Kappen met kappen

Lesdoel:

Leerdoel: Je leert wat oerbossen zijn en waarom ze bedreigd worden.
Je ontdekt wat je zelf kunt doen om deze bijzondere wouden te beschermen.

Wonen in een oerbos

Oeroud
Oerbossen zijn reusachtige wouden van
duizenden jaren oud. De bekendste oerbossen zijn tropische regenwouden, zoals
de Amazone in Zuid-Amerika. Het is daar
heel warm en het regent er vaak en veel.
Er bestaan ook ‘gematigde’ regenwouden,
zoals langs de Canadese kust. Daar is
het een stuk minder heet. In Nederland
bestaan oerbossen allang niet meer.
Het Beekbergerwoud bij Apeldoorn was
ons laatste oerbos, maar in 1871 is daar
de laatste boom gekapt. Nu zijn er alleen
nog door mensen aangelegde bossen in
Nederland.

Het oerbos is heel lang door mensen met
rust gelaten. Maar dat wil niet zeggen
dat er geen mensen wonen. Er leven
miljoenen mensen, zoals indianen.
Maar zij gebruiken geen machines en
technieken die het evenwicht in het bos
verstoren. Zij leven zoals wij dat heel
vroeger deden: ze plukken zaden en
vruchten, en jagen met pijl en boog
op dieren. En wist je dat 90 procent
van alle planten en dieren die op het
land leven, in een oerbos wonen?

Bos aan je billen
Mensen gebruiken ongelooflijk veel
hout en papier. Daarvoor worden elke
dag duizenden bomen gekapt die
eindigen als deuren, parketvloeren en
kozijnen. Bomen worden ook als grondstof gebruikt voor papier, zoals
kranten, zakdoekjes en wc-papier.
Elke dag spoelen mensen over de
hele wereld 270 duizend bomen
door de wc. Alleen al in Europa
gebruiken we elk jaar 22 miljard
rollen wc-papier. Jij veegt dus
elke dag je billen af met een
stukje bos!

Kappen met kappen
Er wordt te veel hout gekapt: van al
het oerbos op aarde bestaat er nog
maar 20 procent. Dat is heel akelig want
de dieren, planten én mensen die in
die bossen leven, raken hun huis kwijt.
Greenpeace wil dat de oerbossen die er
nog zijn, blijven bestaan en duurzaam
worden beheerd. Dat wil zeggen dat de
houtkapbedrijven de bomen kappen
met zo weinig mogelijk schade aan het
bos. Zo kunnen alle dieren, planten en
mensen er blijven leven.
Want hun huis wordt niet
meer gesloopt.
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Werkblad
Hout met een stempel

Greenpeace vraagt aan iedereen om alleen nog hout te gebruiken met het
FSC-stempel. Dat is hout uit duurzaam beheerde bossen. Dus als je ouders
bijvoorbeeld nieuwe tuinmeubels willen, vraag ze dan om die met het
FSC-stempel te kopen. Ook kun je beter gerecycled wc-papier, schrijfpapier,
printpapier, zakdoekjes en schoolschriften gebruiken. Er zijn zelfs leesboeken
op FSC-papier gedrukt, zoals die van Harry Potter.

Schoolonderzoek
Zoek uit hoeveel papier je school gebruikt, wat voor soort
papier dat is en of het gerecycled wordt. Dat kun je doen
met hulp van deze vragenlijst:
1. Hoeveel papier gebruikt de school (ongeveer) per jaar
(denk aan schrijfpapier, kopieerpapier, papier voor tekenlessen, wc-papier)?
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2. Welk papier is gerecycled en welk niet?

3. Waar wordt het papier gescheiden van het andere afval
ingezameld (bijvoorbeeld in elk klaslokaal, in de docentenkamer, in de kantine en op het schoolplein)?

4. Wie koopt de papierartikelen in?

Tip: sturen de leraren veel e-mails? Vraag dan
of ze onderaan hun mails deze tekst schrijven:
‘Printje maken? Nee, bedankt. ík denk aan het bos!’
Nu je dit allemaal hebt uitgezocht, weet je hoe jouw school
verstandiger kan omgaan met papier. Door bijvoorbeeld
meer FSC-papier te gebruiken. Of meer papierbakken te
plaatsen. Vraag de directeur om maatregelen!

Check je huis

Boomfeest

Ga thuis op zoek naar een grote doos. Schrijf daarop
met een dikke stift: ‘papier hier’ en zet hem op een plek
waar ‘ie goed opvalt. Vraag iedereen bij jullie thuis of
ze hier een week lang al het papier (brieven, kaarten,
kranten, folders en enveloppen) in gooien.
Zet aan het einde van de week de doos op de weegschaal: hoeveel kilo papier heb je verzameld?
Vergelijk dat met het verzamelde papier van je klasgenoten. Onderzoek waarom het gewicht verschilt en
bedenk minstens twee manieren (tip: gebruik internet)
waardoor je minder papier in de bus krijgt.

Elk jaar viert Nederland de Nationale Boomfeestdag.
Duizenden kinderen planten dan een boom langs straten
en pleinen, in parken en bossen verspreid over het hele
land. Wil jij zelf ook een boom planten? Vraag dan of
jouw school mee wil doen. Opgeven kan bij de stichting
Nationale Boomfeestdag: boomfeestdag.nl.

