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Hebben planten een 
geheugen?

Hebben planten gevoelens?

Hebben planten nog andere 
zintuigen?



Aanleiding tot deze uiteenzetting?

 Artikel in Knack 10/02/18 met als titel:

“Hebben planten een geheugen en kun je dan van intelligentie 
spreken?”

“Planten, met hun intelligentie, worden zwaar onderschat', schrijft 
Sara van Duijn in haar nieuwe boek 'Natuurlijk Biologie'. Planten zijn 
immers bijzonder goed in het oplossen van problemen. Ze zijn ook 
sociaal en hoogsensitief. Factoren die in het mensenrijk hoog 
gewaardeerd worden”.



Onaangeboord domein

Neurobiologie



Vulgarisatie

Verwacht geen diepgang

Aangename, zachte en simpele 
benadering

Geen enkel Latijns woord of toch?

Misschien wil iemand dit thema 
diepgaander uitwerken?







Noodzakelijke natuur

Mens afhankelijk van natuur

 Eten

 Water

 Lucht

 …

Weten we veel over de natuur?



Hebben planten een geheugen?

 Mensen: opslag van kennis en herinneringen in 
het geheugen voor reproductie

 Planten: lastig, hoe reproductie

 Planten: vragen vertellen over hun jeugd, 
welke planten/dieren te vermijden?

 Bij dieren: hond/kat vragen naar zijn/haar 
jeugd? Wel geheugen?



Wat is geheugen en intelligentie?

We kunnen planten niet vragen te 
vertellen over hun jeugd of over welke 
insecten ze moeten vermijden. Maar 
dat kunnen we bij dieren ook niet, en 
bij dieren spreken we desondanks van 
een geheugen





Experiment 

 Mimosa pudica

 Als verplichte doorgang bij afwezigheid van Freddy

 Latijn… onder het motto: 

* De minima magnus scintilla nascitur

ignis

* Barba non facit phisosophum 



Monica Gagliano



Monica Gagliano

kruidje-roer-me-niet
Sluit bladeren bij aanraking 
of als er ander gevaar 
dreigt

 https://www.youtube.com/watch?v=GrZr_BEsLyk



Monica Gagliano



Kruidje-roer-me-niet

 Laten vallen 15 cm.
 Bladeren sluiten zich
Herhalen
Na enkele keren… bladeren niet meer 100% 

dicht
 Energiebesparing… immers geen gevaar
Na val dooreenschudden: wel volledig dicht



Enkele weken later

Opnieuw laten vallen
Enkele weken later

Herinnering opgeslagen

Bladeren niet volledig dicht



Centraal brein?

Niet bij planten

Chemisch systeem met geheugenfunctie?

Staat geheugen gelijk met intelligentie?



Stefano Mancuso 
Neurobioloog gespecialiseerd in planten, 

Italiaanse botanicus

Boek: de oorsprong van de intelligentie van 
planten

 Filmpje (13’): 
https://www.ted.com/talks/stefano_mancuso_the_roots_of_plant_intelligenc
e?language=nl



Stefano Mancuso 



Efficiënt systeem

 Intelligentie = vermogen om problemen 
op te lossen

Mensen – dieren – planten



Intelligente oplossingen

 Kunnen water vinden bij droogte

 Wortels komen er uit onder aan de pot ondanks 
voldoende ruimte in de pot

 Planten laten in de winter hun bladeren vallen

 Winterslaap, net als dieren

 Probleemoplossend vermogen



Gevoeligheid

Sensitiviteit
Onprettig om andere planten aan 

te raken
Herkennen hun eigen soort
Boek “briljant groen”: 

experiment





Experiment briljant groen
 Twintig planten van dezelfde soort in een potje

 Twintig planten van een andere soort in een potje

 In het potje met dezelfde soorten hielden de planten hun 
wortels klein

 Ze groeiden boven de pot breed uit en gaven elkaar ruimte

 In het potje met verschillende soorten werd er 'gevochten' 
door zoveel mogelijk ruimte in te nemen met de wortels

 Hierdoor overleefden maar een paar planten van de twintig

 Sociale intelligentie? 

 Wat denken jullie?



Hebben planten gevoelens?

Planten leven

Reactie op handelingen door mens

Electroden op planten: bij beschadiging 
zichtbaar!





Leugendetector

 1966, Amerikaan Cleve Backster

 Blad Philodendron verbonden met leugendetector

 Elektrisch geleidend vermogen meten van de bladeren 
als het water van de wortels naar de bladeren gaat

 Bij beschadiging plant, merkbaar op schaal 
leugendetector

 Wijzer van meter slaat uit

 Zelfde resultaat bij verbranding

 Zelfde resultaat bij andere planten



Laat het gras maar groeien

 Nog straffer

 Geen experiment uitgevoerd, maar wijzers van meters 
slaan tilt

 Technische storing?

