographed by
nature. The Artwork provided the artist with an
interaction with the environment in a rhythm of
repetition and continuity. Her viewpoint is that of the
audience, with nature as the performer: a merging of
her subjectivity with that of the surrounding natural
world. As she says: ‘I am involved in silent dialogue with
nature; a dialogue with a mighty presence that was
beholding me.’
https://www.shirinabedinirad.com/portfolio/danceof-tree/
• The Burned Trees, Philippe Pastor, In 2003, enraged by
the forest res of Massif des Maures, France, Philippe
Pastor began the “Burned Trees” sculpture series,
using the region’s scorched tree trunks.
These sculptures have become a symbol of the ght
against deforestation and can be found exhibited

throughout the world, including New York,Singapore, or
United Nations’ headquarters in Nairobi, where Pastor
extends his commitment to nature through his support
and
participation in the project “Plant for the Planet: The
Billion Tree Campaign” , Launched in 2007 by the
United Nations Environment Programme (UNEP).
In 2015, the sculptures are part of Monaco Pavilion of
the Universal Exposition of Milan whose theme “Feed
the Planet, Energy for Life”
relayed environmental issues close to the artist.
Philippe Pastor, through his Art & Environnement
Association and “The Burned Trees” exhibition,
planted thousands of trees. This initiative was placed
under the high patronage of His Serene Highness
Prince Albert II of Monaco and Professor Wangari
Maathai, 2004 Nobel Peace Prize laureate.
https://www.philippe-pastor.com/the-burned-trees/
• Tree Arts & Culture, https://
artsandculture.google.com/entity/m07j7r
• Top 10 Land Art & Earthwork pioneers.
https://magazine.artland.com/top-10-land-art-andearthwork-pioneers/. Foto pag.
• https://francisalys.com/cut/

Christo and Jeanne- Claude, Surrounded Islands, 1980 - 83.
Courtesy Christo and Jeanne- Claude.

• Honderdduizend bomen en een bos van draad, In
2020 borduurde Sara Vrugt samen met meer dan 1000
mensen een bos. Met dit project realiseren we
gezamenlijk een kunstwerk en een nieuw levend woud.
https://www.honderdduizendbomen.nl. foto pag.1

have planted forests full of trees in major cities to raise
awareness of climate change or to campaign for
sustainability goals.

• The Growing Pavilion, Highly commended: Small
building of the year 2020. The Growing Pavilion has
been grown from mushroom mycelium and acts as popup performance space.
The Growing Pavilion is a pavilion completely built out of
bio-based materials. The studio is interested in new
esthetics of bio-based designing and building.
The current pollution and unhealthy ways of
constructing and living has encouraged the studio to
work with bio-based materials in a beautiful way.
Architect: Company New Heroes Project: The
Growing Pavilion

• Céleste Bousire- Mougenot, Rêvolutions, In the
grounds of Venice’s leafy Giardini, something very
peculiar is happening: a eet of r trees is silently
navigating the Giardini of its own accord, the plants
clinging to root balls as though freshly-plucked from the
ground. This ‘kinetic forest’ forms part of Rêvolutions, a
solo exhibition by artist and composer Céleste Boursier,
intended to transform the French Pavilion into an
‘oneiric and organic island’.

https://www.dezeen.com/awards/2020/winners/the-growingpavilion/

0


fl

0


0


fi

fl

• Five designers planting trees to highlight climate
change,
Designers including Es Devlin, Super ux and Maya Lin

https://www.dezeen.com/2021/06/17/trees-installationsurban-forests-roundup/ foto pag.1

https://www.christies.com/features/Venice-NationalPavilions-6335-1.aspx. Foto pag. 1

Honderd duizend bomen en een bos van draad van Sara Vrugt uit 2020

Céleste Boursier-Mougenot, Révolutions

For Forest in Klagenfurt, Austria, by Klaus Littmann

Opera: Ine ‘Aya” van Nursalim Yadi Anugerah, Miranda
Lakerveld. Holland Festival april 202
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The two sources of inspiration for Ine Aya’, the new
opera from Indonesian composer Nursalim Yadi
Anugerah and the Dutch librettist and director Miranda
Lakerveld, share many similarities. The Kayan epic
Takna’ Lawe’ and Richard Wagner’s Der Ring des
Nibelungen both feature a Tree of Life that runs through
the entire world and keeps everything together. This
tree is where the Earth goddess lives. In Northern
European mythology the tree is called Yggdrasil, where
the Kayan call it Kayo’ Aya’. The Earth goddess is
named Erda in Northern Europe and Ine Aya’ among
the Kayan, while the god named Wotan in Wagner is
called Hingaan Jaan by the Kayan. In both works, one
day a god comes along to take over the tree’s
knowledge and power. But the Earth goddess punishes
him and lets the branches and trunk grow and
intertwine with him until he is trapped. The tree slowly
dies as a result of this battle. Younger generations try to
protect the tree from further outside attacks.

Globalisatio
Whichever names and myths you use, in the end all
people on earth are connected with each other.
Whether they like it or not, people are connected
throughout the world as a result of the colonial past, or
more recently by globalisation and the consumer
behaviour that goes with it. All these layers come
together in Ine Aya’. By allowing Wotan and Ine Aya’ to
meet, the makers reconstruct the way Eastern and
Western cultures have in uenced each other through
war, trade and migration throughout the centuries.
Global cultural exchange took place early on, and it is
entirely possible that the myths of the Kayan and its
European counterparts in uenced each other. Wotan’s
arrival on Kalimantan can also be read as relating to the
arrival of the rst Dutch colonists in 19th century
Indonesia. After all, the story about the Tree of Life
refers to the deforestation on Kalimantan, where
currently fty percent of the original forest has been cut
down. Western consumption patterns are a major factor
in this disastrous deforestation.
https://www.hollandfestival.nl/en/program/2021/ineaya/

Kunst
geïnspireerd
door bomen
Beelden van Staal, Henny van der Meer

Mondriaan

Mondriaan

Mimi Prussack

Coiled Pink Trees, Nicholas Croft & Michaela MacLeod

José Vicente Barcia

Ishibashi Yui

Lieve Prins

Tre
A beautiful and intellectual meditation on trees, nature, environment and perception by South Korean photographer Myoung Ho Lee.
Photographs by Myoung Ho Lee
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https://www.lensculture.com/articles/myoung-ho-lee-tree#slideshow

Vestige, Rob Mulholland

Yu Momoeda Architecture Of ce
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Life without trees, Vlad Pasca

A Whispering Tree, interactive installation by kokaistuios@Xintinandi design festival

Hope Tree - EnvironmentalConceptual Intallation 24d-studio

Solar Trees “Urban furniture” a artist impression image; QLD Government

Katherine Gray reprises tree installation for UrbanGlass exhibition

 


Among the Trees,
Hayward Gallery London

A year in tree minutes… Jennifer Steinkamp’s Blind Eye

Conference of the Trees, Es Devlin Es Devlin Studio

Arena for a tree, Klaus Littman

Alberto Giaciomettio

The Forrest, 1950 by Alberto Giaciomettio, the Guggenheim museums

Bomen/levensbomen in verschillende culturen
Yggdrasil is de wereldboom in de Noordse kosmogonie. De naam laat
zich letterlijk vertalen als 'paard van Yggr', oftewel 'paard van Odin', en
verwijst naar de felle levenskracht die hem draagt en overal heen voert
Yggdrasil is de levensboom en kennisboom, het symbool van de
eindeloos vertakte vorm van dat wat is. Tegelijk draagt en verbindt hij de
werelden als wereldas (axis mundi). Deze toont tegelijk de weg naar het
hogere, de weg die de sjamaan volgt om in het gebied van goden en
geesten te komen. Hij reikt van de onderwereld dwars door de
mensenwereld naar de wereld van goden en helden
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Es of Taxu
Yggdrasill werd in het verleden vaak gezien als een gigantische es
(Fraxinus Excelsior). Vele wetenschappers zijn het er tegenwoordig[(sinds)
wanneer?] over eens dat er ooit een fout is gemaakt bij de interpretatie van de
oude geschriften en dat de boom zeer waarschijnlijk een venijnboom
(Taxus baccata) is.[bron?] De vergissing zou haar oorsprong vinden in een
alternatief woord voor de taxusboom in het Oudnoords; namelijk 'naald es'
(barraskr). Daarnaast wordt in oude bronnen, waaronder de Edda's,
gesproken over een vetgrønster vida wat "altijd groene boom" betekent.
Een es verliest in de winter echter zijn bladeren, terwijl een taxus zijn
naalden behoudt.[bron?]
Naaldbomen werden in het verleden vaak gezien als heilig, omdat ze nooit
hun groen verliezen. De levensboom was niet alleen een symbool uit de
verhalen, maar ook verzamelden de aanhangers van natuurgodsdiensten
zich ook rond een oeroude boom. Sjamanen raakten in trance en er
werden er verhalen verteld uit de Edda's. De taxus geeft op warme dagen
gasvormige taxine af, een stof die bij mensen tot hallucinaties kan leiden
of zelfs een bijna-doodervaring kan oproepen waarbij de geest het lichaam
tijdelijk kan verlaten. Dit kan men ook herkennen in het verhaal over Odin
die na negen dagen 'levenloos' aan de boom te hebben gehangen zijn
openbaring kreeg met betrekking tot de runen

In vergelijking tot de es, heeft de taxus een veel langere levensduur. De
leeftijd van de venijnboom van Fortingall in Schotland wordt geschat op
meer dan 2000 jaar. In de belevenis van de mensen toen waren zulke
oude bomen onsterfelijk en werden daarom gezien als heilige bomen
Etymologie en betekeni
ygg betekent de vreselijke en drasill is paard (dragend vervoermiddel),
paardenkracht. Yggr wordt als epitheton voor Odin gezien, wat er de
betekenis aan geeft van "Odins hengst". Het paard was het favoriete dier
voor sjamanen om tussen verschillende werelden te reizen, wat de
connectie benadrukt tussen de negen verschillende werelden die
Yggdrasill verbindt
Hiernaast heeft het paard als wijdverbreid mythologisch archetypisch
symbool volgens Carl Gustav Jung de dubbele betekenis van draagkracht
(die je overal heen voert) en drijfkracht (natuurlijke drift). Het feit dus dat
Yggdrasil ook met Odin's paard wordt vereenzelvigd kan er op wijzen dat
met dit symbool de natuurlijke aldoordringende drift wordt aangegeven
die zich quasi eindeloos vertakt in de uiting van vele werelden. Het is
immers ook deze aldoordringende natuurlijke drift of drijfveer, Yggrasil, de
levensboom, die het einde van de werelden (Ragnarok) overleeft en zorgt
voor een nieuw begin
Volgens Jung zou bovendien het feit dat het paard zich onder de ruiter
bevindt ook verklaren dat het met de natuurlijke kracht van de
(psychische) onbewuste driften geassocieerd wordt. Odin zelf wordt
immers met de kennis en wijsheid geassocieerd, die door de driften
dynamisch wordt en deze in goede banen zal leiden. Deze combinatie
maakt Odin tot een fervent strijder in woord en daad
Een andere betekenis van ygg is eeuwig, ontzagwekkend of oud/tijdloos.
Odin wordt ook Yggjung genoemd (oud-jong
https://nl.wikipedia.org/wiki/Yggdrasil. Beeldmatriaal pag. 15

Deze illustratie toont een 19de-eeuwse poging om de kosmogonie te visualiseren die in de Prosa Edda is beschreven.

