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Alle organismen nemen uit hun milieu stoffen op en staan aan dat milieu ook stoffen af. Zo 
nemen landplanten uit de bodem water op en geven ze overdag aan de lucht zuurstofgas 
af. Bij gewervelde dieren neemt het bloed in de kieuwen of in de longen zuurstofgas op. 
Binnen de planten en dieren worden stoffen vervoerd, in landplanten bijvoorbeeld wordt 
water met daarin opgeloste ionen van de wortel tot in de bladeren gebracht. En in een 
gewerveld dier bereikt zuurstofgas met het bloed alle cellen van het lichaam. 
De opneming en afgifte van moleculen of ionen door planten en dieren en de verplaatsing 
ervan in de organismen heet in het algemeen het vervoer van moleculen en ionen. Dat 
vervoer kan op vier manieren gebeuren: (1) massastroming, (2) diffusie, (3) osmose en 
(4) actief transport.

1. MASSASTROMING 

Als een landplant met haar wortels water met daarin opgeloste ionen uit de bodem 
opneemt, komt deze ionenoplossing terecht in de houtvaten van de wortel, dan in de 
houtvaten van de stengel, van de bladsteel en van de bladnerven en van daaruit bereikt het 
water de bladcellen dat via de intercellulairen uit de bladeren verdampt. Deze houtvaten 
vormen als het ware een aaneengesloten buizensysteem waarin de ionenoplossing als één 
massa stroomt, aangezogen door de verdamping uit de bladeren. Een dergelijk vervoer 
van water met opgeloste moleculen of ionen heet massastroming. Zoals we later zullen 
zien, komt ook massastroming voor in het net van met elkaar verbonden celwanden van 
aaneengesloten cellen in een weefsel. 
Als in een gewerveld dier zuurstofgas gebonden aan het hemoglobine van de rode 
bloedlichaampjes met het bloed in de bloedvaten rond geperst wordt, is dat ook een 
voorbeeld van massastroming.

2. DIFFUSIE

Als we in een afgesloten lokaal een fles met ether laten openstaan, kan na enige tijd in heel 
het lokaal de ether geroken worden. De ethermoleculen hebben zich van boven de vloeistof, 
d.i. de plaats waar de concentratie van de ethermoleculen zeer hoog was, verplaatst naar de 
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plaatsen waar de concentratie van de ethermoleculen nul was. Er was dus oorspronkelijk 
een concentratieverval. Eventueel zal met een geopende fles alle ether uit de fles verdam-
pen en zal in dit geval de concentratie van de ethermoleculen uiteindelijk op alle plaatsen 
van het lokaal dezelfde zijn. Door het concentratieverval verplaatsen de moleculen zich van 
een gebied met een hoge concentratie naar een gebied met een lagere concentratie. 

 
2. 1. Diffusie in een vloeistof

Onderzoek: Hoe verplaatst een vaste stof zich in een vloeistof?

Benodigdheden: doosje van een petrischaal (of een diep eetbord), een kristal kalium-
permanganaat (KMnO4).

Uitvoering:
1. Vul het doosje van de petrischaal met water en laat het onaangeroerd op dezelfde 

plaats staan.
2. Laat in het midden van het wateroppervlak een kristal KMnO4 vallen. 

Vaststellingen:
1. Teken een cirkel die de rand van het doosje voorstelt.
2. Teken waar de kleur van het paarse permanganaat-ion zichtbaar is na 15, 30, 45 minu-

ten, 1 uur en eventueel 2 uur. 
3. Na hoeveel tijd is het water gelijkmatig verkleurd?

De verplaatsing van de opgeloste stof in het oplosmiddel, hier het paarse permanganaat-
ion in het water, gebeurt op dezelfde manier als de verplaatsing van de ethermoleculen in 
de lucht. De opgeloste deeltjes verplaatsen zich van de plaats met een hoge concentratie, 
nl. rond het kristal KMnO4, naar een plaats waar de concentratie nul of lager is. We heb-
ben hier dus weer een geval van een concentratieverval.

(Het onderzoek kan eventueel met een retroprojector gedemonstreerd worden. Dit onder-
zoek kan als opdracht door de leerlingen thuis uitgevoerd worden als aan de leerlingen 
een kristal KMnO4 meegegeven wordt. Met achteraf een verslag in de klas.)

De verplaatsing van moleculen of ionen, die we verder gemeenschappelijk deeltjes noemen, 
van een plaats met een hoge naar een plaats met een lagere concentratie heet diffusie. Binnen 
een bepaalde afgesloten ruimte gaat het diffunderen zo lang door tot de concentratie overal 
dezelfde is, d.w.z. tot het oorspronkelijk aanwezige concentratieverval niet meer bestaat.  
 

