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Peter Wohlleben (1964) studeerde bosbouw en werkte meer dan 20 jaar bij bosbeheer in het Rijnland
(Duitsland). In 2006 nam hij ontslag om zijn ideeën over ecologie in de praktijk te kunnen brengen, en
werd boswachter van een gebied van 1200 hectare in de Eifel. Hij schreef meerdere boeken over het
bos, dieren en natuurbehoud. HET VERBORGEN LEVEN VAN BOMEN was afgelopen jaar het
bestverkochte non-fictieboek in Duitsland en er werden ruim 200.000 boeken verkocht. Het boek
verschijnt in Nederland op 29 maart 2016. Peter Wohlleben is in Nederland ter promotie van zijn boek op
maandag 4 en dinsdag 5 april 2016.

In het bos gebeuren verbazingwekkende dingen: bomen communiceren met elkaar. Bomen die niet alleen
liefdevol voor hun nageslacht zorgen, maar ook voor hun oude en zieke buren. Bomen met emoties,
gevoelens en een geheugen. Moeilijk te geloven? Misschien, maar het is waar!



Boswachter Peter Wohlleben vertelt fascinerende verhalen over de onverwachte en ongelooflijke
vaardigheden van bomen. Hij combineert de laatste wetenschappelijke inzichten met zijn eigen
ervaringen uit het bos, en creëert zo een opwindende nieuwe kennismaking met levende wezens die we
dachten te kennen, maar nu pas echt leren begrijpen. En zo betreden we een compleet nieuwe wereld...

Het verborgen leven van bomen is een onweerstaanbare liefdesverklaring aan het bos.
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