Tree of Live Celtic Tree Astrolog
What does the Celtic tree of life represent?

from the Druid's knowledge of earth cycles and
their profound connection with tree
Ever wonder what kind of tree you are

A representation of the link between heaven and
earth, mind and body and the never-ending cycle
of life. The Celts believed that the Tree of Life
was a symbol of longevity, wisdom and
strength. They even believed that trees were
actual ancestors of man and provided a gateway
to the spirit world
What is Celtic tree Astrology
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Celtic Tree Astrology is based on the idea that
the time of our births is related to the
formation of our personality and behaviour.
The Celtic Tree Astrology system was developed

A Weeping Willow? Or a mighty Oak? Find out
what type of tree you are based on Celtic Tree
Astrology!
Celtic Tree Astrology is based on the idea that
the time of our births is related to the formation of
our personality and behaviour. The Celtic Tree
Astrology system was developed from the
Druid’s knowledge of earth cycles and their
profound connection with trees. They believed
trees were vessels of in nite wisdom and that
our own human personalities could be
associated with different species of trees.
Check your birthday below and nd out what
your 'tree personality' is!
https://onetreeplanted.org/pages/what-kind-of-tree-are-you
beeldmateriaal pag. 17

Levensboom (Tree of life)
Levensboom (Tree of life

Voorbeelden levensboom in verschillende culture

Er is waarschijnlijk geen enkel spiritueel symbool dat zó wijd is
verspreid als de boom. Door honderden eeuwen heen en in
duizenden culturen en religieuze stromingen tref je de boom aan als
een bijzonder symbool met een spirituele betekenis. Als beschermer,
punt van samenkomst, troostbieder, symbool van eeuwig leven,
symbool van het leven zelf, contactmaker met het goddelijke..

De lijst van voorbeelden waarin de boom symbool staat voor het
leven is bijna eindeloos. We pakken hier een paar willekeurige
voorbeelden:
• in het christelijk verhaal van het Aards Paradijs, waar Eva
uiteindelijk een verboden appel plukt en daarmee het lot van de
mensheid bepaalt, is deze appelboom een instrument van de
gode
• Siddharta Gautama, beter bekend als de Boeddha, komt tot
verlichting zittend onder een Bodhiboo
• de Joodse Kabbala kent de boomstructuur, en de Sephirot
sleutelsymbolen zijn als het ware vruchten die in een bepaalde
volgorde aan de levensboom hange
• voor Sjiitische moslims is de boom het symbool van een
gelukkige toestand waarin de mens één wordt met de hoogste
werkelijkhei
• in veel natuurgodsdiensten, of het nu om Keltische, Germaanse,
Scandinavische, Aboriginal of Amerikaanse tradities gaat, kende
men heilige bomen
• in het heksendom, druïdisme en de wicca danst men tijdens het
Beltane feest rond de Meiboo
• wereldwijd verspreid is het gebruik een boom te planten bij
geboorte, huwelijk en overlijden
• en wie zet met Kerstmis niet een versierde boom in de kamer...
https://www.alatara.nl/c-4730005/betekenis-tree-of-life/

Betekenis van de Levensboom (Tree of Life
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De levensboom, met zijn wortels, stam en takken, maakt een
verbinding tussen de onderwereld, het leven hier en nu, en de
hemel. Of anders gezegd: het onderbewuste, bewuste en de geest.
In mythologische zin bemiddelt de boom tussen mensen en goden
In gematigde klimaten symboliseert de boom de cyclus van het leven
en de onsterfelijkheid. In het voorjaar ontstaat nieuw blad, en in het
najaar vallen de bladeren voordat de winter de sapstroom in de
boom bijna stopt. Ondanks deze ogenschijnlijke dood loopt de boom
in het voorjaar weer uit. En elk jaar groeit de boom verder, van klein
sprietje tot uiteindelijk een grote woudreus. Zo is de boom symbool
voor groei, kracht en persoonlijke ontwikkeling, voor balans, met
stevige wortels naar het verleden en groei naar de toekomst met al
haar mogelijkheden

The meaning of the Tree of Lif
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All religions, since the origins of mankind, are
somehow tied to trees
We already explored this subject in a previous article,
lingering on some of the 100 trees and plants cited
in the Sacred Scriptures, and besides them, on
how plants have been appointed with a deep
religious meaning throughout times
Let’s just think about the wheat seed, associated to
the word of Christ and His own sacri ce, He, who
died in the ground to be born again and give fruits,
like a seed
Or the olive, another symbol of Jesus and of the
renewed alliance with men wanted by God,
sanctioned by His death on the cross
We can think of the spruce of course, which we
decorate every year for Christmas, and like every
other evergreen, symbol of Christ resurrection and
rebirth, but which was already present in previous
civilizations such as the Celts and the Greeks, and

associated to the concept of hope, new life and
fertility
The tree of life deserves a special mention. It
appears in the Holy Scriptures, from Genesis to
Revelation, and was present also in the Hebrew
culture rst, and Christian culture after, acquiring
deeper and more spiritual meanings along the way
It was a tree that God planted in the Garden of Eden,
right next to the tree of knowledge of good and evil.
Until Adam and Eve could feed on the fruits given by
the Tree of Life, they were both immortal, untouched
by the ow of time, old age nor sicknesses. Sacred
texts teach us that, by committing sins of pride and
arrogance, the two ate the fruits provided by the
other tree, the tree of knowledge of good and evil,
even though God ordered them not to. With this
unfortunate and rebel action, they condemned all
men and women to wander through the world and to
live with sin and pain
https://www.holyart.com/blog/religious-items/
meaning-tree-life/
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According to Gen. 2.9, there stood in the Garden of Eden with
Adam and Eve a "Tree of life" and the "Tree of Knowledge of Good
and Evil." Adam and Eve, the ancestors of humankind, were told
by God not to eat of the Tree of Knowledge of Good and Evil lest
they would die. Both were naked, but were unashamed. A serpent
challenged Eve about eating from the Tree of Knowledge of Good
and Evil, often symbolized in European art and literature as an
apple tree
Tempted by a serpent, Eve ate of the fruit, and she then persuaded
Adam to eat of the fruit. They then realized their nakedness and
covered the lower parts of their body. Genesis 3:22-24 states that
after Adam and Eve had eaten of the forbidden tree against the
command of God, they were expelled from the Garden of Eden. As
punishment for his transgression, the serpent was condemned to
crawl on its belly and eat dust. The woman was sentenced to the
pangs of childbirth, and the man was made to toil and sweat from
the hostile soil. God then barred access to the Tree of Life by
placing cherubim and a aming sword at the eastern entrance to
Eden
"The man has now become like one of us, knowing good and evil.
He must not be allowed to reach out his hand and take also from
the tree of life and eat, and live forever." So the Lord God banished
him from the Garden of Eden to work the ground from which he
had been taken. After he drove the man out, he placed on the east
side of the Garden of Eden cherubim and a aming sword ashing
back and forth to guard the way to the tree of life.

fl

The Tree of Life is a universal symbol found in many religious
traditions. In the Hebrew Bible it is directly mentioned in the Book
of Genesis and the Book of Proverbs, while in the New Testament,
it gures prominently in the Book of Revelation
According to Genesis, partaking of the fruit of the Tree of Life
would have allowed Adam and Eve to live forever. After they sinned
by eating of the forbidden fruit of the Tree of Knowledge of Good
and Evil, however, they were cast out of the Garden of Eden and
forbidden to partake of the Tree of Life. In the Book of Revelation,
Jesus promises the Tree of Life, which bears 12 different types of
fruit in the New Jerusalem, to those who overcome the tribulation
of the Last Days
During the Middle Ages the Tree of Life became a major symbol in
the tradition of Kabbalah, or Jewish mysticism, where it represents
the ten sephitot, or divine emanations. Here, it symbolized God's
manifestation in the created world, and also the ful llment of the
human being's quest for complete knowledge of God
In pre-Jewish Mesopotamian religion, the Tree of Life was depicted
in various works of art and literature. It was sometimes associated
with the goddesses of fertility and guarded by a serpent. In other
traditions it is sometimes associated with the "World Tree" that
forms a bridge between the spiritual and physical worlds
Implied in virtually all traditions regarding the Tree of Life is the
idea that human beings desire to reconnect to the nature of divinity
and attain eternal life by consuming the life-giving fruit of the Tree,
or embodying the symbolic qualities of the Tree itself
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Tree of Life in the Bibl
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Tree of Life (Judeo-Christian
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Other biblical reference
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The idea of the Tree of Life appears in the Book of Proverbs
four times
• To lay hold of wisdom is to lay hold on a tree of life
(Proverbs 3:18
• The fruit of the righteous is a tree of life (Proverbs 11:30
• A longing ful lled is a tree of life (Proverbs 13:12
• The tongue that brings healing is a tree of life (Proverbs
15:4)The prophet Ezekiel projected a picture of the
Messianic age when he wrote of healing trees that would
draw their sustenance from waters owing from the Temple
of Jerusalem. They would provide new fruit each month.
"And on the banks, on both sides of the river, there will grow
all kinds of trees for food. Their leaves will not wither nor
their fruit fail, but they will bear fresh fruit every month,
because the water for them ows from the sanctuary. Their
fruit will be for food, and their leaves for healing" (Ezekiel
47:12)
The New Testament Book of Revelation takes up Ezekiel's
theme, referring to the Tree of Life in three places
• To him who conquers I will grant to eat of the tree of life,
which is the paradise of God (Revelation 2.7
• Through the middle of the street of the city [New Jerusalem],
also, on either side of the river, the tree of life with its twelve
kinds of fruit, yielding in fruit each month; and the leaves of
the tree were for the healing of the nations (Revelation 22:2

Blessed are those who wash their robes, that they may have
the right to the tree of life and that they may enter the city by
the gates (Revelation 22:14

Apocryphal writing
The Coptic Book of Enoch describes the Tree of Life as "a
fragrance beyond all fragrances; its leaves and bloom and
wood wither not forever; its fruit is beautiful and resembles the
date-palm" (Ethiopic Enoch 24:4) The Slavonic Book of Enoch
says "In the midst there is the tree of life… and this tree cannot
be described for its excellence and sweet odor" (Slavonic
Enoch 8:3). The Book of 2 Esdras describes the future and
says "Unto you is paradise opened, the tree of life is
planted" (Esdras 8:52)
Latter-day Saints traditio
In the Book of Mormon, the Tree of Life is shown to Lehi and
then also to his son Nephi in a dream or vision, between 600
and 592 B.C.E. (1 Nephi 8:10). A later passage describes the
fruit of the Tree of Life as "exceeding of all beauty; and the
whiteness thereof did exceed the whiteness of the driven snow"
(1 Nephi 11:8). Nephi interprets the Tree and its fruit as
representing "The love of God, which sheddeth itself abroad in
the hearts of the children of men; wherefore, it is the most
desirable above all things.”