DEFINITIE

Diffusie is een fysisch verschijnsel waarbij deeltjes van een stof (moleculen, io-
nen) zich verplaatsen van een gebied met een hoge concentratie naar een gebied 
met een lagere concentratie. 
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2. 2. Verklaring van het diffusieverschijnsel
 
Hoe komt het dat diffusie plaatsvindt? Gasmoleculen en in een vloeistof opgeloste mo-
leculen of ionen zijn deeltjes die voortdurend in beweging zijn, dankzij de kinetische 
energie die ze bezitten. De deeltjes botsen voortdurend tegen elkaar en tegen de wanden 
van de ruimte waarin ze opgesloten zitten. Door deze constante beweging verspreiden de 
deeltjes zich in de hele ruimte waarin ze zich kunnen verplaatsen tot hun concentratie per 
volume-eenheid overal dezelfde is. Eerst was er in een afgesloten ruimte een concentra-
tieverval en na enige tijd is dat verval opgeheven en is er een gelijkmatige verdeling van 
deeltjes. 
Deeltjes die vanuit één plaats zich gelijkmatig verdelen, zijn enigszins te vergelijken met 
twintig danskoppels die vanuit één plaats op een dansvloer komen. Na enige muziekma-
ten zijn de koppels ongeveer gelijkmatig over de dansvloer verdeeld en dat blijft zo. 
Feitelijk zijn er tijdens het diffusieproces ook deeltjes die zich bewegen in de richting van 
de plaats met de hoogste concentratie, maar wel veel minder dan in de richting van de 
plaats met de lagere concentratie. De netto-verplaatsing gebeurt dus wel degelijk naar de 
plaats met de laagste concentratie. Zodra een gelijkmatige verdeling bereikt is, verkeert 
het systeem in evenwicht. De deeltjes blijven bewegen, maar er is geen concentratieverval 
meer en dus ook geen netto-verandering meer. 

 
2. 3. Diffusie bij levende organismen 

Diffusie speelt een belangrijke rol bij het opnemen en afgeven van gassen door planten en 
dieren en bij de verplaatsingen van gasmoleculen binnenin de cellen. 
In de bladgroenkorrels van een bladcel van een groene plant wordt er koolstofdioxide 
(CO2) verbruikt in het fotosyntheseproces. Hierdoor daalt de concentratie van de CO2-mo-
leculen in de bladgroenkorrels en dringen er door diffusie nieuwe CO2-moleculen vanuit 
het cytoplasma in de korrel. Deze concentratiedaling heeft tot gevolg dat CO2-moleculen 
vanuit de intercellulaire ruimten doorheen de celwand en het plasmamembraan de cel 
binnendringen. Dit heeft dan weer tot gevolg dat CO2-moleculen vanuit de atmosferische 
lucht via de huidmondjes van het blad de intercellulairen van het blad binnendringen. Er 
is dus een concentratieverval van koolstofdioxide gaande van de atmosferische lucht over 
de intercellulairen van het blad en het cytoplasma van de bladcellen tot in de bladgroen-
korrels.

Bij heel kleine of sterk afgeplatte of draadvormige organismen, zoals bacteriën, gistzwam-
men, bepaalde wieren, eencellige dieren, zwamdraden, is het cytoplasma van de cellen 
door een dunne celwand gescheiden van het milieu waaruit zuurstofgas geput wordt. Zo 
kan door diffusie van zuurstofmoleculen zeer snel voldaan worden aan de zuurstofbe-
hoefte voor de ademhalingsprocessen. Het in deze processen gevormde koolstofdioxide 
verlaat eveneens door diffusie de cellen van deze organismen. 

Bij grotere dieren, zoals ongewervelde als gewervelde, kunnen de inwendig gelegen cel-
len niet rechtstreeks door diffusie van zuurstofgas voorzien worden. Dan zorgt een trans-
portsysteem, zoals een bloedvatenstelsel, voor de toevoer van zuurstofgas. Bij de zoog-
dieren bijvoorbeeld diffunderen er ter hoogte van de longen zuurstofmoleculen vanuit de 
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ingeademde lucht in het bloed. Deze worden dan met het bloed door massastroming naar 
alle cellen vervoerd. En weer door diffusie dringen de zuurstofmoleculen vanuit het bloed 
in de ademende cellen. 

3. OSMOSE 
 
Indien we een suikerklontje (sacharose - C12H22O11) in een met water gevulde beker bren-
gen, lost de suiker op en de sacharosemoleculen diffunderen in het oplosmiddel tot de 
concentratie ervan in heel de oplossing dezelfde is (Figuur 1). 

Figuur 1 - Diffusie van suiker in water

Veronderstel dat we de beker met water met een blad filtreerpapier in tweeën delen, dan 
zal hetzelfde verschijnsel optreden. Uit ervaring weten we immers dat filtreerpapier po-
riën bezit die sacharosemoleculen ongehinderd doorlaten. 

