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BOMEN ZUIVEREN DE LUCHT 
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6+ +10

Weetje van Roger

Waarom worden appelschijfjes bruin?

Je hebt zin in een appel. Je besluit er een te schil-
len. Net wanneer hij volledig geschild is, belt er 
iemand aan de deur. Als je na 5 min terug komt 
merk je dat de appel bruin begint te worden. Hoe 
komt dit nu? In de lucht die we indademen zit 
er zuurstof. Wanneer die zuurstof in aanraking 
komt met het vruchtvlees van de appel ontstaat 
er een chemische reactie en wordt de appel 
bruin. Als je je appel wat langer wil bewaren kun 
je er enkele druppels citroensap over doen. Het 
sap vormt zo een deken rond de appel zodat de 
zuurstof buiten blijft en je appel zijn mooie kleur 
blijft houden. 

De enigen ...
Bomen zijn de reuzen onder de planten en ze zijn de grootste levende wezens op aarde. Maar hoe worden  
bomen zo groot? Heb jij al ooit een boom zien eten? Neen? Wij ook niet hoor maar toch gebeurt het. Planten 
zijn de enige levende wezens op aarde die zelf instaan voor hun voedsel. Ze doen dit via fotosynthese.  
 

Fotosynthese
Wanneer je een cake maakt heb je ingrediënten nodig zoals bloem, eieren en boter. Wanneer een boom zijn 
voedsel maakt heeft hij maar 2 ingrediënten nodig : water  en een gas uit de lucht, met de moeilijke naam 
koolstofdioxide of ook wel CO² genoemd. Dat gas wordt door mensen en dieren uitgeademd. Via de wortels 
van de boom wordt het water opgezogen en de blaadjes nemen de ‘koolstofdioxide’ op uit de lucht. De boom 
maakt zo voedsel voor zijn bladeren en vruchten. We keren even terug naar het voorbeeldje van de cake. 
Als de cake klaar is, zit je ook met afval, zoals bijvoorbeeld de schalen van de eieren. Wel, als de boom zijn 
voedsel maakt zit hij ook met afval dat hij terug de lucht instuurt. Gelukkig is dat afval voor ons geen écht 
afval. Het gas dat de boom opnieuw de lucht in stuurt is namelijk zuurstof of O². Een gas dat de mens nodig 
heeft om te ademen. Het is dus niet alleen belangrijk dat de bossen blijven bestaan voor de dieren die erin 
leven maar ook omdat bomen onze lucht zuiveren. Zonder deze bomen in de toekomst zal onze lucht er veel 
slechter aan toe zijn en zullen er veel meer ademhalingsziektes en allergieën zijn.
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Bomen moeten blijven want ...

 • bomen maken de lucht zuiverder met hun  
 proces van fotosynthese 
 • bomen houden de aarde vast met hun  
 wortels. Zonder bomen spoelt de aarde  
 veel makkelijker weg (erosie) 
 •  bomen nemen fijnstof uit de lucht
 • bomen breken de kracht van de wind en  
 de regen met hun takken en bladeren 
 • bomen houden water vast en zuiveren het
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WATER

ZONLICHT
KOOLSTOFDIOXIDE

SUIKER (in de vrucht)

CO2 + H2O = O2 + suiker

Waarom hebben planten een groene kleur?
In de bladeren van planten en bomen zit een speciaal bestandsdeel, bladgroenkorrels of chlorofyl genaamd. 
Zoals de naam al doet vermoeden zorgt dit bestandsdeel voor de groene kleur van de bladeren. Deze korrels 
nemen het zonlicht op en zorgen ervoor dat het proces van fotosynthese kan doorgaan. Zonder bladgroen-
korrels kan er geen fotosynthese plaatsvinden.  
 

Het belang van bomen
Bomen zijn dus zeer belangrijk voor het behoud van onze lucht. 
Maar jammer genoeg komt er steeds meer en meer koolstofdioxide in 
de lucht (zie edukit 7 van 10+). Wanneer men dan ook nog eens meer 
bomen begint om te hakken kan er minder lucht gezuiverd worden. 
Vaak worden de omgehakte bomen die niet bruikbaar zijn voor de 
verkoop verbrand. Als je dingen verbrand komen er heel wat gassen 
vrij en één van die gassen is CO2. Bossen verbranden is dus dubbel 
zo erg voor de natuur.

CO2 = koolstofdioxide
H2O = water
O2 = zuurstof
     = zonlicht als energie  
 voor het proces
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