The Tree of life, left, and the Tree of Knowledge of Good and Evil.

The Tree of Life in Kabbala
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According to the tradition of mystical Judaism known as Kabbalah, the
Tree of Life is not a literal tree but a symbol that is used to understand the
nature of God and his relationship to the created world. It is also seen as
re ecting man, who is a microcosm of the divine creation
Kabbalistic tradition holds that the world was created and sustained by ten
channels of divine emanation referred to as the ten se rot. They are
represented in a diagram known as the Tree of Life. Kabbalistic texts
describe the se rot as representing ten characteristics of God. Each
emanation can combine with the other se rot and has both a positive and
negative aspect within itself. The se rot are sometimes described as
being divided into triads with the tenth se rah forming a bridge to the
world of reality. The diagram of the kabbalistic Tree of Life is typically
drawn in such a way that it resembles a human body. Each of the se rot
corresponds to one of the human organs or limbs. In this view, the Tree of
Life also has a right side and a left side, with the right side corresponding
to God’s masculine side, and the left side corresponding to God's feminine
side
The topmost se rah is called Kether, or Crown in English. It is known as
the Primordial Point or the “I am,” representing the in nite energy and
limitless light of God. It is sometimes referred to as the Divine will, and as
containing all of the other se rot within it. It is also thought of as the link
between the God's in nite world and the nite world in which we live. The
second emanation is Chochmah, which means Wisdom, often referred to
as intuition. It is created out of the pure energy of Kether and is
considered to be God’s primordial masculine energy. The next se rah, on
the left side of the Tree, is Binah or Understanding, which is thought of as
God’s primordial feminine energy. It interacts with Chochmah, and the two
of them together are often referred to as the Father and Mother of the
Universe. Kether, Chochmah, and Binah are called the supernal se rot

and are considered to be the primordial energies of the universe. On
some diagrams of the se rot there is an additional emanation known as
Da'at, or knowledge. Da'at is usually seen as the synthesis of 'Chochmah
and Binah, and is a kind of re ection of Kether. Da'at is not considered
one of the ten se rot, but is a mediating and synthesizing principle
between Chochmah and Binah
On the left side of the tree is also Gevurah, or Power. It is sometimes
referred to as justice or law. It interacts with the se rah of Chesed or
Grace, which is on the right side of the Tree. It is described as an outgoing
and expanding force and is also referred to as absolute love that knows
no limitation. Chesed is the love that is free and lacking in restraint,
whereas Gevurah is the love that represents discipline. Chesed is
gendered male because it expands; Gevurah is gendered female because
it receives, encloses, and constricts. Rounding out this triad is Tiferet,
which is typically drawn in the middle vertical column on the Tree, as its
center. It is a combination of harmony, truth, and compassion. The triad of
Chesed, Gevurah, and Tiferet are forces within the heart
The nal triad of se rot consists of Netzach, Hod, and Yesod. Netzach,
which is on the right side of the Tree, is the emanation of Victory and the
capacity for overcoming. It is also referred to as the impulse to get things
done, to work. Some texts refer to it as eternity, an aspect of revelation
which stretches horizontally for all time, and an attribute of endurance
within the Divine. The se rah of Hod, on the left side of the Tree, is known
as Splendor, and is sometimes referred to as persistence or holding on.
Netzach and Hod balance into Yesod, which is the capacity and desire to
build bridges or make contacts, or the ability to establish relationships
The last of the ten se rot is Malchut, which is the summation and
culmination of all the Se rot that are above it. It completes the chain of the
se rot, representing the world of experience, that aspect of the Divine
which is totally immanent, here and now.

The Kabbalah's Tree of Life.

Tree of Life in other tradition
Pre-Judaic mytholog
The symbol of the Tree of Life predates the Judeo-Christian tradition and is
found in many cultures throughout the world. In ancient Mesopotamian and
Canaanite traditions, the tree was often associated with a goddess and
fertility, or with a male and female god together. This Tree is sometimes
associated with a serpent and combines the two aspects of life and death,
which are separated into two different trees in the story of the Garden of
Eden
In the story of Inanna and the Huluppu Tree, the goddess Ishtar/Inanna plants
this sacred tree in her garden, where it is guarded by the "snake which knows
no charm." In the Epic of Gilgamesh the hero searches for the secret of
eternal life and learns that a plant which grows at the bottom of the sea can
rejuvenate the person who consumes it. After retrieving it, however, the plant
is stolen and consumed by a serpent
The Assyrian Tree of Life was represented by a series of nodes and
crisscrossing lines. It was an important religious symbol among these
peoples, often attended to by Eagle-Headed gods and priests, or the king
himself
In ancient Armenia, around the twelfth to sixth century B.C.E., the Tree of Life
was has been found drawn onto the exterior walls of fortresses and carved on
the armor of warriors. The branches of the tree were equally divided on the
right and left sides of the stem, with each branch having one leaf, and one
leaf on the apex of the tree. Servants stood on each side of the tree with one
of their hands up as if tending it
In Egyptian mythology, Isis and Osiris were said to have emerged from the
acacia tree of Saosis, which the Egyptians referred to as the "tree in which life
and death are enclosed." The Egyptian's Sycamore g was also considered
as a sacred tree which stood on the threshold of life and death, connecting
the two worlds
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Pagan and other tradition

In Germanic paganism, trees played a prominent role, appearing in various
aspects of surviving texts and possibly in the name of gods. The Tree of Life
appears in Norse religion as Yggdrasil, the world tree, a massive tree—
sometimes considered a yew or ash tree—with extensive lore surrounding it.
Examples include Thor's Oak, sacred groves, the Sacred tree at Uppsala, and
the wooden Irminsul pillar. In Norse Mythology, it is the apples from Iðunn's
ash box that provides immortality for the gods. Christian saints such as Saint
Boniface are sometimes described as destroying these sacred trees because
they were objects of pagan idolatry
Among pre-Columbian Mesoamerican cultures, the concept of "world trees" is
a prevalent motif. World trees embodied the four cardinal directions, which
represented also the fourfold nature of a central world tree, a symbolic axis
mundi connecting the planes of the Underworld and the sky with that of the
terrestrial world. Depictions of world trees are found in the art and
mythological traditions of cultures such as the Maya, Aztec, Izapan, Mixtec,
Olmec, and others, dating to at least the Mid/Late Formative periods of
Mesoamerican chronology. World trees are frequently depicted with birds in
their branches, and their roots extending into earth or water, sometimes atop
a "water-monster," symbolic of the underworld
In China, an archaeological discovery in the 1990s unearthed a sacri cial pit
at Sanxingdui dating from about 1200 B.C.E. It contained three bronze trees,
one of them four meters high. At the base was a dragon, and fruit hung from
the lower branches. At the top is a strange bird-like (phoenix) creature with
claws. Also from Sichuan, from the late Han dynasty (c 25–220 C.E.) is
another tree of life guarded by a horned beast with wings. The leaves of the
tree are coins and people. At the apex is a bird with coins and the Sun. There
is also a Taoist story of a tree that produces a peach every three thousand
years. The one who eats the fruit receives immortality
https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Tree_of_Life_(JudeoChristian)

Ninhurshag (or Ninlil) and her consort with the Tree of Life

Sumerian Annuanki gods with the Tree of Life

Fragment of a bronze helmet from Urartu, with the "Tree of Life" depicted.

