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1.De verplaatsende krachten

• Door diffusie verspreiden
de moleculen zich uniform
• Over de beschikbare ruimte

• Een volledig permeabele
wand (oranje)

• Laat diffusie toe

Water in en uit de cel
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Water in en uit de cel

• Een selectief permeabele membraan
• Laat niet alle moleculen even gemakkelijk door

• In het celvocht zitten opgeloste stoffen
• Die gaan moeilijker door de membraan dan water

• Zo ontstaat osmose
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Water van cel naar cel

A B C D 7

• Als een cel (A) water verliest
• Zoals bij afgave aan het xyleem
• Dan gaat haar waterpotentiaal naar beneden
• En heeft ze een lagere potentiaal dan de buurcel (B)
• En zuigt ze daar water van aan

• Cel B verliest nu water
• En zuigt water aan van haar buurcel (C)

• Cel C verliest nu water
• En zuigt water aan van haar buurcel (D)

• Zo onstaat een waterstroom doorheen een reeks 
cellen



2. Worteldruk
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Stinkende gouwe bloedt bij breuk



• Cellen  rond de houtvaten in de wortel persen 
water naar boven

• Enkele natuurverschijnselen
• Bloeden in het voorjaar
• Guttatie doorheen hydathoden
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Fig. 36-13

Guttatie door hydathoden
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• Stijghoogte is meestal slechts enkele cm
• Kastanje 57 m
• Berk 18 m
• Druivelaar 14 m
• Brandnetel 6 m

Berkensap in het voorjaar aftappen 11
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Endodermis
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• Protonenpompen
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• Membraanpotentiaal en kationenopname
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• Cotransport van ion met H+
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• Worteldruk is relatief onbelangrijk
• Een maïsplant produceert zo 0,5 L water in 3 dagen, terwijl

diezelfde plant dan >5 L verdampt
• Intacte planten kunnen water uit drogere bodems halen

dan afgetopte planten
• Sommige planten (o.a. coniferen) hebben helemaal geen

worteldruk
• Vele planten verliezen hun worteldruk (grotendeels) zodra

de groei goed op gang gekomen is.
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3. Transpiratiezuiging
• Als je een scheut van de plant afsnijdt

• Verwelkt die niet
• Blijft ze dus verder water aanzuigen, zonder dat er

worteldruk is
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Selderstengels en 
anjers kun je 
gemakkelijk kleuren



• De  drijvende kracht is het water dat uit de film 
aan de bladcellen verdampt
• Omdat de zuigkracht in de holtes groter is dan in de cellen

zelf
• Hoeveel groter hangt af van de RV in die holtes
• Bij actieve transspiratie hangt die dan weer af van de RV in 

de omgevende lucht

Op een warme droge zomerdag kan de RV bijvoorbeeld 50% zijn. Dan 
is de waterpotentiaal van de lucht ongeveer -100 MP.

Dat is 100 x sterker dan de laagste waterpotentiaal in de wortels (als
gevolg van de osmotische krachten).

Zelfs bij 98% RV is de waterpotentiaal van de lucht nog -2,7 MP, ruim
genoeg om water tot in de top van een hoge boom aan te zuigen.
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• De  drijvende kracht is het water dat uit de film 
aan de bladcellen verdampt

• Zo onstaan er ononderbroken waterkolommen, van in de 
grond, via de cortex, doorheen de endodermis naar het 
centrale deel van de wortel

• Van in het wortelxyleem gaat het dan naar het 
stengelxyleem, naar de nerven, naar de mesofylcellen, 
naar de intercellulaire holtes en uiteindelijke naar de lucht
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• Waarom breken die waterdraden niet?

• Het is onmogelijk om met een pomp water meer dan 10_m 
hoog te zuigen

• Ook met capillaire krachten geraken we zo hoog niet
• En die capillairen moeten dan veel smaller zijn dan het 

doorsnee xyleemvat
• Waarom ontstaan er geen holtes in de waterkolom?
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• Waarom breken die waterdraden niet?

