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DE WONDERLIJKE 
PLANTENWERELD

Welkom in de plantenwereld. Planten zijn geweldig, 

daar ben je het vast mee eens – al zul je nog versteld 

staan hóé fantastisch ze zijn. Maar wat is een plant 

eigenlijk precies?

DAT LIJKT EEN MAKKELIJKE VRAAG, maar het antwoord is behoorlijk 
ingewikkeld. Iets groens met bladeren? Meestal, maar niet altijd. Iets met bloemen, wat 

uit een zaadje is gegroeid? Vaak, maar er zijn ruim dertigduizend plantensoorten die niet aan die 
omschrijving voldoen. Iets wat in de grond groeit? Opnieuw: dat gaat voor veel planten op, maar 
er zijn ook soorten die hun hele leven doorbrengen boven op een andere plant, en planten die in 
water drijven of zich vastgrijpen aan rotsen.

Planten heb je in de meest uiteenlopende soorten en maten. Er zijn kleine en grote – sommi-
ge planten zijn verreweg de grootste levende dingen van de wereld. Er zijn planten die maar een 
paar weken leven, terwijl andere duizenden jaren bestaan. Er zijn planten die hun zaden met 250 
kilometer per uur de lucht in schieten, soorten die dieren opeten en soorten die hun voedsel van 
 andere planten stelen.

Waar we in ieder geval zeker van kunnen zijn: planten zijn slimmer dan we denken. Ze vechten 
met elkaar en helpen elkaar. Ze communiceren op een manier die we pas net beginnen door te krij-
gen.  Ze vormen bondjes met schimmels en microben en hebben allerlei slimme trucjes om dieren 
te verleiden – of ze erin te luizen – om voor ze te werken. Dat doen ze wanneer ze niet daadwerke-
lijk dieren opeten of – en dat komt vaker voor – proberen niet zelf opgegeten te worden.

Maar misschien is het belangrijkste wel dat we helemaal van planten afhankelijk 
zijn. Zonder hen, en vooral zonder dat wat ze (bijna allemaal) 

doen, zouden we hier niet zijn.



DE BELANGRIJKSTE  
REACTIE

Planten zijn om allerlei redenen opvallend. Maar het 

meest indrukwekkend is waarschijnlijk het feit dat ze 

zichzelf zo’n beetje kunnen maken, uit water en lucht.

PLANTEN – of in ieder geval bijna alle planten – halen tijdens een proces 

dat ‘fotosynthese’ heet de energie uit zonlicht om koolstofdioxide (dat bestaat 

uit koolstof en zuurstof) te verbinden met water (waterstof en zuurstof), en zo 

grote, samengestelde stoffen te maken: organische moleculen. Dat zijn letterlijk de 

stoffen waaruit het leven bestaat.

Net als andere levende dingen worden planten gevormd door cellen – zakjes 

levend spul dat ‘cytoplasma’ heet, omhuld door een membraan – die geheel bestaan 

uit organische moleculen. Fotosynthese vindt plaats in speciale deeltjes in het 

cytoplasma: de chloroplasten. Chloroplasten werken pas als de cellen waarin ze 

zitten worden blootgesteld aan zonlicht. Dit zijn bladeren: cellen vol chloroplasten 

die zo zijn gegroepeerd dat ze optimaal 

gebruik kunnen maken van de energie uit 

het zonlicht. Voordat er fotosynthese kan 

plaatsvinden, moeten er ook koolstofdioxide 

en zuurstof bij de chloroplasten komen. 

Koolstofdioxide bestaat als gas in de 

atmosfeer en komt de bladeren binnen door 

kleine openingen: de huidmondjes. Water, dat 

planten niet alleen nodig hebben voor de fotosynthese maar voor nog veel meer, 

wordt meestal door wortels uit de grond gehaald en door speciale vaatjes in de 

plant naar de bladeren gevoerd.

In de chloroplasten worden speciale moleculen aangemaakt: koolhydraten, 

een combinatie van koolstof, zuurstof en waterstof. Andere processen in de 

cellen veranderen die in organische moleculen die nodig zijn voor het bestaan, 

voornamelijk proteïne- en nucleïnezuren (rna en dna). Die bevatten nog meer 

elementen die planten uit de aarde halen, voornamelijk zwavel, fosfor en stikstof. 

De organische moleculen die door fotosynthese ontstaan, zijn ongelofelijk belangrijk 

en worden door allerlei levende dingen gebruikt.
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We zijn volkomen 

afhankelijk van 

planten voor 

voedsel en energie.