Bomen weten van geen goed of kwaa

op de sociaal-darwinistische gedachte dat het in het leven gaat om het overleven van de sterksten, en
om het afsterven van alles dat zwak en krachteloos is
Wie tegen zo'n mensbeeld protesteert en de moraal verdedigt, moet uitleggen waarin mensen
verschillen van bomen. Je kunt er dan op wijzen dat er voor mensen geen grenzen zijn aan de
overheersingsdrang. Een boom kan uiteindelijk maar een beperkt aantal andere bomen verdrukken,
maar hij zal nooit kunnen uitgroeien tot een massamoordenaar van het formaat Stalin, Hitler of Mao
Een wezenlijker verschil is dat de mens een groepsdier is. In zijn verlangen naar ruimte en macht stuit
hij altijd op zijn eigen afhankelijkheid van anderen. Het is daarom in het wederzijds belang van
mensen om met elkaar rekening te houden. Talloze clichés waarschuwen wat de straffen zijn van
anderen kwaad berokkenen: ,,Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet''. En: ,,Wie
een kuil graaft voor een ander...'
De belangrijkste verdediger van de moraal in de twintigste eeuw was waarschijnlijk Emmanuel
Levinas (-1995). Hij stelt dat het in de menselijke aard ligt met anderen bezig te zijn maar dat de
loso e te veel nadruk op het 'ego' legt. Levinas gaf toe dat mensen, net als bomen, ruimte willen om
te leven, maar nog belangrijker is 'de ander' voor de mens. Levinas ontkende dat de mens puuregoïstisch is: het wezen van de mens is altijd gericht op de ander
Volgens Levinas kunnen wij niet naief egoïstisch zijn, en 'als een boom alle zon, lucht en voedsel naar
ons toe zuigen'. ,,Het pijn-lijden van de naaste goedpraten is stellig de bron van alle immoraliteit'',
schreef hij. Maar dat zegt nog niets over de vraag van Theo de Boer: de vraag naar de bron van
moraliteit. Levinas geloofde stellig dat er zo'n bron voor moraliteit bestond. Hij omschreef het als 'het
naakte gezicht van de ander', die 'een appèl op ons doet waar we ons niet aan kunnen onttrekken'
Misschien komt dit vrij duistere taalgebruik van Levinas voort uit zijn eigen religiositeit, en kon hij zich
niet losmaken van het verhaal over de boom van kennis van goed en kwaad, en van de mythe over
de moraal die door God gegeven is. Inmiddels zijn er minder mystiek klinkende antwoorden. Een
moraal die sommige van onze boomachtige trekjes vermanend en bestraffend toespreekt, geeft ons
uiteindelijk betere overlevingskansen, concludeerde een commentator van Nature onlangs. Hij deed
dat op grond van een aantal veldstudies onder hedendaagse stammen van jagers-verzamelaars.
Stammen die inhaligheid streng veroordelen, vallen minder snel uit elkaar, en zijn daarom beter in
staat om te overleven
Vooral sociobiologen bomen graag over de moraal. Zij komen met allerlei onderzoeken die de
voordelen aantonen van 'wederkerig altruïsme', oftewel: 'Als jij lief tegen mij doet, dan doe ik ook lief
tegen jou'. De moraal is volgens deze wetenschappers natuurlijker dan veel grote losofen dachten:
geen produkt van een 'slavenopstand' of het gevolg van een hapje 'verboden vrucht', maar
totstandgekomen via natuurlijke selectie
Misschien staat een door Plato beschreven Griekse mythe dan ook dichter bij de waarheid dan het
verhaal over de boom van kennis van goed en kwaad: Zeus schonk de mens de moraal uit medelijden
-simpel omdat wij, arme stumperds, zonder een beetje kennis van goed en kwaad, niet kunnen
overleven
https://www.trouw.nl/nieuws/bomen-weten-van-geen-goed-of-kwaad~b2c73dc9/?
referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Blinden kunnen niet zien en bomen niet denken, en áls deze al denken vergissen ze zich,
bijvoorbeeld dat het al lente is. Bert Keizer boomde gisteren op deze pagina en stelde vast dat er
niets in ze omging. Vertelt de boom als morele metafoor ons toch iets over goed en kwaad
Yoram Stein15 februari 2002,
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Filosofen houden van bomen. Voltaire vond dat de mens niets beters kon doen dan in de tuin werken
en Heidegger sleet zijn dagen in een blokhut in het Zwarte Woud. Denkers herkennen zich in bomen:
ze hebben weet van hun wortels, zijn geïnteresseerd in de zaken die onder de oppervlakte liggen, en
zoeken het licht
Over de bomen niets dan goeds. Ze voorzien ons van zuurstof en zijn prettig om naar te kijken. Ze
reiken naar de hemel, en graven diep onder de grond. Maar vergis je niet: de ene gunt de andere licht
in de ogen noch vocht in de wortels. In de grimmige strijd om licht en lucht, water en aarde legt menig
zwakkere boom het loodje. Ze kunnen daar niets aan doen, want bomen weten van geen kwaad.
Filosofen bomen graag over de moraal
,,Wat vertellen de bomen ons eigenlijk?'', vroeg de Nederlandse losoof Theo de Boer zich af. Hen
nemen we het niet kwalijk als zij elkaar in het oerwoud verdrukken, terwijl mensen zulk gedrag wel
verweten wordt. Waarin huist het verschil dat maakt dat de mens moraal heeft en de boom niet? Wil
de mens niet ook het liefst hogerop komen en groeien? Vecht de mens niet, net als de boom, voor
ruimte om te leven, voor Lebensraum? Waarom elkaar doodslaan en verdrukken in de mensenwereld
dan niet simpelweg als natuurverschijnselen opgevat? De Boer: ,,Waarom moet ik voor de medemens
eerbied hebben?'
Friedrich Nietzsche (1844-1900), de grootste vijand van de moraal, vond het opmerkelijk dat de mens
zich schuldig voelt als hij met geweld neemt waar hij zin in heeft, iets dat in de natuur de normaalste
gang van zaken is. Schuldgevoel, schrijft hij, moet dus wel gekweekt zijn: het is er in honderden jaren
ingeslagen, ingebrand en ingemept. Daarom waren straffen vroeger zo gruwelijk: we moesten net zo
lang gepijnigd worden tot we de moraal geïnternaliseerd hadden
Dat is nog geen antwoord. De theorie van goed en kwaad kan niet uit het niets geboren zijn. Daarvoor
moet er in de mensenwereld iets raars zijn gebeurd, iets dat in de bomenwereld ondenkbaar is.
Nietzsche wist wat het was: de zwakkeren hebben de macht gegrepen. Zij wisten de expansiedrift van
de sterken af te remmen; de 'slaven' hebben de wereld op zijn kop gezet door wat zijzelf zijn (zwak en
weerloos) goed te noemen, en door wat in de natuur heerst (kracht en overmacht) kwaad. Nietzsche
noemde dit: 'de slavenopstand in de moraal'
Vóór deze door 'ressentiment' gedreven 'slavenopstand' was de mens volgens Nietzsche even
amoreel als de boom. Wat wij het kwaad noemen, wil slechts eten, groeien, veroveren, macht.
Nietzsche zag deze 'wil tot macht' overal aan het werk. Hij beriep zich hiervoor op de oude Griekse
wijsgeer Heraclitus, die stelde dat oorlog de vader van alle dingen was. En hij borduurde ook verder
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Bomen in de loso e

Filoso e met kindere
“Misschien kan een boom wel denken maar laat hij het nooit
merken
Een groep kinderen denkt na over de klassieke, loso sche
vraag: Als een boom in een bos omvalt en er is niemand in de
buurt om het te horen, maakt hij dan geluid? Een leuk gesprek
over bomen waarin heel wat werd gemisschiend
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“Een boom moet wel geluid maken want alle bomen die vallen
maken geluid.
“Geluid komt door trillingen, als niemand die trillingen opvangt is
het geen geluid.
“Die andere bomen vangen het toch op.
“Maar die hebben geen oren.
“Misschien kunnen ze die trillingen met hun takken opvangen.
“Je kunt het nooit bewijzen of die ene boom geluid maakt.
“Wel als je een opnameding erbij zet.
“Maar dan is er toch iemand bij?
“Nee hoor, alleen dat apparaat.
“Maar die is door een mens bedacht dus dan is de mens er toch
een soort van bij.
Hoe onderzoeken
“Je kunt het misschien wel onderzoeken maar dat is heel lastig.
Je kunt van te voren toch ook niet weten dat die boom gaat
vallen.
“Misschien besluit deze boom een keer geen geluid te maken.

“Kunnen bomen dat wel besluiten?
“Als ze kunnen denken wel. Misschien kunnen bomen wel
denken.
“Misschien is er wel leven op Mars!
“Nou, dat zou best kunnen, dat weten we niet.
Hersen
“Maar bomen hebben geen hersens, alleen maar hout.
“Onze hersens zitten aan de bovenkant, zij hebben aan de
bovenkant alleen takken.
“Als ze kunnen denken dan zitten hun hersens in hun wortels.
“Als je allemaal zaagsel in je hoofd doet, kun je toch ook niet
meer denken?
“Misschien ontdekken we op een dag dat je ook met hout kunt
denken.
“En dan gaan we allemaal hout eten.
“In vis zit ook een stofje waar je goed van gaat denken,
misschien in hout ook wel.
“Bomen maken zuurstof, dat hebben wij ook nodig om te denken.
“Misschien kunnen bomen wel denken maar hebben ze
afgesproken dat ze dat nooit laten merken.
“Volgens mij moet je hersens hebben om te kunnen denken.
Meer over de loso sche vraa
Op wikipedia kun je meer lezen over deze klassieke loso sche
vraag ‘Als een boom in een bos omvalt en er is niemand in de
buurt om het te horen, maakt het dan geluid?
https:// losovaardig.nl/blog/voorbeeldgesprekken/denkenmet-een-hoofd-vol-zaagsel/

Endowed with Earth and universal life force energy, Trees are the most spiritually
advanced living beings on the Earth. Trees are constantly in a meditative state and
the subtle energy is what they use to speak as a language
Trees can absorb negative energy. They help open your energy channel and help them
reciprocate with healing the blockages. This is the reason why sitting under a tree or
living in the presence of trees feels so good. It’s the energy inside the tree that vibrates
and the tree energy healing begins to make you feel peaceful, safe, secure, and stable
The relaxing effect on your mind when you are in an area where trees are present is the
process called Tree Energy Healing. The healing abilities of trees are the result of
ascended vibrational frequencies, that are slow, patient, and deeper

Taoist masters observed that besides converting Carbon Dioxide into Oxygen, trees
absorb any negative energy and convert into something useful. The trees are
rmly rooted in the earth and the more rmly the trees are rooted in the earth, the
higher they reach the heavens above. Trees are the wisest absorbing the vital
energies from the earth and universal forces from the higher dimensions.
Related: Advanced Science On How To Befriend A Tree
Tree: Healer and Frien

Establishing a communication with a Tre

As a spiritually advanced living being, they co-exist with nature and human
beings. Trees are quite intelligent and they do have a sense of touch and feel and they
have conscious emotions too. Trees have the ability to calm you down and help you
let go of things that do not bene t your life. Tree energy can also end all your miseries.
However, such a relationship with trees needs to build up. You need to trust the ability
of the tree to heal you and believe that you will get what you desire

To communicate with a Tree, you have to have the heart to understand they are
as human in their emotions than you can believe. When you talk to a tree, you will
notice that they respond. As you choose to begin working with tree energy, you have to
see to the fact that a tree is nothing but a counterpart of you and they are all but trying
to tell you to be humble and humane with them
Related: Studies Reveal Trees Can Form Bonds Like An Old Couple and Look
After Each Other
Tree energy have the power to unlock your intuition and help you on your spiritual
journey

Healing abilities of a Tre

Choose a Tree to work wit
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Trees have been used for various healing and medicinal purposes for ages, and for
this, the bugger trees have always been the best choice, especially the Pine trees.

.


