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INLEIDING
Wat betekenen planten eigenlijk voor ons?

Wie door de straten van een willekeurige stad loopt of  – die kans is groter – 
rijdt, zal het nog knap lastig vinden om antwoord op deze vraag te geven. We lijken 
onze banden met planten te hebben doorgesneden en denken blijkbaar dat wij, 
anders dan onze voorouders, planten niet meer nodig hebben om te overleven. Dat 
is tenminste de aanname op grond waarvan we onze planeet inrichten en beheren.

Over het algemeen accepteren we dat planten deel uitmaken van het leven en 
daarom waarschijnlijk een goed idee zijn. Maar dit is bij lange na niet genoeg. 
Planten zijn leven. Zonder planten kan er geen leven op aarde zijn, zou er nooit 
leven op aarde zijn geweest.

Alles wat je eet, alles wat je lichaam opneemt, is afhankelijk van planten. Elke 
maaltijd is in feite een bord vol planten, veel meer dus dan die paar blaadjes sla ter 
garnering. Ons vee zet planten om in vlees. (Een koe eet in haar leven 6 tot 25 keer 
zoveel voedsel als dat ze uiteindelijk aan vlees oplevert.) De voedselketen in de zee is 
in wezen afhankelijk van fytoplankton, microscopisch kleine zeeplantjes. Zelfs 
schimmels zijn planteneters.

Maar onze afhankelijkheid van planten bestaat slechts voor een deel uit het 
voedsel waarvan ze ons voorzien. Ze leveren ook de zuurstof  die we inademen. We 
nemen zuurstof  op en stoten kooldioxide uit. Planten nemen kooldioxide op en 
stoten zuurstof  uit. We kunnen – maar doen dat helaas veel te weinig – het regen-
woud daarom beschouwen als een gigantische zuurstoffabriek.

Planten spelen ook een essentiële rol in de watercyclus. Ze halen water uit de 
grond en schieten het de lucht in, waar het wolken vormt en als regen neervalt. 
Planten zijn dus leveranciers van voedsel, lucht en water; zaken die op z’n zachtst 
gezegd nogal belangrijk zijn voor ons bestaan.

We denken vaak dat de eenentwintigste-eeuwse mens de banden met de natuur 
heeft doorgesneden en een wereld heeft gecreëerd die niet langer afhankelijk is van 
ouderwetse zaken zoals bomen. Maar de moderne wereld wordt nog steeds hoofd-
zakelijk gevoed door planten. De industriële revolutie, de grootste verandering die 
de mens op deze planeet teweegbracht na de uitvinding van de landbouw 
12.000 jaar eerder, werd aangedreven door kool, en kool is een plantaardig materi-
aal dat voor het grootste deel uit gefossiliseerde bomen bestaat. Onze voornaamste 
energiebron is olie, eveneens een vorm van gefossiliseerd leven: planten, algen en 

HIERNAAST

Geven en nemen: deze Amerikaanse ‘painted lady’ bewijst de paarse 
zonnehoed een dienst als bestuiver, terwijl hij zich tegoed doet aan de 
nectar in de bloem. New Mexico, vs.
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1716 D E  G R O E N E  P L A N E E T

bepaalde verwachtingen. Je denkt dat je al bij je eerste schreden tussen de bomen als 
nooit tevoren zult worden ondergedompeld in het leven, dat met deze kennismaking 
met de biodiversiteit al je dromen werkelijkheid worden en je voor een heel leven aan 
inzichten zult krijgen. Maar zo werkt het niet.