Maar wat zou er gebeuren als we de beker in tweeën verdelen met een membraan dat wel 
water, maar geen sacharosemoleculen doorlaat? 

Een dergelijk membraan is een cellofaanmembraan, zoals bijvoorbeeld een velletje cel-
lofaanpapier (12 cm x 12 cm) dat gebruikt wordt om potjes confituur (jam) af te dekken. 

Ook bij een zogenaamde dialyseerslang bestaat de wand uit een cellofaanmembraan. Een 
dergelijke slang wordt bij onderzoekingen gebruikt om een dialyse uit te voeren. Ze wordt 
dan gevuld met een mengsel van kleine moleculen en moleculen met een groter mole-
cuulvolume en in water gehangen. Dankzij het cellofaanmembraan kunnen de kleine mo-
leculen de slang verlaten en zo ontstaat een scheiding tussen de twee soorten moleculen. 

 
3. 1. Demonstratie van een osmoseverschijnsel 

Onderzoek: Wat gebeurt er als een suikeroplossing door een cellofaanmembraan van 
water gescheiden wordt?

Benodigdheden: statief met gepaste statiefnoten, maatcilinder 100 ml, 20 cm dialyseer-
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slang (van het merk KALLE-Wiesbaden: breedte 25 mm in platte toestand-kaliber 18 
of van het merk VISKING-V.S.A.: breedte 23 mm in platte toestand-kaliber 2-18/32”), 
rubberen stopje nr. 2F (hoogte 21 mm, onderste diameter 13 mm, bovenste diameter 16 
mm) met een doorboring waarin een capillaire buis past, plastic ringetje afgezaagd van 
een plastic buis waarin elektrische leidingen gelegd worden (buitenste diameter 15 mm, 
hoogte 12 mm), capillaire buis 40 cm, sacharose-oplossing (drie eetlepels kristalsuiker in 
100 ml water), trechter diameter 6,5 mm.

Uitvoering (Figuur 2):

1. Laat de dialyseerslang een half uur we-
ken tot ze open gemaakt kan worden. Voor 
een dialyseerslang van het merk KALLE 
gaat dit zonder weken. 
2. Maak de sacharose-oplossing klaar.
3. Maak een knoop in het ene uiteinde van 
de dialyseerslang.
4. Steek het stopje zo diep mogelijk in het 
andere uiteinde en schuif het plastic rin-
getje, via het geknoopte uiteinde, op het 
stopje. Zo zit het stopje stevig vast op de 
dialyseerslang. 
5. Vul met behulp van de trechter de dia-
lyseerslang met de suikeroplossing. Op het 
eind van het vulproces blijft nog wat lucht 
over in de slang. Duw, terwijl dat de trech-
ter nog met suikeroplossing in de opening 
van het stopje zit, de lucht weg door op de 
dialyseerslang te knijpen. De slang moet in 
alle geval boordevol gevuld zijn. 
6. Steek de capillaire buis in het stopje, 
zodat het onderste uiteinde ervan ongeveer 
ter hoogte van het ondereind van het stopje 
komt.
7. Spoel de buitenkant van de dialyseer-
slang af met water.
8. Laat de dialyseerslang in de met water 
gevulde maatcilinder zakken tot de knoop 
op de bodem komt. 
9. Volg gedurende een uur het vloeistofpeil 
in de capillaire buis.
10. Herneem eventueel het hele onderzoek 
met een driemaal verdunde suikeroplossing.

Figuur 2  - Moderne uitvoering van 
          de cel van Dutrochet
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Vaststellingen:
1. Meet de afstand tussen het stopje en het vloeistofpeil in de capillaire buis na 5, 10, 20, 

30 en 60 min.
2. Proef na het onderzoek of er suiker zit in de vloeistof rondom de dialyseerslang.
3. Hoe komt het dat de vloeistof in de buis stijgt?

Deze opstelling is een moderne uitvoering van de cel van Dutrochet, genoemd naar de 
Franse geleerde Henri Dutrochet (1776-1847), die het osmoseverschijnsel grondig onder-
zocht heeft. Hij gebruikte een kort stukje brede buis die onderaan afgesloten is met een 
velletje varkensblaas – het semipermeabele membraan – en bovenaan met een capillaire 
buis. De buis is gevuld met een suikeroplossing en het peil in de capillaire buis stijgt als 
de buis met de suikeroplossing in water geplaatst wordt. 

 
3. 2. Verklaring van het stijgen van het vloeistofpeil in de cel van Dutrochet 
 
Hoe komt het dat het vloeistofpeil in de capillaire buis stijgt?  