They radiate Chi, nourish the blood system, strengthen the nervous system, and
ensure longevity. These trees ll the soul and our spirit
Pines are the immortal trees. Even though they are the best choice, many other trees
or plants can be used for healing negative energy. The larger trees contain the most
energy. Among the most powerful are trees growing near running water. Some trees
feel warmer or hotter than others; some feel cooler or colder than others
Here are certain trees that have the energy to heal and you can choose one among
them to work with
1. Cypresses and cedars lower the temperature and feed Yin energy
2. The Willows help ght the dry winds to eliminate excess moisture from the body,
reduce blood pressure, and strengthen the urinary tract and bladder
3. The elms calm the mind and strengthen the stomach
4. Maples ght the dry winds and help reduce the pai
5. Banyan trees (Indian Fig) purify your heart and help eliminate bodily moisture
6. Cinnamon can remove the cold from the heart and the stomac
7. Fir tree energy help to absorb bruises to reduce sweating and rst heal bone
fractures
8. Hawthorn’s help digestion, strengthen the intestine, and ght low blood pressure
9. Birches lower body temperature, eliminate body moisture, and help detoxify the
body
10.The prunes feed, the spleen, the stomach, the pancreas and calm the mind

A relationship with the tree is a mutually bene cial one that needs to be nourished
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Tree Energy: How Trees Help Us Hea

https://themindsjournal.com/tree-energy-how-trees-help-us-heal
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Pachamama is a goddess revered by the
indigenous peoples of the Andes. In Inca
mythology she is an "Earth Mother" type
goddess,[1] and a fertility goddess who presides
over planting and harvesting, embodies the
mountains, and causes earthquakes. She is also
an ever-present and independent deity who has
her own creative power to sustain life on this
earth.[1] Her shrines are hallowed rocks, or the
boles of legendary trees, and artists envision her
as an adult female bearing harvests of potatoes
and coca leaves.[2] The four cosmological
Quechua principles – Water, Earth, Sun, and
Moon[2] – claim Pachamama as their prime
origin. Priests sacri ce offerings of llamas, cuy
(guinea pigs), children (The Capacocha Ritual)
and elaborate, miniature, burned garments to
her.[3] Pachamama is the mother of Inti the sun
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Pachamama

god, and Mama Killa the moon goddess. Mama
Killa is said to be the wife of Inti
After the Spanish colonization of the Americas,
they converted Native Americans to Roman
Catholicism. Due to religious syncretism, the
gure of the Virgin Mary was associated with that
of the Pachamama for many of the indigenous
people.[4]
As Andean cultures formed modern nations, the
gure of Pachamama was still believed to be
benevolent, generous with her gifts,[5] and a local
name for Mother Nature. In the 21st century,
many indigenous peoples in South America base
environmental concerns in these ancient beliefs,
saying that problems arise when people take too
much from nature because they are taking too
much from Pachamama.[6
https://en.wikipedia.org/wiki/Pachamama

Pachamama

Bomen in de literatuur
Fear & Forest

Into the woods with Shakespear

Fear and forests, writes Shakespeare scholar Professor
Anne Barton, go hand in hand. Forests are where we
get lost and meet wild men, where chaos rules and
anything can happen. Shakespeare uses forest
settings, sometimes magical, sometimes menacing, in
many of his plays. In As You Like It, the Forest of Arden
is a place of freedom, transformation and love – but
also hardship for the shepherds who work there. When
in Macbeth Birnam Wood does come to Dunsinane,
Macbeth knows he is doomed
https://www.cam.ac.uk/research/features/into-thewoods-with-shakespeare

https://www.cam.ac.uk/research/features/into-thewoods-with-shakespeare

?


e


.


n


s


fi

e


“Forests are places of transformation, where the
boundary between human life and that of animals,
plants or trees are likely to become confused, or even
obliterated.” Anne Barto

Macbeth Environmental Warning from the past
https://besenglishdepartment.wordpress.com/
macbeth-environmental-warning-from-the-past/
• Not
Tolkien noted in a letter that he had created walking
tree-creatures [Ents and Huorns] partly in response to
his "bitter disappointment and disgust from schooldays
with the shabby use made
in Shakespeare's Macbeth of the coming of
'Great Birnam Wood to high Dunsinane Hill': I longed to
devise a setting in which the trees might really march to
war".[T 8] Critics note that it is a shock that the battle,
the Orcs, and Saruman's hopes of conquest should end
this way. They also observe that it represented Tolkien's
wish-ful lment to reverse the harm he could see being
done to the English countryside

ONTMOETINGEN MET BOME

Boeke
De Spirituele Kracht van Bome
De oerkrachten en helende eigenschappen van bomen voor het
versterken van lichaam en geest
Auteur: Petra Sonnenber

De helende energie van bome
wat we van bomen kunnen leren en hoe we ermee in contact
kunnen treden,
Auteur: Patrice Bouchardon

De symboliek van bome

De wijsheid van bomen en kruiden,
Auteur: Abe J. van der Vee

Levensbomen, 68 zielskrachtkaarten,
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Auteur: Marjanne Huisin
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De aarde, de hemel en de bome
Auteur: Maja Kooistra

Perfect Order: Recognizing Complexity in Bali
Auteur:J. Stephen Lansing
Series: Anthropology. Princeton Studies in Complexity

The Cry of the Earth,
Auteur: Wendell Berry Sandra Ingerman

volgens de Keltische bomenkalender,
Auteur: Abe J. van der Veen
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Spirituele ervaringen tussen mensen en bomen
Auteur: Kooistra

Het verborgen leven van bome

Verweven leve

wat ze voelen, hoe ze communiceren - ontdekkingen uit een
onbekende wereld.
Auteur: Peter Wohlleben

de verborgen wereld van schimmels,
Auteur: Merlin Sheldrake

De geheime band tussen mens en natuu
Over de hartslag van bomen, onze zeven zintuigen en de vraag of
planten bewustzijn hebben,
Auteur: Peter Wohlleben

Beleef het bo

Auteur: Wendell Berry Sandra Ingerman
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Ontdek de wijsheid van bossen,
Auteur: Suzanne Simard
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Spiritual Ecolog

The Cry of the Earth,

Op zoek naar de moederboo

n


Een geschiedenis van de wereld geschreven in jaarringen,
Auteur: Valerie Trouet

The Cry of the Earth, ,
Auteur: Wendell Berry Sandra Ingerman

De natuurgids voor iedere wandeling,
Auteur: Peter Wohlleben

s


Wat bomen ons vertelle

Braiding Sweetgras
Indigenous Wisdom, Scienti c Knowledge and the Teachings of Plants,
Auteur: Robin Wall Kimmerer

Speaking with Natur

KIDS Boeke
Alleen
een
boom
weet
hoe
hij
een
boom
moet
zijn
Auteur: Mary Murphy
De
wonderlijke
wereld
van
bomen
Auteur: Jen Green

Awakening to the Deep Wisdom of the Earth,

Auteur: Sandra Ingerman

The Great Tree of Lif

Forest
School,
Activity
Cards
Auteur: Jane Worroll & Peter Houghto

Book of Tree

Visualizing branches of knowledg

Het
begint
met
een
Zaadj
Auteur: Laura Knowles

Auteur: Manuel Lim

Het
begint
met
een
Zaadj
Auteur: Emili Bon

Auteurs: Douglas & Pamela Solti

The Architecture of Tree

“This book is considered the Bible for tree lovers.

Darwin’s
Tree
of
Lif
Auteur: Michael Bright Illustrated by: Margaux Carpentier

Auteurs: Cesare Leonardi & Franca Stag

Groene Theologi

Als
een
boo
Auteurs: Felicita Sala & Maria Gianferrar

Auteur: Trees van Montfoor

L’albero
Auteur: Shel Silverstei

Verkozen tot "Beste theologische boek 2019" op de Nacht van de Theologie
De ecologische crisis vraagt om een herbezinning in denken, doen én geloven. Groene theologie is een
onmisbaar boek voor ieder die duurzaamheid en geloof, theologie en ecologie met elkaar wil verbinden

Pocket Bomen boe
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Auteur: Gerard Janssen

Het
verborgen
leven
van
bomen
voor
kinderen
Auteur: Peter Wohlleben

Podcasts & Website’s
The Empathy Museum, Roman Krznaric A Mile in my
Shoes
https://www.romankrznaric.com/outrospection/2018/07/27/5442

The energy company being advised by teenage
environmentalist
https://www.positive.news/environment/energy/the-energycompany-being-advised-by-teenage-environmentalists

The Good Future Board
The voices of tomorrow's leaders must be hear

.
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The time is up for hearing from grown-ups on climate change. We
want to hear from young people. With young people leading climate
activism all over the world, we are putting them front and centre of
our business decisions, too.
We have set up the Good Future Board, made up of six secondary
school-aged students. They will feed into how Good Energy is run
and make sure the voices of tomorrow’s leaders are heard. We’ll
look to them for ideas, thoughts, dreams and challenges that we
wouldn’t have thought of ourselves. Creativity from the perspective
only someone who has their whole future ahead of them can have

Following a recruitment process which saw us receive nearly 1000
applications from schools across England via our partners at EcoSchools, we whittled the long list down to an incredibly passionate,
insightful and impressive nal six who are joining the board
https://www.goodenergy.co.uk/goodfuture

Here come the Time Rebels! Japan's "Future
Design" movement shows how to factor future
generations into our politics
FUTURES, BIG PICTURE, EQUIP FOR THE FUTURE 25 October 202

We are supporters of the philosopher Roman Krznaric’s work on
“future generations” - the fact that we don’t think much about the
impact of our current actions on them. Developing feeling and
instincts for being “Good ancestors” (the title of his recent book),
thinking long-term in a short-term world, is his admirable ambition
https://www.thealternative.org.uk/dailyalternative/2020/10/25/
future-design-japan-time-rebels

Future Design in action in Yahaba, Japan. Photo Credit: Masaaki Takahashi and Ritsuji Yoshioka

https://www.boom loso e.nl/product/100-1096_Spiritualiteitbegrijpen

Seminars about long-term thinking.
Perfect Order: A Thousand Years in Bali | Stephen Lansing
https://youtu.be/Qj8hZ9w31Ho

The Rights of Future Generations, A New Legal
Humnanism
Émilie Gaillard has been working on the rights of future generations
for 20 years. She believes this legal concept is an essential tool for
bringing about the paradigm shifts required for the long-term
preservation of the environment and populations.
https://ideas4development.org/en/rights-future-generationslegal-humanism/

The Futur of Global Systems thinking,
celebrating James Lovelock’s Centenary.
Bruno Latour Gaia2.0/ Down to Eart

Podcast van de EO en de NPO1 campagne
nederlandplantbomen.nl
#1 Je hoeft niet aan een boom te hangen om een eikel te zij

WaterBea
Not so long ago, a group of passionate people got together to use storytelling as a tool to make a
difference
That team created WaterBear, the rst interactive streaming platform dedicated to the future of our
planet. Whatever you feel passionately about in the world of climate action, biodiversity,
sustainability, community, diversity and more, WaterBear provides access to award-winning and
inspirational content that empowers members to dive deeper, learn more and take action
WaterBear members control what content they want to watch, when they want it, with no ads and
with one simple sign up - all for free, in all English speaking countries, on mobile app and web
WaterBear is a big fan of documentaries, locally-told stories, NGO campaigns, on-the-ground
grassroot outreach, volunteering, eco-travel, sustainable products and much more; and members
can nd all of this on the WaterBear platform at the touch of a button
We’re always looking to help members nd the next story to make a difference - so sign in, lean
forward and start taking action

.