Als je over de regenwoudbodem loopt, loop je zelfs midden op de dag in het 
donker of  schemerdonker. Er blijken legio insecten te zijn die je maar al te graag 
gezelschap houden – mensen die voor lange tijd in het regenwoud werken dragen 
vaak een imkerhoed met sluier om hun gezicht te beschermen – maar een compleet 
beeld van dat schitterende complexe leven, van al die onderling afhankelijke soorten, 
krijg je eigenlijk zelden of  nooit. Het gaat boven je pet, in de meest letterlijke zin. Je 
hoort vogels krijsen die je nergens ziet, je hoort het kabaal van een dier dat zich hoog 
boven je door de bomen verplaatst, en je voelt je vooral verdwaasd en misschien zelfs 
een beetje neerslachtig. Af  en toe piept de zon door een gaatje in het gebladerte, zo 
plotseling en zo fel dat het een Bijbels wonder lijkt, een pilaar van licht. Je kijkt op 
naar het dak van het bos waar het licht doorheen valt en voelt je als Alice in Wonder-
land, voor eeuwig verstoken van de prachtige tuin. Kon ik maar vliegen, denk je, of  
kon ik maar zo soepel en moeiteloos klimmen als apen. Kon ik maar loskomen van de 
grond en opstijgen naar de boomtoppen, want daar in de hoogte is het licht.

op en meestal in de aarde leven, zijn ook afhankelijk van planten. In tegenstelling tot 
planten kunnen ze niet hun eigen voedsel maken, maar net als dieren krijgen ze, 
direct of  indirect, hun energie van planten. Planten eten licht. Wij mensen zijn 
schepsels van het licht, voor nacht en donkerte zijn we slecht toegerust. We hebben 
licht altijd gekoppeld aan leven en goedheid, duisternis aan de dood en het kwaad.

Wie het voorrecht heeft gehad om door het regenwoud te wandelen, weet dan 
waarschijnlijk ook dat dat voor de mens een overweldigende ervaring kan zijn.

Het samengestelde woord ‘regenwoud’ was tot 1984 een specialistische term. In 
dat jaar werd de documentaireserie The Living Planet uitgezonden. Het was het 
middelste deel van de Life-trilogie van sir David Attenborough, die begon met Life on 
Earth en eindigde met The Trials of  Life. Het thema van The Living Planet was 
ecologie, eveneens een woord dat indertijd nog niet heel gangbaar was. In de vierde 
aflevering maakte de kijker kennis met de grote bossen die het middelste deel van de 
wereld omringen. David Attenborough schreef  in het boek dat hij bij de serie maakte: 
‘Nergens is het lichter, warmer en vochtiger dan in West-Afrika, Zuidoost-Azië, op de 

eilanden van de westelijke 
Stille Oceaan en in het deel 
van Zuid-Amerika dat via het 
Amazonebekken van Panama 
naar Zuid-Brazilië loopt. Met 
als gevolg dat we nergens op 
aarde zo’n dichte en diverse 
vegetatie vinden als in deze 
regio’s. Officieel spreken we 
dan van groenblijvend tropisch 
regenwoud. Maar de meeste 
mensen zullen het kennen als 
het oerwoud of  de jungle.’

Hoe anders is dat nu. Met 
name die vierde aflevering 
sloeg destijds enorm goed aan 
bij het grote publiek. De 

rijkdom van het regenwoudleven en de meedogenloze verwoesting daarvan is voor de 
eenentwintigste-eeuwse mens geen geheim meer. Wereldwijd klinkt de oproep om het 
regenwoud te redden. Als je voor het eerst het regenwoud in loopt, doe je dat met 

BOVEN Fan van het oerwoud: tijdens het maken van de serie The Living 
Planet (1984) bezocht David Attenborough het regenwoud in Ecuador.

BOVEN Een wonder dat nooit zijn glans verliest: David Attenborough aan het filmen 
in het regenwoud bij het biologisch onderzoeksstation La Selva in Costa Rica.

D E  W E R E L D  V A N  D E  T R O P E N
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ging dus omzeilen of  doorbreken. Het is een wapenwedloop die in het regen-
woud al 55 miljoen jaar duurt en tot op de dag van vandaag gaande is.

