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INLEIDING

 
Zoals alle organismen zijn de zaadplanten opgebouwd uit cellen, of, nauwkeuriger, uit 
cellen met ruimten ertussen: de zogenaamde intercellulairen (intercellulaire ruimten of 
holten).

Cellen die met elkaar samenhangen en instaan voor één bepaalde functie vormen een 
weefsel. 

In zaadplanten kunnen we twee soorten weefsels onderscheiden:
(1) Enkelvoudige weefsels: weefsels bestaande uit één soort cellen, nl. 

(a) Deelweefsel
(b) Parenchym
(c) Collenchym
(d) Sclerenchym 

(2) Samengestelde weefsels: weefsels bestaande uit meer dan één soort cellen, nl.
(a) Xyleem
(b) Floëem

De belangrijkste eigenschappen van die weefsels worden hierna in tabellen weergegeven, 
met verwijzingen naar illustratieve afbeeldingen. 

Voor het beschrijven van de anatomie van wortels, stengels en bladeren van zaadplanten 
is het aangewezen om eerst de soorten weefsels te leren kennen. Daarbij kunnen deze 
tabellen van nut zijn. Er zijn ook nog andere weefsels die niet in de tabellen opgenomen 
zijn, zoals klier-, dek-, kurk- en cambiumweefsel.

In de tabellen wordt ook verwezen naar een beperkt aantal goed geschikte preparaten 
die gemakkelijk in de handel te krijgen zijn. Onmisbaar zijn in ieder geval enkele grote 
didactische driedimensionale modellen waarop de eigenschappen van de weefsels duide-
lijk aangetoond kunnen worden. Ook tekeningen die een driedimensionaal beeld van een 
wortel, stengel of blad weergeven zijn uitmuntende hulpmiddelen. 
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TABEL 1 - Eigenschappen
(ook voor tabellen 2, 4 en 5)

Deelweefsel
in groeitoppen 
(topmeristeem)

Parenchym
(vul- of grondweefsel)

1. Definitie Weefsel bestaande uit le-
vende, isodiametrische cellen 
die zich voortdurend kunnen 
delen.

Weefsel bestaande uit levende, meestal 
isodiametrische cellen met een dunne 
celwand.

2. Studieobjecten Preparaat van de groeitop 
van een wortel.

• Preparaat van een dwarse door-
snede van de stengel van de zon-
nebloem.

• Dun sneetje van vliermerg.
• Didactisch driedimensionaal model 

van een stengel.

3. Afbeeldingen Figuur 1 en 2. Figuur 3.

4. Mogelijke celvormen: 

• Isodiametrisch: ongeveer 
even lang als breed.

• Langer dan breed.
• Spoelvormig: zeer veel lan-

ger dan breed met puntige 
uiteinden.

Isodiametrisch. Isodiametrisch of iets langer dan breed.

5. Celwand
• Dun of dik.
• Celluloserijk of verhout, d.i. 

rijk aan houtstof (lignine).

Dun en celluloserijk. Dun en celluloserijk

(uitzonderlijk wat dikker en verhout, bijv. in 
oud merg, zoals vliermerg).

6. Levend of dood

Levend: actief protoplasma,  met 
biochemische reacties.

Dood: geen protoplasma. 

Levende cellen. Levende cellen.

7. Deel- en groeivermogen van   
de cellen 

• Deelvermogen: cellen delen 
zich al of niet.

• Groeivermogen: cellen wor-
den langer of breder.  

Deelvermogen: het heel 
bijzondere weefsel waarvan 
de cellen zich delen in de 
groeitoppen (vandaar deel-
weefsel).

Groeivermogen van de cel-
len: beperkt.

Deelvermogen: uitzonderlijk, bijv. wond-
weefsel in een aangesneden aardappel.

Groeivermogen: beperkt.

8. Intercellulairen Geen of zeer klein. Kleine, grote en zeer grote.

9. Voorkomen in de plant • Groeitop van wortels en 
stengels.

• Blad: niet.