.


n


 


 


h


.


 


fi

m


fi

fi

https://www.earthrise.studio/project/the-breakdown
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https://www.facebook.com/bbcworldservice/videos/
2037134556305660/

fi

https://join.waterbear.co
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How trees secretly talk to each other. The
amazing science of the Wood Wide Web.
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https://youtu.be/Fmonvx9dV_E

Podcast van Wim Eikelboom: Eik & Ik

Earthris

https://www.newyorker.com/tech/elements/
the-secrets-of-the-wood-wide-we
altruism and empathy https://www.ad.nl/
wetenschap/het-wood-wide-web-handelenzit-diep-geworteld-in-bomen-enmensen~aa284dc3/
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https://theconnectivist.wordpress.com/
2015/09/28/forrest-network-how-treescommunicate
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https://www.dw.com/en/plants-shareinformation-using-natures-fungal-internet/
a-4155329

https://www.geefeenboompje.nl/producten/
boomsoor

Geef een boom cadeau Een eeuwen oude traditie
Met GeefeenBoompje.nl wordt een oude traditie in ere hersteld: het planten van een boom
wanneer er een belangrijke gebeurtenis in een mensenleven plaatsvindt. Of het nu gaat om
een geboorte-, huwelijks-, verjaardags- of als relatiegeschenk. Voor elke gelegenheid is een
boompje geselecteerd met bijbehorende symboliek
50 cent naar JustDiggI
Voor klimaat herste
Van elk verkocht boompje gaat € 0,50 naar JustDiggit. Met het schenken van een boompje
via Geefeenboompje.nl steun je direct dit goede doel
Er is geen plek op aarde waar geen regen valt. Toch zijn er gebieden waar het door
klimaatverandering, ontbossing of overbegrazing te droog is. Door het toepassen van
verschillende technieken helpt JustDiggit, het regenwater de grond in. Hierdoor krijgen
bomen en planten opnieuw een kans om te groeien. Door verdamping gaat het vervolgens
gelijkmatiger regenen en ontstaat er direct verkoeling van het aardoppervlak
Voor meer informatie: https://justdiggit.org/nl
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Zoals hierboven reeds is aangehaald, vindt de lengtegroei plaats in de knoppen.
Eigenlijk moeten we zeggen in het topje van de jonge groeischeut. Wanneer het
topje een scheut gemaakt heeft en verder in de lengte groeit, zal het achtergebleven
stuk scheut zich differentiëren. Dit wil zeggen dat alle cellen die dan aanwezig zijn
een speci eke taak krijgen. Zo ontstaat er een structuur in de stengel. Hierbij zal de
stengel beginnen aan zijn diktegroei, waarbij van lengtegroei niet meer wordt
gesproken. Als we een dwarse doorsnede van een stam maken dan kunnen we een
aantal structuren onderscheiden
De schors
De schors kan je beschouwen als de jas van een boom. Hij biedt bescherming tegen
externe factoren. De schors bestaat uit kurkcellen. Meestal zijn deze kurkcellen
vermengd met afgestorven cellen uit het oëem, dus de grens tussen oëem en
schors is niet duidelijk zichtbaar. De dikte van de schors is afhankelijk van de soort.
Wanneer de droge schorsdelen lang op de boom blijven hangen krijgen we een
dikke schors en zal de tekening van die schors ook zeer grillig zijn door het dikker
worden van de boom
Vallen de schorsdeeltjes vrij snel af, dan heeft de boom een dunne en gladde
schors. Een Beuk bijvoorbeeld is door het feit dat de schors zo dun is zeer gevoelig
voor hevige zonnestralen (zonnebrand)
Bij sommige soorten kan je duidelijk de lenticellen onderscheiden. Lenticellen staan
net zoals de huidmondjes in de bladeren in voor de gasuitwisseling. Deze lenticellen
zijn goed te zien bij de bomen uit de kersenfamilie
Floëem of bast
In het oëem liggen de cellen die instaan voor het transporteren van suikers
(fotosynthese) van de bladeren naar de wortels (neerwaarste sapstroom)
Het cambium
Het cambium is een delende cellaag, de plaats waar de secundaire groei (diktegroei)
gebeurt. Elke cambiumcel vermenigvuldigt zich en zet naar binnen (xyleem) of naar
buiten ( oëem) cellen af. Het cambium zal dus afwisselend xyleemcellen en oëem
cellen produceren. Een jaarring ontstaat in het xyleem door het opstarten en stoppen
van zo’n groeiseizoen.Het cambium kun je niet zien. Je kan het wel situeren, tussen
het spinthout en de schors, maar deze één cel dikke laag is met het blote oog niet
waar te nemen.

I


Op deze pagina kom je meer te weten over hoe bomen functioneren. Van de lengte
-en diktegroei tot de mogelijkheid van de boom om zelf te reageren op
verwondingen
PRIMAIRE- OF LENGTEGROE
Elke plant en boom groeit in de lengte, maar waar juist de plek gesitueerd is waar de
lengtegroei plaats vindt, is niet zo duidelijk. Vaak denken mensen ten onrechte dat
de lengtegroei in de stam van de boom gebeurt. Ze kennen het beeld van een boom
die elk jaar groter wordt waarbij de stam als het ware uit de bodem groeit. Dat beeld
klopt echter niet. De lengte-groeipunten zijn enkel gesitueerd in de knoppen van de
boom en ze worden in de zomer gevormd. Een aantal, vooral de eindknoppen, lopen
uit in de lente. Eindknoppen zijn de knoppen die aan het einde zitten van de top, alle
takken en zijtakken. Bij een grote boom zijn er dat zeer veel. Het zijn dus vooral de
eindknoppen die voorrang krijgen bij het uitlopen. Dit noemen we apicale dominantie
en is bij bomen sterker aanwezig dan bij struiken. Die knoppen zijn de enige plaats
in de boom waar er lengtegroei plaats vindt
Een jonge boom waar op 1 meter hoogte een zijtak is ontstaan, zal na verschillende
jaren nog steeds die tak hebben op 1 meter hoogte. De tak groeit dus niet mee in de
hoogte. Deze kennis is zeer belangrijk bij het snoeien omdat een probleemtak ook
altijd op dezelfde plaats blijft zitten
De lengtegroei bij bomen is meestal ook beperkt tot een aantal maanden. De
knoppen lopen uit in april – mei en groeien meestal maar tot eind juni (langste dag).
Er zijn een aantal uitzonderingen. De Zomereik bijvoorbeeld kent twee
groeiperiodes. Hij start in de lente en stopt enige tijd later. En dan eind juni open de
nieuw gevormde knoppen opnieuw uit (St. Janslot). De populier en de plataan
groeien dan weer een heel seizoen tot in de herfst
Er zijn verschillende types knoppen: bladknoppen, bloemknoppen,
adventiefknoppen, slapende knoppen,…. Adventiefknoppen en slapende knoppen
kunnen door een prikkel (zonlicht of sterke snoei) ontwaken en uitlopen, wat bij
vormbomen duidelijk te zien is. Bij naaldbomen komen weinig adventiefknoppen en
slapende knoppen voor, daarom lopen ze sneller het risico om niet meer uit te lopen
bij een verkeerde snoei. Wat weg is komt meestal niet meer terug bij naaldbomen
Stamdoorsned

.


SECUNDAIRE- OF DIKTEGROE

e


Boombiologi

:


e


.


:


:


fi

fl

fl

Wat is een boom?

Xyleem of hout
In het xyleem of hout liggen de vaten die zorgen voor het transport van water en
voedingsstoffen van de wortels naar de bladeren (opwaarste sapstroom). Je kan er de
volgende structuren vinden
◦ Kernhout: kernhout bestaat uit dode cellen waarin looi- en bewaarstoffen
opgeslagen worden. Hierdoor is het ook duurzamer dan spinthout. Het neemt niet
meer deel aan de levensprocessen, maar zorgt vooral voor de stevigheid. Bij de
meeste bomen is deze zone vrij donker van kleur. Het aandeel kernhout kan van
boomsoort tot boomsoort verschillen. Spinthoutsoorten (zie onder) hebben geen
kernhout
◦ Spinthout: spinthout of spekhout is levend hout dat actief bijdraagt tot de boomgroei.
Concreet zitten in het spinthout de transportvaten die het water en de mineralen in
de bodem transporteren van de wortels naar de bladeren in de kroon. Bij
kernhoutsoorten zie je het onderscheid tussen spint- en kernhout zeer duidelijk: het
spinthout is meestal lichter van kleur. Omdat het zeer vochtig is, en geen looi- en
bewaarstoffen bevat zoals in het kernhout is het zeer vatbaar voor aantastingen. Dat
is de reden waarom schrijnwerkers het spinthout verwijderen bij het maken van
duurzame constructies
◦ Houtstralen: in tegenstelling tot het xyleem en oëem, waar het saptransport
vertikaal gebeurt, zorgen houtstralen voor het horizontaal saptransport
Verwondinge
Wanneer een boom om één of andere reden verwond wordt, dan kan hij zichzelf niet
genezen. Dat wil zeggen hij kan de wonde niet helen door nieuw weefsel op diezelfde
plaats te vormen. Een boom heeft een ander mechanisme om zich te verdedigen tegen
infecties bij verwondingen. In de eerste plaats zal hij een eigen afweermechanisme
opstarten in het hout om op die manier indringers zo goed mogelijk buiten te houden.
Ten tweede zal hij zo snel mogelijk de wonden proberen te overgroeien met
wondweefsel. Hij maakt dus wel nieuw weefsel aan, maar hij brengt dat aan buiten de
plaats waar de wonde zit
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Afgrendelingsmechanisme