Het vloeistofpeil in de capillaire buis stijgt en rondom de dialyseerslang is er geen suiker 
aanwezig. Dat betekent dat het cellofaanmembraan wel kleine watermoleculen tot in de 
dialyseerslang doorlaat, zodat het volume vloeistof in de slang en de buis toeneemt en 
daarmee het vloeistofpeil stijgt, maar dat de veel grotere sacharose-moleculen (C12H22O11) 
de slang niet verlaten. De suikeroplossing trekt als het ware het water aan. 

Ook indien het onderzoek uitgevoerd wordt met een sterk geconcentreerde suikeroplos-
sing in de dialyseerslang en een sterk verdunde suikeroplossing rondom de slang, stijgt het 
vloeistofpeil in de capillaire buis. 

Het cellofaanmembraan is eigenlijk een halfdoorlatende of semipermeabele membraan 
(semi = half, helft; permeabel = doorlatend). De ene “doorgelaten helft” is het oplosmiddel 
water, de andere “niet-doorgelaten helft” is de opgeloste stof sacharose. 
Nu kunnen we deze verschijnselen ook anders uitleggen: de watermoleculen verplaatsen 
zich doorheen het semipermeabele membraan van de vloeistof met een nul concentratie 
aan suiker of met een lage concentratie aan suiker naar een oplossing met een hogere 
concentratie aan suiker. Welnu, deze beweging van de watermoleculen doorheen een se-
mipermeabele membraan heet osmose. 

DEFINITIE

Osmose is een fysisch verschijnsel waarbij watermoleculen zich doorheen een 
semipermeabele membraan verplaatsen van zuiver water naar water met een 
opgeloste stof of van een aan opgeloste stof laag geconcentreerde oplossing naar 
een aan opgeloste stof hoger geconcentreerde oplossing. 
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Voor oplossingen met een andere oplosmiddel dan water zijn het de moleculen van dat 
oplosmiddel die zich verplaatsen, maar in levende organismen is water altijd het oplos-
middel, zodat we verder altijd water als het universeel oplosmiddel beschouwen. 

3. 3. De “groeiende cel van Traube”

De “groeiende cel van Traube” levert ook een mooi voorbeeld van een osmoseverschijn-
sel. De Duitse scheikundige Moritz Traube (1826-1894) deed talrijke onderzoekingen over 
osmose.

Onderzoek: Wat gebeurt er bij de vorming van een “cel van Traube”?

Benodigdheden: CuSO4, kristallen van kaliumhexacyanoferraat(II) (chemische formule: 
K4[Fe(CN)6], geel bloedloogzout, voedingsadditief (E536).

Uitvoering:
1. Maak 250 ml van een 5 % CuSO4-oplossing in een beker.
2. Laat enkele kristallen geel bloedloogzout in de kopersulfaatoplossing vallen.

Vaststellingen: Volg wat er in de oplossing gebeurt. Hoe is de “groei” te verklaren als je 
weet dat door contact tussen het geel bloedloogzout en het kopersulfaat een semipermea-
bele membraan gevormd wordt?

K4[Fe(CN)6] gaat aan het oppervlak van een kristal een reactie aan met CuSO4, waarbij 
een membraan van koperhexacyanoferraat(II) – Cu2[Fe(CN)6] – gevormd wordt dat se-
mipermeabele eigenschappen heeft. Daarmee ontstaat ook eerst een dunne blaas tegen 
het kristal. Binnen die blaas lost het kristal verder op en vormt uiteindelijk een oplossing 
die hoger geconcentreerd is dan de CuSO4-oplossing. Het gevolg is dat water in de blaas 
diffundeert, dat de druk binnen de blaas toeneemt en dat die openspringt. K4[Fe(CN)6] 
reageert opnieuw met CuSO4 en er wordt weer een semipermeabele membraan en een 
nieuwe blaas gevormd. De nieuwe blaas wordt groter, springt open en er ontstaat dan 
weer een blaas die opnieuw barst en zo “groeit” de “cel van Traube” verder. 

3. 4. Verklaring van het osmoseverschijnsel

Hoe komt het dat de watermoleculen zich doorheen een semipermeabele membraan 
verplaatsen?