Bomen maken hun bladeren taai en bitter en lastig verteerbaar. 
Maar daar kun je mee leven, zoals de drievingerige luiaard doet, 
met zijn enorme talent voor traagheid. Er zijn vier soorten drie-

vingerige luiaards, die alle in de Midden- en Zuid-Amerikaanse regen-
wouden leven. Ze staan bekend om hun ongelooflijke traagheid. Ze zouden 
zich voortbewegen met een snelheid van 0,25 kilometer per uur. Wij vinden 
dat grappig, ons leeftempo ligt vele malen hoger, maar de traagheid van de 

luiaard is zo slecht nog niet, sterker nog, hij is juist ongelooflijk efficiënt.
Doordat de luiaard zo traag beweegt, kan hij een grote hoeveelheid bladeren in 

maag en darmen heel rustig verteren. Zijn maag bestaat uit vier kamers, die hem in 
staat stellen maximaal voedingsstoffen uit de opgegeten bladeren te halen. Dit 
systeem zou niet werken als de luiaard als een razende roeland door het 
bos zou springen en heel veel energie zou verbruiken. Zijn loomheid 
is functioneel, want als je je gedeisd houdt en weinig energie 
gebruikt, heb je minder brandstof  nodig. Een luiaard slaapt 15 tot 
20 uur per dag. Hij hangt op zijn geliefde manier in een boom, met 
een buik vol bladeren die hij op zijn dooie gemak verteert. Zijn andere 
organen worden niet platgedrukt door het gewicht van zijn buik (zoals bij 
iemand met morbide obesitas), ook al kan zijn volle buik een derde van zijn 
totale gewicht vormen. Dat komt doordat zijn maag, longen, 
nieren en andere organen aan zijn onderste ribben of  
bekkengordel vastzitten.

Een luiaard kan er een week over doen om een blad te 
verteren. De zon helpt een handje mee, want wanneer een 
luiaard op zijn rug ligt te zonnebaden in het bladerdak zullen 
de microben en bacteriën in zijn spijsverteringskanaal sneller 
– voor zover dat woord op een luiaard van toepassing is – hun 
werk doen. Een luiaard doet precies het tegenovergestelde van wat 
andere zoogdieren doen: hij eet minder bij kou en meer bij warmte. Als het koud wordt 
– voor zover het in een regenwoud echt koud kan zijn – kan een luiaard sterven met een 
buik vol eten.

De luiaard is in onze ogen een rare snuiter. We vinden hem zelfs zo vreemd dat we 
hem naar een van de zeven doodzonden hebben vernoemd. Maar dankzij zijn luiheid 

HIERNAAST Het summum van traagheid: een bruinkeelluiaard met haar jong in 
Tenorio Volcano National Park, Costa Rica.

D E  W E R E L D  V A N  D E  T R O P E N
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de woestijnbodem de lucht in wordt getild en een muur vormt die met gemak een 
kilometer en soms zelfs twee of  drie kilometer hoog kan worden. Zo’n muur kan zich 
verplaatsen met een snelheid van bijna 100 kilometer per uur, over een breedte van 
tientallen kilometers. Er zijn vaak haboobs gezien van maar liefst 100 kilometer breed 
en in een enkel geval zelfs nog meer.

Een haboob ontstaat tijdens een onweersbui boven zeer droge lucht in een gebied 
waar nauwelijks begroeiing en nog minder vocht is; twee dingen die de bodem juist 
stevigheid geven. Van belang is echter vooral de kou die de onweersbui met zich 
meebrengt. Een onwetende reiziger zal in een warm klimaat zijn schouders ophalen 
wanneer het begint te regenen. Je wordt alleen maar nat en gaat gewoon verder. Je 
rekent niet op de onverwachte kou die de regen met zich meebrengt: naast het feit dat 
alles nat en dus kouder wordt, zakt de temperatuur ook nog eens flink. Je had niet 
gedacht dat het in de tropen zo koud kon zijn. Zelf  heb ik in Afrika een keer heel lang 
zitten rillen van de kou.

Dit effect, maar dan op een veel grotere schaal, veroorzaakt een haboob. De 
onweersbui geeft regen die misschien nooit de grond raakt omdat hij dan al verdampt 
is, maar ondertussen ontstaat er boven de woestijn een groot gebied met koude lucht. 