Bij een ernstige verwonding van de boom is het spinthout blootgesteld aan de
buitenlucht. Al in een paar seconden, zullen allerlei kleine organismen, bv.
schimmelsporen, de wonde besmetten. Op hetzelfde moment echter zal door het
binnendringen van zuurstof een oxydatie plaats vinden in het hout. Hierdoor zal de
boom op een passieve manier een lichte bescherming vormen tegen indringers. Dit
proces is maar tijdelijk maar het kan ook tijdens de rustperiode van een boom
plaatsvinden (buiten het groeiseizoen). De belangrijkste bescherming wordt echter op
een actieve manier gevormd door de boom (tijdens het groeiseizoen)
Hij gaat als het ware het indringen van organismen en het uitbreiden van rotvorming
tegengaan door relatief ondoordringbare wanden te maken
De boom is eigenlijk opgebouwd uit compartimenten. Een beetje zoals taartstukken,
maar dan in 3 dimensies. Eigenlijk is de werking van een boom het best te vergelijken
met een duikboot. Een duikboot is helemaal ingedeeld in kleine ruimtes, die onderling
met stevige deuren toegang geven tot elkaar. Wanneer de buitenkant van de duikboot
beschadigd wordt, dan worden de deuren van de omliggende compartimenten
geblokkeerd. Op die manier kunnen de andere compartimenten gevrijwaard blijven. Bij
een boom gebeurt eigenlijk hetzelfde. Daar worden ook compartimenten van de rest
afgesloten bij een verwonding. Het hout wordt op die manier beschermd tegen allerlei
aantastingen. De Amerikaan Alex Shigo heeft tijdens zijn onderzoek een model van dit
afgrendelings-proces ontwikkeld. Dit benadert zeer goed wat er zich in werkelijkheid
afspeelt. Dit model heet CODIT (Compartmentalization Of Decay In Trees)
goede overwalling snoeiwond

Wondovergroeiin
De snelheid waarmee bomen wonden kunnen overgroeien is afhankelijk van de
boomsoort, het moment van de beschadiging, de conditie van de boom en de grootte
van de wonde. Een snelle overgroeiing betekent niet altijd een goede afgrendeling of
omgekeerd. Het afgrendelen van een wonde is een ingrijpende gebeurtenis die veel
energie vraagt, wonden kunnen daarom best zo klein mogelijk zijn
Om de kwetsbare binnenzijde te beschermen van de buitenwereld probeert een boom
zo snel mogelijk de wonde te overgroeien en zo ‘het gat’ in de beschermende schors
dicht te maken. Om inrotting te vermijden is een goede afgrendeling wel veel
belangrijker dan een snelle overgroeiing
Wondverzorgin
Het gebruik van wondverzorgingsmiddelen is in de meeste gevallen overbodig. De juiste
snoeiperiode en de juiste manier van snoeien zijn veel belangrijker voor de boom dan
het gebruik van wondverzorgingsmiddelen. Naast het feit dat ze veel geld kosten
verbeteren ze ook niet altijd de wondheling en afgrendeling (integendeel)
https://www.ecopedia.be/pagina/boombiologie

Worteldru

Goed lesmateriaal kindere
Transport in de plan
Stoffen die de plant opneemt vanuit de bodem en maakt in de fotosynthese
moet hij transporteren door de plant heen. Water en opgeloste stoffen moeten
vanuit de wortels naar de bladeren gebracht worden voor de fotosynthese. De
geproduceerde glucose moet vanuit de bladeren naar de wortels gebracht
worden als reserve voor in de winter. Dit stoffentransport vindt plaats in de
vaatbundels van de plant. Houtvaten vervoeren water en mineralen naar de
bladeren, bastvaten transporteren glucose naar de wortels. Ook op
Bioplek.org is veel informatie te vinden over het transportsysteem in de plant
Watermoleculen in de houtvaten van de boom of plant zitten met een kracht
die we cohesie noemen aan elkaar vast. In de bladeren verdampen de
watermoleculen die in de buurt zitten van het huidmondje. Watermoleculen
die daar verdampen trekken nabijgelegen watermoleculen ook mee naar
buiten en zorgen zo voor een waterstroom van wortel naar blad.
Watermoleculen trekken niet alleen elkaar aan, maar watermoleculen binden
ook aan andere stoffen. De aantrekkingskracht van watermoleculen aan
andere moleculen dan water heet adhesie. Deze adhesie zorgt ervoor
watermoleculen in de houtvaten min of meer de neiging hebben om langs het
oppervlakte van deze houtvaten omhoog te kruipen. Ook adhesie heeft dus
ook invloed op de anorganische stoffenstroom van wortel naar blad
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Bomen zijn grasvelden op stelten. In de competitie om licht moesten de
bomen wel erg lange stammen produceren. Hoe langer de stam, des te meer
zonlicht de boom kon opvangen en des te meer glucose de boom kan maken.
Bij het rekken van deze stam ontstond echter een nieuw probleem: hoe krijgt
de plant al het benodigde water van de wortels naar de bladeren? De plant
heeft twee manieren om water omhoog te krijgen richting de bladeren: de
worteldruk en de zuigkracht van de bladeren

Planten moeten een manier verzinnen om water met kracht de cellen van de
wortels in te zuigen. Om water de cellen van de wortels in te krijgen nemen
de wortelcellen actief mineralen uit de bodem op. Bij deze actieve opname
van mineralen uit de bedem speelt het bandje van Caspary een heel
belangrijke rol. Hert bandje van caspary zorgt ervoor dat transport door de
celwanden stopt en dat water en mineralen verder vervoerd moeten worden
door de celmembraan en het cytoplasma van de levende cel. De actieve
opname van mineralen zorgt voor een verhoging van de osmotische waarde
van de cellen van de wortels. Doordat de osmotische waarde van de cellen
door deze actieve opname veel hoger wordt dan de osmotische waarde van
het milieu van de plant zal door osmose water de cellen van de wortels
instormen. Hoe hoger de concentratie opgeloste mineralen in de cellen van
de wortels, des te meer water er de cellen in zal stromen, des te krachtiger de
worteldruk.

Zuigkracht van de bladere
In de bladeren verdampt het via de houtvaten getransporteerde water. Voor
elk verdanpt watermolecuul wordt er vanuit de houtvaten een nieuw
watermolecuul naar bovengetrokken. Aangezien de watermoleculen door
middel van cohesie met elkaar verbonden zijn als kralen aan een ketting
wordt door verdamping van water in de bladeren een kolom water vanuit de
wortels omhoog gezogen.
https://biologielessen.nl/index.php/dna-12/577-transport-in-de-plant

Wat is een boom? Minder evident dan het lijkt
Biologie en houtanatomi
Wim Peters, Lector boomverzorging
https://edepot.wur.nl/514344

.
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Boom
https://wikikids.nl/Boo

Ecologie van de boom

Vind het hele werkboek voor groep 7 en meer op de
website in onderstaande link
https://docplayer.nl/44620590-Dol-op-bomen-opdracht-1-in-een-boom-leven-veel-dieren-welke-dieren-herken-je-in-de-eik-hierboven-schrijf-deze-op.html

Wist je dat? Educatie website’s
Wist je dat... de traditie zegt dat groei en ontwikkeling
van kind en boom dezelfde lijn volgen
Wist je dat... de traditie leert dat de laatste peer altijd
aan de boom moet blijven hangen, om voor het
volgende jaar zeker te zijn van een goede oogst
Wist je dat... één boom zo’n 25 kg CO2 per jaar opneemt
en daarmee 250 km van een zuinige auto compenseer
https://www.geefeenboompje.nl/
Bosopdrachten, praktijk opdrachten groep 7 &
https://docplayer.nl/17321354-Bosopdrachten-praktijkopdrachten-groep-7-8.htm

Educatief materiaal bij, “Bomen, kampioenen van het planetenrijk
https://docplayer.nl/13751936-Een-boom-is-niet-alleen-een-verhaal-over-het-bos.htm

De bomen door het bos zie
https://docplayer.nl/14274617-De-bomen-door-het-bos-zien.html

Voedselkringloo
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https://natuurwijzer.naturalis.nl/leerobjecten/voedselkringloop-eten-en-gegeten-worden

Pro-ecologisch plante
Met pro-ecologisch planten bedoelen we bij Groenwerk het planten van bomen, struiken en andere planten die (plaatselijk) een grote positieve invloed uitoefenen op ora en fauna, de voortplanting ondersteunen
en/of de inheemse diversiteit binnen een gebied helpen te vergroten. Deze gewassen kunnen voor planten en dieren een functie hebben als voedselbron of b.v. als nestplaats. Ze kunnen ook meerdere functies
vervullen. De dieren zorgen dan vaak weer voor verspreiding van het zaad en bestuiving van de bloemen of helpen de boom tegen plagen te beschermen, hoewel ze, vooral als de habitant een schimmel of insekt
is, vaak ook een bedreiging voor de gezondheid en stabiliteit van de boom kunnen zijn
Er zijn verschillende termen in omloop om de natuurwaarde van bomen aan te geven. We noemen hier daarvan enkele
Voedselbomen zijn bomen die voedsel leveren aan dieren. Speci ek vogels, zoogdieren, am bieen en reptielen. Waardbomen zijn min of meer hetzelfde maar de term wordt meestal gebruikt m.b.t. tot vlinders,
en algemener voor insekten, maar ook voor afhankelijkheidsrelaties van schimmels, (korst)mossen en planten als b.v. de Maretak). Drachtbomen zijn bomen waarvan de bloesem veel nectar en/of stuifmeel levert
aan insekten in het algemeen maar de term wordt meestal gebruikt in relatie tot bijen
Ecologen spreken van Habitatbomen als bomen ecologische niches bieden aan ora en fauna in de vorm van holtes, scheuren, speci eke schorsstructuur e.d.. Zulke niches kunnen een levensvoorwaarde zijn
voor dieren als vogels of insekten die op zichzelf weer van behoefte kunnen zijn voor ander leven. Ook (korst)mossen, schimmels en planten kunnen zich in deze niches nestelen terwijl de wortels van bomen soms
in symbiose leven met schimmels met fraaie paddestoelen
In het landschap worden habitatbomen door ecologen gemerkt met een gol ijn. Oude habitatbomen worden door hen vaak betiteld als Veteraanbomen. De term Toekomstbomen is gereserveerd voor bomen met
een hoge natuurwaarde waarvan, gezien de standplaats, verwacht kan worden dat ze onder goede omstandigheden tot volledige wasdom kunnen komen
Bomen zijn ook in hoge mate belangrijk voor vogels. Bomen die nestgelegenheid bieden aan vogels worden Nestelbomen genoemd en bomen die nestgelegenheid bieden aan roofvogels: Horstbomen. Veel
vogels zijn niet echt kieskeurig waar het de locatie van het nest betreft. Bomen en struiken die door een dichte groei bescherming bieden zijn bij veel vogels in trek. Ook een aantal vleermuissoorten heeft hun
nesten in bomen net als de Eekhoorn en de Boommarter
Naast voedselbron en nestelboom spelen bomen soms ook een rol als Uitkijkbomen die door roofvogels gebruikt worden als uitkijkpost of bieden ze slaapplaats (Slaapbomen) of schuilplaats. Tot slot vermelden
we nog de z.g. Verzamelbomen waarin groepen vogels (b.v. Spreeuwen) zich verzamelen en de Roestbomen waarin Ransuilen samenkomen
https://bomenwerk.com/bomen-planten/aanplanten/pro-ecologisch-planten.html