• Stengel en wortel: schors, merg, 
xyleem, floëem, mergstralen.

• Blad: bladsteel, bladmoes.
• Zaden: zaadlobben. 
• Vruchten:vruchtvlees.
• Knollen.
• Bollen.

10. Functies Verlenging van stengel en 
wortel, door een voortdu-
rende vorming van nieuwe 
cellen.

(Cambium: ook een deel-
weefsel; vormt xyleem- en 
floëemweefsel)

• Fotosynthese: in bladmoes en 
groene schors.

• Opslagplaats van water, voedings-
stoffen en ionen in stengels, wortels, 
vruchten, zaden, bollen, knollen.

• Stevigheid: turgescente cellen in 
bladsteel en bladschijf.
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Fig. 1.  Worteltop met meristeem waarvan
de cellen zich voortdurend delen en

de wortel langer maken.

Fig. 2.  Groeitop van de stengel met meristeem
waarvan de cellen zich voortdurend delen

en zo de stengel laten groeien.

Fig. 3.  Parenchym
Links: driedimensionale voorstelling 

Rechts: dwarse doorsnede van de wortel van de scherpe boterbloem, 
met tegen de boven- en onderrand van de afbeelding talrijke parenchymcellen met zetmeelkorrels.
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TABEL 2                                                        Steunweefsels

Collenchym Sclerenchym

1. Weefsel bestaande uit levende, lichtjes verlengde 
cellen met een niet-verhoute, ongelijkmatig ver-
dikte celwand.

Weefsel – in het bijzonder sclerenchymvezels – 
bestaande uit dode, spoelvormige cellen met een 
meestal verhoute, gelijkmatig verdikte celwand.

2. Preparaat van een dwarse doorsnede van de 
stengel van de zonnebloem: vlak onder de opper-
huid (buitenste laag cellen van de stengel). Didac-
tisch driedimensionaal model van een stengel.

Preparaat van een dwarse doorsnede van de 
stengel van de zonnebloem: weefsel gelegen aan 
de buitenkant van de ovale structuren (vaatbun-
dels). 

Didactisch driedimensionaal model van een sten-
gel. 

3. Figuur 4. Figuur 5.

4. Cellen 1,5 tot 3 maal langer dan breed. Spoelvormige cellen: gewoonlijk 10 tot 20 maal 
langer dan breed.

5. Celwand dik, celluloserijk met verdikkingen in de 
hoeken of in de zijwanden van de cel.

Celwand gelijkmatig verdikt en verhout (soms in 
het centrum van de cel alleen nog een dun kanaal-
tje).

Uitzonderlijk celluloserijk, bijv. sclerenchymvezels 
in vlasstengel.

6. Levende cellen Dode cellen.

7. Deel- en groeivermogen: heel beperkt. Geen deel- of groeivermogen: dode cellen.

8. Meestal geen intercellulairen, maar indien wel dan 
verdikte wand rond de intercellulairen.

Geen.

9. • Stengel: onder opperhuid, in ribben of cilin-
ders.

• Wortel: bijna nooit.
• Blad: verstevigt de bladsteel en de bladner-

ven aan boven- en onderkant.

• Stengel: onder de opperhuid, in de schors, in 
xyleem en in floëem.

• Wortel: bijna nooit.
• Blad: soms boven- en onderkant van de 

nerven.

10. Beide weefsels geven maximale steun aan de plant, zodat ze kan weerstaan aan wind, zwaartekracht, 
trek vanwege dieren. 

Komen meestal voor in een van de volgende drie vormen: gesloten cilinder, strengen of scheden rond 
vaatbundels. 

(De uitleg over het sclerenchym gaat alleen over sclerenchymvezels. Ook steencellen worden tot 
het sclerenchym gerekend. Dit zijn isodiametrische, dode cellen met een sterk verdikte celwand 
Ze liggen meestal in groepen, bv. in het vruchtvlees van een peer of in kersenpitten.)