Eén van de verklarende theorieën is de volgende: het cellofaanmembraan fungeert als een 
zeef met ultrafijne poriën die wel groot genoeg zijn om kleine watermoleculen door te la-
ten, maar niet de grote sacharosemoleculen (Figuur 3). Veronderstel nu een opstelling met 
een dialyseerslang die gevuld is met een sacharoseoplossing en die in zuiver water hangt. 
De door kinetische energie aangedreven watermoleculen botsen aan beide kanten tegen 
het semipermeabele membraan van de dialyseerslang en passeren door de poriën van het 
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Figuur 3 - Theoretisch model van een semipermeabele membraan

membraan van de ene naar de andere kant. Maar aan de buitenkant van het membraan 
zijn er per volume-eenheid vloeistof meer watermoleculen dan aan de binnenkant aan-
gezien er daar per volume-eenheid nog suikermoleculen aanwezig zijn. Ter hoogte van 
een porie bijvoorbeeld dringen er dus meer watermoleculen in de slang dan dat er naar 
buiten komen. Het nettoresultaat is dat uiteindelijk het volume van de oplossing in de 
slang vergroot. Dat komt overeen met wat we bij het verschijnsel diffusie gezien hebben: 
er is voor het water een concentratieverval, namelijk van een hoge concentratie aan wa-
termoleculen buiten de dialyseerslang naar een lagere concentratie aan watermoleculen 
binnen de slang. We zouden osmose dan ook als volgt kunnen definiëren:

Osmose is een fysisch verschijnsel waarbij watermoleculen zich doorheen een 
semipermeabele membraan verplaatsen van zuiver water of van een oplossing 
met een hoge concentratie aan water naar een oplossing met een lagere concen-
tratie aan water. 

Osmose is een bijzonder geval van diffusie, namelijk diffusie van watermoleculen (of 
een ander oplosmiddel) doorheen een semipermeabele membraan volgens een voor water 
concentratieverval, zoals bijvoorbeeld vanuit een hoog geconcentreerde oplossing aan 
water (of daarmee overeenkomend vanuit een laag geconcentreerde oplossing aan op-
geloste stof) naar een lager geconcentreerde oplossing aan water (of naar een daarmee 
overeenkomend hoger geconcentreerde oplossing aan opgeloste stof).

3.5. Selectief permeabele membraan

In het onderzoek met de suikeroplossing in de dialyseerslang stijgt de suikeroplossing in 
de capillaire buis en neemt de hydrostatische druk die door de suikeroplossing op het cel-
lofaanmembraan uitgeoefend wordt, voortdurend toe. Theoretisch zal de stijging doorgaan 
tot die hydrostatische druk zo groot is geworden dat er belet wordt dat er netto nog water-
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moleculen de slang kunnen binnendringen. Op dat ogenblik is het systeem in evenwicht.
Eigenlijk is dat een theoretische veronderstelling. Het peil van de suikeroplossing in de 
capillaire buis zal zijn maximaal mogelijke hoogte niet bereiken. Integendeel, na zekere 
tijd houdt de stijging op en begint het peil zelfs te dalen. 
De reden daarvan is dat het cellofaanmembraan niet volmaakt permeabel is en dat het 
verklarend “zeefmodel” maar in beperkte mate de realiteit weergeeft. Sacharose-mole-
culen kunnen ook door het cellofaanmembraan diffunderen, zij het dan wel met een veel 
kleinere snelheid dan de watermoleculen. Na een lange tijd is de suikerconcentratie aan 
beide zijden van het membraan van de dialyseerslang dezelfde en is het peil van de vloei-
stof in de capillaire buis hetzelfde als dat van de vloeistof rondom de slang. 

Het volmaakte semipermeabele membraan bestaat niet. Een dergelijke membraan laat 
zeer kleine deeltjes, zoals watermoleculen en minerale ionen, met een zeer hoge snelheid 
door, maar andere grotere moleculen met een lagere snelheid en uiteindelijk bepaalde zeer 
grote moleculen niet. Daarom heet een dergelijke membraan eigenlijk beter een selectief 
permeabele membraan. 

4. OSMOSEVERSCHIJNSELEN BIJ PLANTEN

Osmose speelt een belangrijke rol in het leven van de planten.
Jonge, kruidachtige planten, kiemplanten of bepaalde bosplanten zijn zeer gevoelig voor 
watergebrek in de bodem. Bij langdurige droogte worden de bladeren en eventueel de 
dunne stengels slap, de plant verwelkt. Als de planten dan via de wortels weer water 
kunnen opnemen, worden de stengels en de bladeren opnieuw stevig, de plant is dan weer 
turgescent (Lat. turgor = spanning).

4. 1 Verwelken en turgescent worden van een blad

We kunnen het verwelken en turgescent worden van een blad met een demonstratie na-
bootsen. 

Onderzoek: Hoe reageert een slablad op een onderdompeling in zuiver water en in een 
keukenzoutoplossing? 

Benodigdheden: twee slabladeren, twee schaaltjes van een petrischaal (of twee diepe 
eetborden), keukenzout. 

Uitvoering:
1. Vul het ene schaaltje met water en het andere met water waaraan twee koffielepels 

keukenzout toegevoegd worden.
2. Breng een lichtjes verwelkt stukje slablad (5 cm x 5 cm) in het water en een in de 

zoutoplossing. De stukjes blad moeten volledig ondergedompeld zijn.
3. Wacht een half uur.
4. Wissel de stukjes blad van schaaltje en wacht een uur. 
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Vaststellingen:
Wat observeer je na een half uur en na een uur?
(Dit onderzoek kan eventueel als opdracht door de leerlingen thuis uitgevoerd worden, 
met achteraf een verslag in de klas.)