Maak de dieren in je tuin blij met een boom of struik
12 NOVEMBER 2021 | NATUURMONUMENTE

Dit is dè tijd van het jaar om een boom of struik te planten. De dieren in je tuin zullen je dankbaar zijn! Een boom betekent meer voedsel voor vogels en insecten, meer ruimte om nesten te bouwen en een plek om in te schuilen. Lees hier
hoe boswachter Mathiska met wat groter groen meer dieren in haar tuin krijgt
Van november tot maart gaan bomen in rust. Ze hebben minder energie nodig voor groei en bloei. Dit is de beste periode om een boom of struik te planten of op een nieuwe plek te zetten. Lees hier de 8 tips van Mathiska

1. Kies voor bomen en struiken van hie
2. Schaduw voor iederee
3. Bloeiende bomen en struiken voor insecte
4. Bessen en vruchten voor vogel
5. Herfstvruchte
6. Klimmers voor een kleinere tui
7. Groeien en snoeie
8. Knotwilge
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natuurmonumenten.nl/nieuws/maak-de-dieren-je-tuin-blij-met-een-boom-strui

Ritme van de Natuur
• Lesmateriaal, zie: https://www.energiegenie.nl/
opdrachten/het-ritme-van-de-natuur
• https://nl.rhythmofnature.net/
• Sacred Geometry Art, Symbols & Meanings
Sacred Geometry is often referred to as the “architecture
of the universe”, it is found throughout the natural world. It
is all around us and is one of the very few subjects that
satisfy both the left brain and right brain hemispheres
simultaneously. It satis es the left brains desire for logical,
sequential and objective data. It also satis es the right
brains desire for random, intuitive and subjective data.
https://pardesco.com/blogs/news/sacred-geometryart-symbols-meanings
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• The Heart Beat of Trees, The most recent scienti c
discoveries, however, o er something completely
di erent: the heartbeat of trees.
https://www.theguardian.com/books/2021/may/28/

branching-out-is-communication-possible-betweentrees-and-people

Sacred Geometry

Hoe bomen communiceren
• Let’s Talk Science & EcoWatch
https://youtu.be/yWOqeyPIVRo
• Intelligent Trees
https://vimeo.com/ondemand/intelligenttrees
• How Trees Communicate is No Longer an Alien Concept
https://youtu.be/7kHZ0a_6TxY
• Suzanne Simard·TEDSummit
How trees talk to each other
https://www.ted.com/talks/suzanne_simard_how_trees_talk_to_each_other?
utm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare

.


• Een kijkje in het drukke leven van de paddenstoel
https://scientias.nl/een-kijkje-in-het-drukke-leven-van-de-paddenstoel/

Macfarlane-AWalkingTouroftheWoodWideWeb

12 Astonishing Facts That Prove Trees Talk To Each Other And Have Feeling
September 21, 201
Trees have an energy. In fact, tree hugging has become a popular practice
because of the countless bene ts from their energies. But do they have feelings?
They do, according to Peter Wohlleben, a forester at Eifel Mountains in West
Germany. And not just feelings, they communicate with each other constantly
through what some call the “Wood Wide Web” or Tree Internet
Like most of us, Peter used to look at tress as nothing more than a good source of
lumber. They plant trees, cut them, then plant young trees again. Yet, after having
some conversations with tourists, Peter’s view of the forest changed. He started to
see trees as they are and even noticed how they “feel”
His observations were not mere assumptions. They’re backed by researchers,
speci cally from the RWTH Aachen University, who conducted studies in the forest
he managed

12 ASTONISHING FACTS THAT PROVE TREES HAVE
FEELINGS

.
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1. TREES HELP EACH OTHER STAY ALIVE
Just like a human community, trees help each other to survive
Some trees that might have fallen around ve hundred years ago and still live with
the aid of the surrounding trees of the same species
The other trees that surround the fallen tree usually pump sugar into its stump to
keep it alive. They do it by surrounding their roots at the stump, then pump sugar
into it
2. TREES WORK TOGETHER TO ESTABLISH A SUSTAINABLE ECOSYSTEM
It’s quite impossible for a tree to protect itself against the wind and weather when
it’s alone. But when they work together, sharing their own food and looking out for
each one, they can create an ecosystem where all of them survive and thrive
Together, they can stand against the changes in temperatures, store enough water
for the dry season, generate much humidity, and may even withstand oods and
strong weather
Trees that grow in this kind of environment have the possibility of growing very old
3. TREES SEND OUT WARNING SIGNALS TO OTHER TREES
One astonishing study done on the savannah of Africa proved that trees watch
each other’s back

When giraffes feed on the umbrella thorn acacia trees, the trees started to pump
toxic substances into their leaves, which caused giraffes to move away from them
The animals have to back out a hundred yards before starting to nibble on other
trees. It’s because the neighboring trees of the same species got the signal and
pumped up toxic substances in their leaves too to prevent the giraffes from eating
them
4. TREES FEEL PAIN WHEN INSECTS FEED ON THEIR LEAVES
While it may seem natural for insects to feed on leaves of trees, this still hurts a
tree
As soon as a caterpillar nibbles on leaves, the tissue surrounding the damaged
area changes
Like a hurting human tissue, the leaf tissue also sends out electrical signals that
travel at a lower speed than the human tissue does, approximately one third of an
inch in a minute
5. TREES MAKE DIFFERENT CHOICES
The characters of trees are noticed only on the same species that are exposed to
the same environmental conditions
This is mostly seen during autumn when trees are supposed to shed their leaves
simultaneously. But not all trees do it because each of them decides as to when is
the best time to shed their leaves
None of them knows for sure if the winter would be harsh or mild. Hence, some
shed leaves earlier while others continue to photosynthesize for two weeks more
6. MOTHER TREES NURTURE THEIR YOUNG TREES
Young trees, speci cally the beech trees could grow as high as 18 inches per
season. However, their growth is hindered by their mother tree for the reason that,
according to the scientists, trees should grow slowly while young to ensure living to
old age
The mother trees ensure that the young ones grow slowly by shading the young
trees with their enormous crowns that act as a canopy over the forest oor. Only a
small amount of sunlight could reach them for photosynthesis, which is enough to
keep them alive
One scientist who helped discover the maternal instincts of trees is Dr. Suzanne
Simard. Dr. Simard described mother trees to be dominant and have fungal root
connections that are widely linked to other trees. Through their root systems, the
mother trees establish a constant contact with the baby trees, passing into them
sugar and other nutrients

.
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7. TREES HAVE THEIR OWN LANGUAGE
A study done by the scientists from the University of Western
Australia have registered that roots of grain seedlings cracked at a
frequency of 220 Hertz
When exposed to crackling at this frequency, other seedling roots
also oriented their tips in that direction
It’s like they naturally understood what this means, like a language
that is spoken amongst them
8. TREES SCREAM WHEN THEY’RE THIRSTY
Trees complain when they’re thirsty too, just like humans
But because they don’t speak, they scream by creating vibrations
through their trunk
According to the scientists at the Swiss Federal Institute for Forest,
Snow and Landscape Research, trees scream when there’s an
interruption of the ow of water from the roots to the leaves. And
this takes place at ultrasonic levels we can’t hear with human ears
9. TREES STORE CARBON DIOXIDE
Through their lives, trees store carbon dioxide up to 22 tons in their
trunks, branches, and root systems
This shows that trees can play smart and save resources for times
when resources are scarce
Some trees do not follow this principle, just like humans
10. SOME TREES PRODUCE COMPOUNDS THAT DRIVE AWAY
INSECTS
Mosquitos and other insects couldn’t be seen near Walnut trees
because they produce compounds that deter these insects
Other trees have different defensive mechanisms
However, each tree has a smart ways of defending itself from outer
danger
11. TREES HAVE DIFFERENT NEEDS AND CHARACTER

A mature beech tree needs sugar and cellulose that equals to 2 1/2
acre of a wheat eld just to grow its trunk
But it’s all worth it since a beech tree can produce at least 30,000
beechnuts every 5 years
Other trees have different needs, and they produce different
amounts of fruits. Even trees from same species differ in their
needs and production. It’s like each tree is different from another
tree just like each person is different in character from another
person
12. TREES HAVE THEIR OWN SO CALLED INTERNET
Trees have created their own way of communication through a web
some scientists call “Wood Wide Web” or The Tree Internet
This is one of those facts that when you hear it you go ‘whoaaa!
It’s best if you watch the video below to fully understand how trees
achieve this communication
https://beyondblindfold.com/12-astonishing-facts-that-prove-treestalk-to-each-other-and-have-feelings/

Milieuprojecten bomen

• Trees for the future https://trees.org/
• https://onetreeplanted.org/
• https://www1.plant-for-the-planet.org/
• https://www.arborday.org/
• https://www.treepeople.org/
• https://www.treesforcities.org/
• https://edenprojects.org/
• https://plantwithpurpose.org/
• https://treesforlife.org.uk/
• https://www.wri.org/
• https://join.waterbear.com/
• https://www.honderdduizendbomen.nl

• http://rewildingeurope.co
• https://www.middleeast.polypipe.com/blog/growing-happiness-–-how-planting-trees-urban-areas-can-improvewell-bein
• https://www.toronto.ca/services-payments/water-environment/trees/tree-planting
• https://www.yourleaf.or
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• https://www.theariumleeds.co.uk/woodland-creation/tree-planting-

WE ARE NATURE

Alicja Brodowicz, micro & macrocosm

Darwin’s Tree of Life

John Hopkins University Press, Trees of Life, a book about trees-not the transpiring, photosynthesising kind, but tree-like branching diagrams that attempt to show the
interrelationships of organisms, from viruses and bacteria to birds and mammals, both living and fossil. It is not intended as a treatise about the philosophy or science
behind tree construction, nor is it a defence or refutation of the various relationships depicted among organisms. It is rather a celebration of the manifest beauty, intrinsic
interest, and human ingenuity revealed in trees of life through time. www.press.jhu.edu

Artikelen in media

Kinderen hebben recht op Kastanjes, Parool 9 sept. 2021

We moeten ons verbinden als natuur, Parool 10 nov. 2021

Diepgewortelde liefde Parool 16 nov 2021

Special Kunst & klimaat NRC 7 okt 2021

Green Light Festival, Amsterdam, gemeente Amsterdam jaargang 8, nr. 5 11_2021

Burgerberaad wil nieuw _klimaatbos_ Parool 16 nov. 2021