 Gras gemaaid buiten labo

 Stoppen met grasmaaien = planten in rust

 Herhaling

 Planten gaan in op activiteiten in hun omgeving



Vijf zintuigen
Welke?



Helaas vegetariërs

Vijf zintuigen van de plant
* Horen
* Ruiken
* Zien
* Voelen
* Proeven



Nicole Van Dam – Unief Nijmegen



Horen, zien en zwijgen

 Nicole van Dam, hoogleraar moleculaire interactie-ecologie aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen: "We weten al dat planten kunnen 
'voelen' dat er iets mis is, zelfs als dat bij een buurplant is. Daar is 
intussen al veel bewijs voor.“

 Proeven, voelen, horen, zien en ruiken zijn belangrijke 
vaardigheden; een plant moet zijn omgeving in de gaten houden. 
"Een plant kan niet weg", zegt Van Dam, "dus als er gevaar nadert, 
kan hij zich maar beter verdedigen".





Horen

 Amerikaanse studie in het vakblad Oecologia

 Onderzoekers speelden het geluid van knagende rupsen 
af bij de Zandraket

 Reageert op trillingen

 Maakt afweerstoffen als glucosinolaten en anthocyaan 
aan

 Natuurlijke pesticiden

 Is wel labo-onderzoek… Ook in het echt?

 Andere geluiden als windvlagen of tsjilpende krekels 
hadden geen effect  





Ruiken

 Aangevreten planten verspreiden vluchtige stoffen

 Naar eigen takken en zelfs naar buurplanten

 Acacia's die in de buurt staan van een soortgenoot waar 
een giraf aan knabbelt, maken langere stekels aan

 "Bij planten is het ieder voor zich“

 Het uitzenden van stoffen kunnen ze niet vermijden

 Planten pikken signalen van elkaar op







Zien

 Plantenecoloog Liesje Mommer van de Nederlandse 
Wageningen Universiteit

 Planten kunnen licht waarnemen

 Licht = fotosynthese

 Geen licht = geen groei

 Concurrentie maisakker

 Zodra een buurplant ze boven het hoofd dreigt te 
groeien, investeren ze alleen nog maar in de groei van 
hun stengel en het oprichten van hun bladeren



Zien

 De kleur van het licht bepaalt de reactie van een plant

 Bladeren absorberen met hun pigment rood en blauw 
licht 

 Weerkaatsen zogenoemd verrood licht

 De verhouding rood/verrood licht belangrijk

 Veel verrood licht, plant moet voortmaken

 Planten in volledige donkere kamer; groeien naar licht 
sleutelgat



Voelen

 Wouter Kegge van Wageningen Universiteit, 
vakblad PNAS

 Werken op de tast

 Bladeren van twee buren duwen ze elkaar naar 
omhoog bij aanraking

 Bladeren van twee buurplanten reageren op elkaar 
voordat ze een verandering in licht kunnen 
waarnemen

 Zogenaamde 'touch'-genen

 Nog een mysterie…



Proeven

 Wortels --- binnenhalen voedingsstoffen

 Voedselaanbod niet overal even goed in bodem

 Op zoek met wortels

 Proeven waar het meeste voedsel aanwezig is

 Aanmaak meer wortels op goede voedselplekken

 Alle planten doen dit!

 Zandgrond, konijnenkeutels



Proeven

 Planten herkennen elkaar door middel van hun wortels

 Afscheiden stoffen uitschakelen concurrentie

 Walnoot: afscheiding stof Juglon: remt groei andere 
planten





Besluit

 Planten zijn geen hulpeloze wezens

 Geraffineerde manieren om op hun plek te kunnen 
overleven

 In de gaten houden: 

* plantenetende vijanden

* concurrerende buren

Stoppen met planteneten?

Een plant maakt gewoon een nieuw blad aan als je er één 
afsnijdt



Uw planten thuis binnen en buiten

Verzorg ze goed

Praat er al eens tegen

Zet eens een klassiek muziekje voor hen 
op

Behandel ze met geduld en liefde

Om planten gezond te houden, moet men 
van ze houden!



Latijnse verklaringen

• De minima magnus scintilla 
nascitur ignis

= Van een kleine vonk komt een

groot vuur



Latijnse verklaringen

* Barba non facit phisosophum
= Een baard maakt nog geen

filosoof 



Bedankt voor 
jullie aandacht