4. 2. Osmose op cellulaire schaal

Wat gebeurt er in het blad als het turgescent wordt in zuiver water en verwelkt in een 
geconcentreerde zoutoplossing? De macroscopisch zichtbare verschijnselen zijn onge-
twijfeld het gevolg van verschijnselen die optreden op cellulair niveau en die kunnen we 
onderzoeken door cellen in aanraking te brengen met een zoutoplossing.

Onderzoek: Hoe reageren cellen van het vlies van een uienrok op een zoutoplossing? 
(Dit onderzoek werd gewoonlijk al bij de studie van de cel uitgevoerd.)

Uitvoering: Voor microscopisch onderzoek wordt een preparaat gemaakt van een stukje 
van de opperhuid, het vliesje, van een uienrok dat eerst in contact gebracht wordt met 
bijvoorbeeld een 6 % NaCl-oplossing of een 10 % KNO3-oplossing: er treedt plasmolyse 
op (Figuur 4). Dan wordt met een strookje filtreerpapier zuiver water tussen draag- en 
dekglas gezogen: er treedt deplasmolyse op. 

Figuur 4 - A: Cel in water          B: Geplasmolyseerde cel in een 6% NaCl-oplossing

1 = celwand,  2 = plasmamembraan,  3 = cytoplasma,  4 = tonoplast,  5  = celsap

Cellen van een niet-verwelkt, turgescent plantendeel, bijvoorbeeld een blad, een jonge 
stengel, een vliesje van de uienrok, een aardappel, verkeren onder spanning; ze bezitten 
een zekere turgor. Die turgor wordt gedeeltelijk verwekt door de met celsap gevulde, 
sterk opgeblazen vacuolen die de cel opspannen en daarmee heel het plantendeel turges-
cent maken, zoals de opgeblazen binnenband de buitenband van een fiets hard maken. 
Ook de stijve celwand draagt bij tot de stevigheid van de cel. 
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Het celsap van de vacuolen van plantaardige cellen is een oplossing die hoofdzakelijk 
bestaat uit water waarin minerale ionen, suikers, aminozuren, organische zuren en even-
tueel nog andere verbindingen, zoals kleurstoffen, opgelost zijn. Gezamenlijk noemen we 
deze stoffen de in het celsap opgeloste deeltjes. 

In een normale, gemiddelde cel komt het aantal opgeloste deeltjes per ml celsap ongeveer 
overeen met het aantal opgeloste deeltjes per ml in een 1 % NaCl-oplossing.

Wanneer cellen geplaatst worden in een hoog geconcentreerde oplossing, bijvoorbeeld 
een 6 % NaCl-oplossing, zien we de vacuolen krimpen, d. i. plasmolyse. Hoe komt dat? 
Het celsap in de vacuole is gescheiden van de 6 % NaCl-oplossing door (1) de tonoplast 
(vacuolemembraan) die het celsap omringt, (2) een laagje cytoplasma, (3) het plasma-
membraan en (4) de celwand. Van de vier genoemde celorganellen hebben de eerste drie 
de eigenschappen van een selectief permeabele membraan die ook zo gezamenlijk één 
dergelijk membraan vormen. De vacuole is dus omringd door een selectief permeabele 
membraan dat de kleine watermoleculen snel doorlaat en de Na- en Cl-ionen veel trager 
of praktisch niet. De celwand bestaat hoofdzakelijk uit cellulosevezels waartussen poriën 
of microruimten voorkomen die water, minerale ionen en andere opgeloste deeltjes onge-
hinderd doorlaten. Die poriën zijn 1 tot 5 nm groot, watermoleculen hebben een diameter 
van 0,3 nm en een gehydrateerd natriumion heeft een diameter van 0,5 nm. Deze micro-
ruimten in de celwand vormen samen het submicroscopische geleidingssysteem van de 
celwanden. 

Als cellen in een 6 % NaCl-oplossing gebracht worden, is in het celsap de concentratie 
van de opgeloste deeltjes lager dan de concentratie aan opgeloste deeltjes in de 6 % NaCl-
oplossing (de concentratie aan Na- en Cl-ionen in het celsap komt overeen met de deeltjes-
concentratie van een NaCl-oplossing van ongeveer 1 %). 
Er is dus een concentratieverval van water in de vacuole naar het water in de 6 % NaCl-
oplossing. Aangezien het celsap door een selectief permeabele membraan gescheiden is 
van de omringende zoutoplossing treedt er diffusie van water op in de richting van de 
zoutoplossing; het celsap verliest water, de vacuole krimpt in en er treedt plasmolyse op. 