Een handelsvezel met een economische waarde, zoals vlas, jute, hennep, ramie of sisal, 
komt niet overeen met één sclerenchymvezel, maar met een streng van vele sclerenchym-
vezels, eventueel met nog andere soorten aangehechte cellen. 



VOB - Jaarboek 2015

                 Plantenweefsels 91

Fig. 4.  Collenchym
Links: driedimensionale voorstelling van collenchym,

gelegen onder de opperhuid.
Boven: collenchym gelegen onder de opperhuid

vormt een cilinder die stevigheid geeft aan de plant.

Fig. 5.  Sclerenchymvezels
Links: driedimensionale voorstelling van een streng sclerenchymvezels,

Rechtsboven: fragment van een dwarse doorsnede van de stengel van een zonnebloem,
met links van de vaatbundel een doorgesneden streng sclerenchymvezels

Rechtsonder: dezelfde streng sclerenchymvezels vergroot.
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TABEL 3                        Geleidingsweefsels: floëem en xyleem
• Samengestelde weefsels: weefsels bestaande uit cellen met een hoofdfunctie, nl. geleiding van een vloei-

stof, en cellen van een enkelvoudig weefsel (parenchym en sclerenchym).

• Geleidingsweefsels: weefsels waarin verticaal via “buisjesvormige” structuren (zeefvaten, houtvaten, trache-
iden) vloeistoffen vervoerd worden.

Floëem Xyleem 
Definitie: geleidingsweefsel met zeefvaten. 

 
Samenstelling:

1. Zeefvaten. TABEL 4.

Verticale rijen cellen, zeefvatleden (zeefvatelementen), 
die water met erin opgeloste voedingsstoffen (assimilaten) 
vervoeren (neerwaartse sapstroom).

 
2. Parenchymcellen, o.m. zustercellen.

3. Sclerenchymvezels, gewoonlijk als strengen gelegen aan 
de buitenkant van een groep of een cilinder zeefvaten.

Definitie: geleidingsweefsel met houtvaten of 
tracheïden.

Samenstelling:

1. Houtvaten of tracheïden. TABEL 5.

Verticale rijen cellen, houtvatleden (houtvat-
elementen) bij houtvaten, die water met erin 
opgeloste ionen vervoeren (opwaartse sapstroom, 
transpiratiestroom).

2. Parenchymcellen.

3. Sclerenchymvezels.

Vaatbundel: streng of bundel van xyleem- en/of floëemweefsel. Figuur 6.

 
TABEL 4                                 Zeefvatlid         Zeefvat 

1. Cilindrische cel met cytoplasma zonder kern en met een dwarswand met vele kleine poriën (zeefplaat).

2. Preparaat van een dwarse doorsnede van de stengel van de pompoen (aan beide polen van de ovale 
structuren (vaatbundels)) en van een overlangse doorsnede van dezelfde stengel. Didactisch driedimensi-
onaal model van een eenjarige stengel met vaatbundel.

3. Figuur 7.

4. Cilindrische cel met een zeefplaat: dwarswand met vele kleine poriën.

Verticaal op elkaar volgende zeefvatleden, onderbroken door zeefplaten, vormen een “buisje” of “vat”, d.i. 
een zeefvat. 

Ook in de zijwanden van een zeefvatlid kunnen zeefplaten voorkomen.

5. Dunne, celluloserijke celwand.

6. Levende, maar afstervende cel. Tegen de celwand ligt er cytoplasma, maar de oorspronkelijk aanwezige 
kern is bij een functionerend zeefvat verdwenen.

Het cytoplasma van een zeefvatlid staat telkens via de poriën in de zeefplaat in verbinding met het cyto-
plasma van een volgend zeefvatlid.

Tegen elk zeefvatlid liggen één of meer parenchymcellen, o.m. zustercellen die betrokken zijn bij het 
vervoer in de zeefvaten. 