De weersverschijnselen in de woestijn doen de kans op een brede verspreiding 
sterk toenemen. Een opmerkelijk fenomeen dat we misschien wel het extreemste 
weersverschijnsel op aarde mogen noemen, is de haboob. Dit aan het Arabisch 
ontleende woord verwijst naar een fenomeen dat voorkomt in de warmste woestijnen 
op aarde. Het opvallendste kenmerk van de haboob is de wind: een korte maar hevige 
luchtverplaatsing. In een droge streek, waar de aarde niet door vocht bij elkaar wordt 
gehouden, pakt de wind zand en stof  op en voert die in een imposante uitdijende wolk 
over het land. Haboobs zijn berucht om hun onvoorspelbaarheid en zien eruit als de 
toorn Gods die neerdaalt over de aarde. Planten zien zulke stormen natuurlijk niet 
aankomen, maar ze profiteren wel van het feit dat zich zo nu en dan een haboob 
voordoet. Zo’n zandstorm roept beelden op van een monster dat alles verwoest wat op 
zijn weg komt, maar laten we niet vergeten dat de natuur alleen kansen kent en geen 
rampen. Zoals een omgevallen regenwoudreus een kans is voor andere planten, is een 
haboob, die een groot deel van de woestijn een trauma bezorgt, een kans om zaad te 
verspreiden op een schaal die we ons nauwelijks kunnen voorstellen.

De haboob is meer dan alleen maar een krachtige wind die zand meevoert. 
Het is een ingewikkeld fenomeen waarbij een verbluffende hoeveelheid stof  vanaf  

HIERNAAST  Strooien met leven: de machtige woestijnstormen verspreiden 
zaadjes over enorme afstanden. Deze storm was in Arizona, vs.
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stekel een verlengde vergroeiing van de opperhuid van de stengel, tak of  stam is, zoals 
bij een roos. Zijn doornen beschermen de cactus tegen herbivoren, voor wie het vlees 
van de plant een voedzaam en dorstlessend hapje is. Daarnaast helpen ze ook 
verdamping tegen te gaan: de doornen zorgen ervoor dat er minder droge lucht langs 
de stam stroomt en bieden een beetje schaduw.

De doornen van een cactus zijn dus vergroeide bladeren, maar in tegenstelling 
tot gewone bladeren zijn ze niet in staat tot fotosynthese. Er zijn trouwens wel enkele 
cactussoorten met ‘normale’ bladeren. Bij een cactus vindt de fotosynthese plaats in 
de stam. Cactussen hebben uiteenlopende vormen: er zijn cactussen met boom-
achtige vertakkingen, andere hebben een dikke hoge stam en sommige blijven dicht 
bij de grond en groeien in een bolvorm. Dit is in strijd met een facet van het planten-
leven dat we in het vorige hoofdstuk bespraken: dat planten (anders dan dieren) 
vooral buitenkant zijn. Maar voor een bol geldt precies het tegenovergestelde, die is 
vooral binnenkant. Er bestaat geen vorm die minder buitenkant is dan een bol. Maar 
met zijn minimale oppervlak beperkt de plant heel effectief  de oppervlakteverdam-
ping. De mate waarin hij fotosynthese kan uitvoeren is daardoor veel beperkter dan 
bijvoorbeeld bij een boom met een enorm bladeroppervlak, maar dat is in zijn geval 

heeft de cactus enorm veel tijd en energie gekost om die stekels te maken, een 
investering die alleen loont als het om leven en dood gaat. Het van pijn vertrokken 
gezicht van Attenborough maakte duidelijk hoe de cactus zijn leven verdedigt: meer 
dan voortreffelijk.

We denken vaak dat er in elke warme woestijn cactussen groeien, maar ze komen 
alleen van nature voor in Noord- en Zuid-Amerika, van Patagonië tot het westen van 
Canada. De enige cactussoort die ook elders voorkomt, in delen van Afrika en Sri 
Lanka, is Rhipsalis baccifera. In Noord- en Zuid-Amerika groeien wel 1700 verschil-
lende cactussoorten, vaak op plaatsen die over het algemeen heel droog zijn en 
meestal in een woestijn; ze gedijen zelfs in de Chileense Atacamawoestijn, afgezien 
van de twee polen de droogste streek op aarde.

