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2 x 15 meter
Wat is het waard
2 x 15 meter
hoeveel raak je kwijt
2 x 15 meter
meer dan je ooit zult weten

anneke visser

Aangaande bos en boom:
Het is goed om te ervaren dat de beleving van bomen / bos wordt gedeeld -verwondering,
bewondering, plezier en hoe belangrijk de kinderlijke ervaringen zijn.
De rijkdom, variatie, die ze bieden is zo groot.
Instrumenten schieten te kort
De waarde van welzijn is niet in geld te vatten
Wat is next best
Beprijzing van wegverkeer was een vorige keer bijna door de 2e kamer, dat moet een volgend keer
wel lukken
Om iets te bereiken moet je waarden in geld meten. Niet volmaakt maar er is niet beter
Het besef dat ... milieurampen dreigen, is latent bij veel mensen aanwezig.
Steeds minder latent kunnen we verwachten
GJB
Wat doe je met een boom en bos? Welk plezier kun je er aan beleven?
Je ziet leven. Een boom is groot gegroeid, zeker als je het vergelijkt met een polderlandschap van
weiland en bosjes.
Het gras wordt opgegeten, de bosjes groeien door!
Je jeugd gaf je de kans / Mijn jeugd bracht me de kans om met al mijn zintuigen te ontdekken wat
een boom en een bos voor mij betekenen: Variëteit, spanning, wachten op de uilenroep, een
atmosfeer, een mysterie, teleurstelling dat de vogels die je verwacht er (nog niet ) zijn!
Jan Korff de Gidts
Kom mee naar buiten allemaal
en VERWONDER

Willy Mooy

Waarde van een bos / bomen is niet te meten,
want het gaat om Welzijn* en dit is niet in geld uit te drukken!!
* Het recht van elk lid van onze wereldsamenleving.

Ja’akov Markes

Blijf door de bedreigde bomen
Wel de doorgroei - economie zien en bestrijden

Willem H.

Ik wandel het bos in, nog in mijn gedachten opgesloten
Iets ritselt in een boom.
Wat?
Aandacht gefocest; gedachten naar de achtergrond.
Wat zie ik, wat zie en hoor ik nog meer?
Verrassing.

Jan Fransen

Waarde van het bos
Bos als beleving als kunstwerk
Hoeveel is de "Nachtwacht"waard.
Niet in euro's uit te drukken
Voor een deel is de waarde van een bos
vastgelegd in de wetgeving. Wat vinden wij ervan, elke stem telt éénmaal.
Politiek > wetgeving > besluit
Kilometerheffing effectief
Tegenstelling persoonlijke waarde-beleving tegen hoe het in werkelijkheid gaat!
Niet alles van waarde is weerloos
Takken kunnen kriebelen in je nek
Schimmels woekeren voort
Het oude bos knipoogt
En fluistert een verzwegen wenk.
Asfalt is kwetsbaar en vergaat
De houdbaarheid is beperkt
Alles is er nog, onder de aarde
En wacht op een menselijke stem!

Jos

Investeringen in wegverbredingen zijn bedoeld om de welvaart en het welzijn te vergroten. Minder
files meer doorstroming
De mensen in de dunbevolkte stad Nederland worden echter veel gelukkiger door te investeren in de
kwaliteit van de leefomgeving: bij voorbeeld geluidschermen bij zeer gewaardeerde bossen.
De files kunnen het beste worden bestreden door km-beprijzing.
Stop dus met foute investeringen
Peter Bakker

een boom is als een droom
koester haar

Caroline

De boom als spiegel van de tijdsgeest / samenleving
Amelisweerd, de ecologische snelweg moet behouden blijven
De boom
in het bos
in het landschap
in de tijd
in de kachel
voor mijn kinderen

Juliette Borggreve

Wat beleef ik aan bos en bomen
Serendipiteit. Ik vind steeds iets wat ik niet zocht
Het mysterie van het kabouterbos
Het bos is niet van mij, van ons, wat leeft er allemaal?
Ervaren met alle zintuigen
de geur van de lente, van wat komen gaat
ook het rottend hout, de paddenstoelen
en het reiken naar de zon.

Bernadette Clemens

Economische waarden en technische waarden wegen niet op tegen emotionele waarden.
Houden van is niet in een bedrag om te zetten.
Verliefd worden op het bos in je jeugd is van doorslaggevend belang.
Geef kinderen die kans en herinner volwassenen aan dat moment in hun jeugd.
Gradus Lemmen

Bomen
licht en luister
af gesneden
in gewikkeld
bomen
verbannen god
weg
de eerbied voor het leven.

Theo Jacobs

De ervaring is in de bomen verankert.
Het gevoel neem je mee ...
een leven lang..!
Dat gevoel is mede bepalend voor de keuzes die je maakt.
Uiteindelijk zijn het keuzes in het leven die maken wat voor mens je bent ...
In dialoog ontstaan en ontwikkelt men nieuwe inzichten en daarmee nieuwe taal. JK