Als we een geplasmolyseerde cel in zuiver water plaatsen is er een concentratieverval van 
water van het omringende water naar het celsap toe. Er treedt diffusie van water op in de 
richting van de vacuole, de vacuole neemt in grootte toe en de geplasmolyseerde cel wordt 
gedeplasmolyseerd en tenslotte weer turgescent. De tegendruk van de celwand belet dat 
de cel openbarst. 

4. 3. De beschermende functie van de osmose

Landplanten nemen met de wortels uit de zogenaamde bodemoplossing water op met 
daarin opgeloste ionen, zoals K+, Na+, Fe2+, NO-

3, Mg2+, Ca2+. Zo komt het water met de io-
nen terecht in de vacuolen van de wortelharen en dan verder in die van de parenchymcel-
len. Maar het water met de ionen wordt als een verdunde ionenoplossing ook opgenomen 
in het submicroscopische geleidingssysteem van de celwanden van de wortelharen en ver-
volgens van het netwerk van de met elkaar verbonden celwanden van de parenchymcellen 
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van de wortel. De verdunde ionenoplossing komt dan via de houtvaten van de wortel, de 
stengel, de bladsteel, de bladnerven uiteindelijk terecht in de tracheïden van de dunste 
nerven van de bladeren. Vanuit die tracheïden komt de ionenoplossing dan terecht in het 
submicroscopische geleidingssysteem van de celwanden van de bladcellen en bereikt zo 
de celwanden rondom de intercellulairen van waaruit het water verdampt. We bespreken 
verder meer in detail de weg die de ionenoplossing volgt.

De concentratie van de ionen in de verdunde ionenoplossing die in het submicroscopische 
geleidingssysteem van de cellen van de wortels en van de bladeren voorbijtrekt is aan 
schommelingen onderhevig. Na een hevige regenbui zal die via de wortels opgenomen io-
nenoplossing minder geconcentreerd zijn dan na een tijd van langdurige droogte. Nu is het 
dankzij de osmose dat de structuur van de celorganellen, zoals celkernen, mitochondriën 
en chloroplasten, dezelfde blijft en dat die niet beschadigd worden. Want veronderstel 
even dat de cellen niet over een vacuole beschikken. Als in de celwanden een oplossing 
voorbijkomt die sterker geconcentreerd is aan opgeloste deeltjes dan de concentratie aan 
deeltjes in het cytoplasma en in de celorganellen, dan zouden die celorganellen water ver-
liezen, verschrompelen en eventueel inactief worden. Als in de celwanden een oplossing 
voorbijkomt die lager geconcentreerd is aan opgeloste deeltje dan in het cytoplasma en in 
de organellen, zouden de celorganellen opgeblazen raken, eventueel barsten en afsterven. 
Dankzij de osmose wordt de vernietiging van de celorganellen belet, want het zijn de va-
cuolen die water opvangen of verliezen. Als in de celwanden een oplossing voorbijkomt 
die zwakker geconcentreerd is dan het celsap, treedt osmose op en neemt de vacuole 
water op, zonder dat de andere celorganellen daaronder lijden, zodat ze hun structuur 
onveranderd behouden. De cel wordt wel wat turgescenter, maar barst niet dankzij de 
tegendruk van de stevige celwand. Als in de celwanden een oplossing voorbijkomt die 
sterker geconcentreerd is dan het celsap, treedt eveneens osmose op en verliest de vacuole 
water, zonder dat dit gebeurt bij de celorganellen. De vacuole krimpt dan wat in, de cellen 
worden slapper en het plantendeel verwelkt enigszins. Een werkelijke totale plasmolyse 
van de plantencellen komt in de natuur weinig of niet voor. 

De plantencellen reageren dus op de wisselende deeltjesconcentratie in de voorbijtrek-
kende ionenoplossing in de celwand met osmotische opneming of afgifte van water. De 
vacuole regelt daarmee het watergehalte van het cytoplasma en de celorganellen en heeft 
dus als het ware de functie van een buffer die dat cytoplasma en de organellen voortdu-
rend beschermt tegen een wisselend watergehalte van de voorbijtrekkende ionenoplos-
sing, wat zeer schadelijk zou zijn voor de normale functie ervan. 

4. 4. Het vervoer van water in plantaardige weefsels

Bepaalde weefsels, parenchymweefsel in het bijzonder, van wortels, stengels en blade-
ren bestaan uit aaneengesloten cellen met elk een vacuole die celsap bevat. Er mag dus 
verwacht worden dat tussen die cellen osmotische verschijnselen zullen optreden. Wat 
gebeurt er bijvoorbeeld als we aan de ene kant van een blok plantaardig weefsel een ge-
concentreerde suikeroplossing aanbrengen en aan de andere kant water?
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Onderzoek: Hoe verplaatst het water zich in het weefsel van een aardappel?