FOTOSYNTHESE

Planten halen de 
energie uit zonlicht om 

koolstofdioxide met water 
te verbinden. Hierdoor 
kunnen ze koolhydraten 
maken, die hen energie 

leveren.

DWARSDOORSNEDE 
VAN EEN BLAD 
De bovenste laag van een 
blad is de cuticula. Dit 
wasachtige laagje voorkomt 
het verlies van water als de 
bladeren transpireren. Bij 
sommige planten in droge 
gebieden is dit vetlaagje 
heel dik, zodat er zo min 
mogelijk water uit het blad 
verloren gaat.

Huidmondje aan de bovenkant
Cuticula
Epidermis

Palissadeparenchym

Sponsparenchym

Vaatbundel

Epidermis

Huidmondje aan de onderkant

BOVENEPIDERMIS EN 
ONDEREPIDERMIS 
De plant wordt niet alleen 
beschermd door de cuticula, maar 
ook door de epidermis. Dat is een 
laag cellen aan de buitenkant van de 
plant. Deze cellen zitten dicht tegen 
elkaar aan en bevatten wasachtige 
onderdelen, waardoor ze een 
afscheiding vormen die het blad 
tegen het verlies van water, schade 
van buitenaf en ziekte beschermt.

De chloroplasten bevatten 
veel chlorofyl, een kleurstof 
die lichtenergie opneemt 
en die essentieel is voor 
de fotosynthese.

De chloroplasten kunnen 
in de palissadecel van plaats 
veranderen, om meer of minder 
zonlicht te vangen. In zwak 
zonlicht vormen ze een groep 
boven in de cel om zo veel 
mogelijk licht te vangen, terwijl 
ze in sterk licht achter elkaar 
schuilen.

ZONLICHT

CHLOROPLAST

Celwand

Celmembraan

Cytoplasma

Nucleoïde

Vacuole

Chloroplast

ZWAK  
ZONLICHT

STERK 
ZONLICHT

Chloroplasten in 
zwak licht

Chloroplasten in 
sterk licht

Buitenmembraan

Binnenmembraan

Stromaal thylakoïde

Thylakoïde

Stroma

Zetmeelkorrel



KOOLSTOFKRINGLOOP
Planten maken niet alleen het voedsel van de wereld door 

fotosynthese; ze produceren ook de zuurstof die we nodig 

hebben om te kunnen ademen en spelen een levensgrote 

rol in het beheersen van ons klimaat – dat is nogal wat!

DOOR MIDDEL VAN FOTOSYNTHESE maken planten de 

organische moleculen die organismen die niet kunnen fotosynthetiseren – 

onder meer alle dieren en mensen – nodig hebben als voedsel. Maar er is meer… We 

hebben ook alle zuurstof in de atmosfeer te danken aan fotosynthese. En dat is maar 

goed ook, want alle levende dingen, waaronder de planten zelf (en mensen), kunnen 

niet leven zonder. De zuurstof wordt gebruikt om de energie die cellen nodig hebben 

uit organische moleculen te halen – dat proces heet ‘aerobe ademhaling’. Deze aerobe 

ademhaling bevrijdt de energie en produceert koolstofdioxide en water. Het is eigenlijk 

een omgekeerde fotosynthese en lijkt erg op wat er gebeurt als je hout, kolen of olie 

verstookt.

Planten voeren dus een soort cyclus uit: ze halen koolstofdioxide uit de atmosfeer 

en ademen die ook weer uit, net als dieren, schimmels en andere levende dingen. Dit 

vormt een onderdeel van de koolstofkringloop: de ongelofelijk ingewikkelde manier 

waarop koolstof zich over de verschillende 

delen van de aarde verspreidt, van hoog in de 

atmosfeer tot diep onder de aardkorst.

Deze koolstofkringloop speelt een enorm 

belangrijke rol in de beheersing van het 

klimaat van de aarde. Koolstofdioxide is 

namelijk een broeikasgas – het houdt een 

groot deel van de zonnewarmte vast die 

ons vanuit de atmosfeer bereikt: hoe meer 

koolstofdioxide er is, hoe warmer de aarde wordt. Organismen die fotosynthetiseren 

doen geweldig werk door de hoeveelheid koolstofdioxide in de atmosfeer te beperken, 

waardoor het klimaat gematigd blijft. Wij mensen hebben dit systeem verstoord door 

fossiele brandstoffen te verstoken, waardoor in zeer korte tijd heel grote hoeveelheden 

koolstofdioxide in de atmosfeer terecht zijn gekomen. De gevolgen hiervan zijn moeilijk 

te voorspellen maar zouden wel eens rampzalig kunnen zijn.
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Koolstof die zich over 

de aarde verplaatst 

zorgt ervoor dat we 

kunnen leven en 

werken.