• De moleculaire structuur van water geeft een deel van het 
antwoord

• De binding tussen de moleculen is heel sterk
• Door de partieel negatieve lading van de O-atomen en 

de partieel positieve van H-atomen
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• Waarom breken die waterdraden niet?

• Soms breken de waterkolommen bij snelle
verdamping overdag

• ’s Nacht kan de worteldruk en water uit de 
naburige houtvaten de kolommen herstellen
(via de hofstippels)
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4 Transpiratie

• Een blad mag niet teveel water verliezen
• Om uitdrogen te vermijden

• En moet tegelijk voldoende O2 en CO2 met de 
buitenlucht uitwisslen
• Voor fototynsthese en ademhaling

• Houtig weefsel is omgeven door schors (suberine)
• Die is ondoorlaatbaar, behalve in de ademporiën

• De cuticula beschermt het blad (cutine)
• Schaduwplanten hebben een dunne cuticula (30% 

waterverlies)
• De meeste planten: 10% verdamping door cuticula

4.1 Transpiratiecontrole
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4.1 Transpiratiecontrole

• De meeste transpiratie gebeurt doorheen de 
huidmondjes
• Omgeven door de sluitcellen

20 µm
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Open en gesloten huidmondjes
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4.1 Transpiratiecontrole

• Bij tweezaadlobbigen (blad vooral horizontaal)
• Liggen de huidmondjes vooral of uitsluitend aan de 

onderkant van het blad
• Uitzonderingen zijn drijvende waterplanten

• Bij eenzaadlobbigen (blad vooral verticaal)
• Liggen de huidmondjes zowel boven als onderaan het blad
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4.1 Transpiratiecontrole

• Meestal zijn er 50-300 huidmondjes per mm²
• Wijd open zijn ze 3-12µ breed en 10-30µ lang

• Volledig open nemen ze ongeveer 1,5% van het 
bladoppervlak in

• Zelfs gedeeltelijk gesloten laten ze nog voldoende
gasuitwisseling toe voor de fotosynthese
• Alleen helemaal toe, valt de fotosynthese stil

• Sluiten houdt sneller verdamping tegen dan het 
CO2-uitwisseling afremt
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4.2 Omgevingsfactoren en transpiratie

• De relatieve vochtigheid (RV)
• Geeft aan hoeveel % water de lucht nog kan opnemen

• Bij 100% RV is de lucht verzadigd
• En treedt condensatie op

• Warmere lucht kan meer vocht opnemen
• Alle moleculen trillen meer en gaan dus minder snel over 

in vloeistoffase
• Bij 20°C en 60% RV kan de plant dus meer verdampen

dan bij 5°C en 60% RV
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4.2 Omgevingsfactoren en transpiratie

• 100% waterverzadiging van de lucht (bij 1013 hPa)

temp. g water/m³
40 51,05
30 30,33
20 17,27
10 9,39
0 4,85

-10 2,14
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4.2 Omgevingsfactoren en transpiratie

• Effect van de wind 
• Verdampen van water wordt bemoeilijkt door een dun 

laagje “stilstaande” lucht, vlak bij elk voorwerp (dus ook
een blad)

• Die laag heet de grenslaag
• De verdamping is een diffusieproces, dat langzamer

gebeurt naarmate de RV hoger is
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4.2 Omgevingsfactoren en transpiratie

• Huidmondjes die < 10 x hun opening van elkaar
liggen
• Zorgen voor een continue grenslaag

blad

lucht

100% RV

100% RV

<100% RV

grenslaag
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4.3 Voordelen van transpiratie

• Transpiratie helpt het blad afkoelen
• Bladinsnijdingen zorgen voor turbulentie en versterken de 

afkoeling nog
• De waterstroom neemt mineralen en organische

stoffen uit de wortels mee naar boven
• Maar daarvoor zou veel minder water ook al voldoende

zijn
• Waarschijnlijk is veel van de transpiratie een

noodzakelijk kwaad
• Omdat planten er nog niet in geslaagd zijn om voldoende

CO2 op te nemen en tegelijk minder water te verdampen
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4.3 Voordelen van transpiratie

• Private life of Plants
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