7. Functionerende zeefvatleden kunnen zich niet meer delen.

8. Geen intercellulairen tussen de zeefvatleden.

9. In de vaatbundels, in het secundair floëem en in de fijnste nerven van de bladeren.

10. Vervoer van water met erin opgeloste voedingsstoffen (assimilaten) naar alle levende cellen van de plant: 
groeitoppen van stengels en wortels, bladeren, knoppen, bloemen, vruchten, zaden, bollen, knollen. Neer-
waartse sapstroom. 
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floëem

xyleem

Fig. 6.  Fragment van een dwarse 
             doorsnede van een maïsstengel
             met vaatbundel

zeefplaat

zeefvatlid

zustercel

Fig. 7.  Floëem
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TABEL 
5

    Houtvatlid       Houtvat Tracheïde

1. Cilindrische cel, zonder celinhoud met verhoute wan-
den en doorboorde of verdwenen dwarswand.

Spoelvormige cel, zonder celinhoud met verhoute 
wanden die voorzien zijn van stippels (poriën in de cel-
wand).

2. • Preparaat van gemacereerd hout van de linde of 
een andere boom. Preparaat van de overlangse 
doorsnede van de stengel van de pompoen.

• Didactisch driedimensionaal model van een vaat-
bundel en van een één- en meerjarige stengel.

Preparaat van een radiale doorsnede van de den of een 
andere naaktzadige boom.

3. Figuur 8. Figuur 9.

4. De cel is cilindrisch – “vatvormig” – d.w.z. langer dan 
breed. De celinhoud is verdwenen en alleen de celwan-
den blijven over.

De schuine of horizontale dwarswand bezit grote ope-
ningen of is volledig verdwenen, zodat water een vrije 
doorgang heeft.

Verticaal op elkaar volgende houtvatleden vormen een 
“buisje” of “vat”, d.i. een houtvat. Houtvaten zijn enkele 
cm tot vele meter lang.

 
 
 
Op dwarse doorsnede rond of benaderend rond.

Relatief grote diameter t.o.v. van de diameter van an-
dere cellen. 

De cel is verlengd met puntig uitlopende uiteinden zon-
der duidelijke dwarswand.

 
De celinhoud is verdwenen.

 
 
De tracheïden staan horizontaal en verticaal met elkaar 
in verbinding door middel van stippels en vormen zo ook 
“buizen” die weliswaar door de met stippels doorboorde 
wanden onderbroken zijn. 

 
 
Op dwarse doorsnede meestal veelhoekig.

Kleinere diameter dan bij een houtvatlid.

5. Verhoute celwanden die aan de binnenkant ringvormi-
ge, spiraalvormige of netvormige verdikkingen dragen 
ofwel stippels in de wand bezitten. 

Verhoute wanden met ring- of spiraalvormige verdik-
kingen.

Meestal stippels.

6. Dode cellen. Dode cellen.

7. Kunnen zich niet delen. Kunnen zich niet delen.

8. Geen intercellulairen tussen de houtvaten. Geen intercellulairen tussen de tracheïden.

9. In vaatbundels en in secundair hout van bedektzadige 
planten. 

• Uitsluitend tracheïden in naaktzadige planten, bijv. 
den, spar, lork.

• Ook in vaatbundels en in secundair hout van be-
dektzadige planten. 

10. 1. Vervoer van water en erin opgeloste ionen van de wortel via de stengel naar de bladeren: opwaartse sap-
stroom (transpiratiestroom).

2. Geven ook steun aan de plant.
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Fig. 8a  Houtvatleden

A. Ringvat
B. Spiraalvat
C. Netvat
D. Stippelvat

(Uit: W. Nultsch. 
Algemene botanie. 
Spectrum, Antwerpen)

Fig. 8c.  Maceratiepre-
paraat (uiteengerafeld 

stukje weefsel) van 
hout van de tulpen-

boom met houtvatleden  
en sclerenchymvezels.

Fig. 8b  Overlangse 
doorsnede van een

stengel met een ring- 
en een spiraalvat.

Fig. 9. Tracheïden.
Links: een ring- en een spiraal-

tracheïde
Rechts: radiale doorsnede van 
het hout van een den met tra-

cheïden met duidelijk zichtbare 
stippels.



VOB - Jaarboek 2015

96