D E  K O O L S T O F K R I N GL O O P

Koolstof dioxide
(CO2)

Uitstoot van fossiele 
brandstoffen 

Uitstoot van fossiele 
brandstoffen

Bomen gebruiken 
koolstofdioxide 
en zonlicht om te 
fotosynthetiseren

CO2-uitstoot 
van vulkanen

Ademhaling 
van planten

Ademhaling van 
dieren Methaangas geproduceerd 

door boerende koeien en 
uit ondiep water

Mensen winnen  
fossiele brandstoffen

Organische koolstof 
van afval en dode 

organismen
Ademhaling of 
ontbinding van 

zeeleven

Ademhaling 
van wortels

Carbonaatgesteente vormt 
een belangrijke opslag 

voor koolstof en fossiele 
brandstoffen

Carbonaten van 
schelpen van zeewezen 

vormen kalksteen

Fossielen en fossiele 
brandstoffen

Fossiele brandstof

Koolstofdioxide 
wordt uitgewisseld 
tussen de lucht en  

de zee



DE PLANTEN
STAMBOOM

Planten zijn tegenwoordig enorm verschillend, maar 

ze hebben één grote overeenkomst: ze stammen 

allemaal af van één voorouder die zo’n 450 miljoen 

jaar geleden het land veroverde.

PLANTEN KUNNEN geweldig fotosynthetiseren, maar ze hebben het 

niet uitgevonden. Dat deden bacteriën, meer dan twee miljard jaar geleden. 

Hun directe afstammelingen, de blauwalgen, zijn nog steeds de belangrijkste 

fotosynthetiseerders van de zee. Na de 

bacteriën kwamen er verschillende soorten 

wateralgen. Ruim 450 miljoen jaar geleden  

– we weten niet precies wanneer – begon een 

van deze soorten, en waarschijnlijk meerdere, 

op het land te leven. Eén daarvan was de 

voorouder van alle latere landplanten.

De eerste planten op het land moeten 

kleine, laaggroeiende plantjes zijn geweest, die op vochtige plekken groeiden en er 

waarschijnlijk uitzagen als het hedendaagse levermos of hauwmos. Ze verspreidden 

zich via sporen – losse cellen met een hard laagje, die door de wind voortgeblazen of 

door de regen weggespoeld konden worden. Op een gegeven moment – meer dan 

420 miljoen jaar geleden – ontstonden uit één daarvan plantjes die onderdelen hadden 

waardoor water en grondstoffen naar verschillende plantendelen konden worden 

gevoerd. Dat waren de eerste vaatplanten. Biesvaren, dat in water groeit, en veenmos 

zijn directe afstammelingen en zijn waarschijnlijk weinig in uiterlijk veranderd.

Later verschenen er planten met stengels, wortels en vaak bladeren, zoals de 

voorouders van onze varens. Eén daarvan gaf vervolgens de aanzet tot planten die 

zich op een spectaculaire manier voortplantten: met zaden in plaats van sporen. De 

oorspronkelijke zaaddragende planten ontwikkelden zich tot verschillende soorten, 

zoals de voorouders van onze naaldbomen en palmvarens. Deze verdrongen de varens 

als de belangrijkste landplanten. En daarna groeide er uit deze planten weer iets totaal 

nieuws: tussen de 140 en 220 miljoen jaar geleden ontstonden de planten met bloemen.

Onze planten 

stammen af van 

bacteriën die in het 

water leefden.
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NAALDBOMEN

PTEROPSIDA

LYCOPSIDA

GINGKO’S

WATERLELIES

PALMVARENS

M

OSSEN – Veenmos

MOSSEN – Mos

M

OSSEN – Hauwmos

MAGNOLIA’S

D E  P L A N T E N S TA M B O O M

140 MJG

125 MJG

420 MJG 
(Ordovicium)

420-400 MJG  
(Laat-Siluur – 

Devoon)

365 MJG  
(Laat-Devoon)

350 MJG 
 

140-150 MJG 
(Laat-Jura – 
Vroeg-Krijt)

VAATPLANTEN

ZAADPLANTEN

BLOEIENDE PLANTEN

Deze tijden  
zijn schattingen.
MJG = miljoen jaar  
 geleden
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