Cactussen zijn vetplanten (succulenten) en slaan dus water op in hun dikke, 
vlezige delen. Dat doen veel planten, het is logisch en verstandig. Maar wat cactussen 
anders doen dan de meeste vetplanten, is dat ze alleen in hun stam water opslaan. Als 
we naar een cactus kijken, zien we hoofdzakelijk stam, meer lijkt er niet te zijn. 
Vrijwel alle cactussen beschermen zichzelf  met stekels. Botanici spreken trouwens 
liever van doornen; de doorn van een cactus is in feite een vergroeid blad, terwijl een 

BOVEN   David Attenborough laat zien hoe de doornen van een cholla 
zich in een passerend dier boren en zich op die manier verspreiden.

BOVEN  Is dat verstandig? David Attenborough staat op het 
punt om zijn hand op een cholla te leggen.
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sneeuw. De overgebleven bossen in deze landen veranderen ook drastisch van 
gedaante, misschien wel net zo drastisch als Clark Kent wanneer hij Superman wordt.

Op mensen die niet gewend zijn aan het ritme van de jaargetijden kunnen al die 
veranderingen zoveel indruk maken dat ze het gevoel krijgen dat hun iets wordt 
aangedaan. Winter is een jaarlijks terugkerende crisistijd waarin elke boom een 
overlevingsstrijd moet voeren. In de Koude Oorlog, toen werd gevreesd voor de inzet 
van kernwapens, werd er weleens gesproken over ‘crisisrelokalisatie’. Bij een reële 
dreiging moest je verkassen naar een veilige plek. Dit is de optie waar veel trekvogels, 
zowel die van de lange als de korte afstand, voor kiezen. Tegen de tijd dat de winter 
in hun zomerland van overvloed arriveert, zijn ze ergens anders.

Geweldig natuurlijk als je daarvoor kunt kiezen, maar dan heb je wel vleugels 
nodig. Sommige kleine zoogdieren zoeken een hol op om zich in te verschuilen. Daar 
brengen ze slapend de winter door, terend op hun vetreserves, en ze ontwaken pas uit 
hun winterslaap wanneer de zon en de warmte terugkeren. Bomen kunnen niet 
vluchten, bomen kunnen zich niet verschuilen, maar in de winter hebben ze ook geen 
voedingsstoffen. Ze kunnen niet overleven zoals ze zijn en dus worden ze iets anders.

Bomen danken hun leven aan hun bladeren. In die bladeren vindt de fotosyn-
these plaats en wordt hun voedsel gemaakt. Maar in de winter wordt deze bron van 
leven een blok aan het been. Wanneer de temperatuur zakt zou het vocht in de 
bladeren kunnen bevriezen en uitzetten, waardoor de celwanden zouden kunnen 
scheuren. Maar zelfs als dit niet gebeurt, kan een boom zelden genoeg energie uit de 
winterzon en de korte dagen halen om de fotosynthese mogelijk te maken. De 
groenblijvers, de naaldbomen, zijn op de winter berekend, want hun kleine bladeren 
– de naalden – zijn bedekt met hars, een waxachtig laagje dat beschermt tegen 
vochtverlies en vrieskou. (Een deel van deze naaldbomen, wereldwijd zo’n 300 mil-
joen, wordt midden in de winter in huis gehaald als symbool voor het volhardende 
leven, als kerstbomen.)

Maar de loofbomen, die met hun bladeren zo perfect zijn toegerust voor het 
opvangen van licht tijdens die lange zomerdagen vol licht en als planten het principe 
van de maximale uitwendigheid zo perfect demonstreren, moeten een andere manier 
vinden om de winter te overleven. En dus zetten ze zichzelf  min of  meer op hun kop. 
Ze halen alle goede stoffen uit hun bladeren en transporteren die naar de wortels, 
precies het tegenovergestelde van wat ze in het voorjaar doen. Sappen, voedingsstof-
fen, water, suikers: alles gaat ondergronds. Het sap dat in het voorjaar omhoogge-

HIERNAAST  Het jaarlijkse sterven: voordat ze vallen veranderen 
Amerikaanse eikenbladeren verschillende keren van kleur.
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