Benodigdheden: grote aardappel, schaaltje van een petrischaal (of een schoteltje van een 
koffiekop), kristalsuiker.

Werkwijze:

1. Snijd de aardappel dwars in tweeën. Het snijvlak is een bovenkant, waarin een kuiltje 
moet komen. Snijd een schijf weefsel af aan de onderkant die in het water moet komen 
(Figuur 5).

2. Maak in de bovenkant van de aardappelhelft een kuiltje met een diameter van 1-2 cm 
en 2 cm diep. Maak het kuiltje droog met filtreerpapier.

3. Plaats de aardappelhelft met de onderkant in het schaaltje dat met water gevuld is.
4. Vul het kuiltje voor de helft met kristalsuiker.

Vaststellingen:

Wat stel je vast na één uur, twee uur en 24 uur?

(Dit onderzoek kan eventueel als opdracht door de leerlingen thuis uitgevoerd worden, 
met achteraf een verslag in de klas.)

Gewoon door het contact met de vochtige cellen slorpt de suiker eerst wat water op en 
vormt er zich in het kuiltje een brij van suiker. Na enige tijd ontstaat dan een suikeroplos-
sing die geleidelijk aan heel het kuiltje vult en uiteindelijk overloopt.

Blijkbaar is er een verplaatsing van water vanuit het schaaltje naar het kuiltje met de sui-
keroplossing. Tussen die oplossing en het water is er een weefsel bestaande uit een groot 
aantal cellen, waarvan we er drie van voorstellen: 1, 2 en 3 (Figuur 5).

Figuur 5 - Osmotisch vervoer van water in het weefsel van een aardappelknol.

Links: Start experiment. Aardappelhelft geplaatst in water. 
Bovenaan is in de aardappel een kuiltje met kristalsuiker.

Rechts: schematische voorstelling van het watertransport vanuit het water
via de representatieve cellen 1, 2 en 3 naar het met suiker gevulde kuiltje. 

Kort na destart van het onderzoek is dit zo gevuld met een geconcentreerde suikeroplossing.
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Cel 3 die tegen de suikeroplossing ligt, bezit een vacuole waarvan de deeltjesconcentratie 
(allerlei ionen, suikers) lager is dan die van de sterk geconcentreerde suikeroplossing in 
het kuiltje, zodat door osmose water vanuit de vacuole naar de suikeroplossing diffun-
deert. 

Door dit waterverlies raakt de vacuole van Cel 3 meer geconcentreerd aan opgeloste deel-
tjes dan de vacuole van Cel 2, want oorspronkelijk was die concentratie in de vacuolen 
van beide cellen gelijk. Daardoor wordt er water aangetrokken uit de vacuole van Cel 2. 
Nu wordt in vacuole van Cel 2 de deeltjesconcentratie groter dan die van Cel 1 en ver-
schuift er water van Cel 1 naar Cel 2. En tenslotte bezit de vacuole van Cel 1 uiteraard een 
hogere deeltjesconcentratie dan het zuiver water in het schaaltje en wordt er water naar 
Cel 1 aangetrokken. 

Zo is er een concentratiegradiënt van opgeloste deeltjes in de naast elkaar gelegen cellen 
ontstaan die voor een verplaatsing van het water zorgt, gaande van een lage deeltjescon-
centratie naar een hogere deeltjesconcentratie, of, anders gezegd: gaande van een hoge 
waterconcentratie naar een lagere waterconcentratie. 

We mogen de resultaten van dit onderzoek veralgemenen voor cellen die aan alle kanten 
in een aaneengesloten weefsel omringd zijn. Als er een concentratiegradiënt van opgelos-
te deeltjes is, zal het oplosmiddel water diffunderen van de cellen met vacuolen met aan 
deeltjes de laagste concentratie naar de cellen met vacuolen met aan deeltjes de hoogste 
concentratie. 

Voor bijvoorbeeld twee cellen A en B met de aangeduide concentraties zal door osmose 
water van cel A naar cel B diffunderen (figuur 6). Volledigheidshalve moet hier wel op-
gemerkt worden dat dit een modelvoorstelling is die niet altijd het totale verloop van de 
osmose beschrijft. Soms kan er toch water diffunderen van B-cellen naar A-cellen, als de 
B-cellen zeer turgescent zijn en de A-cellen veel minder. Op deze mogelijkheid gaan we 
verder niet in. 

Figuur 6 - A: cel met in de vacuole een lagere concentratie aan opgeloste stof 
en een hogere concentratie aan water dan in de cel B.

In de vacuole van cel B heeft men een hogere concentratie aan opgeloste deeltjes 
en een lager waterconcentratie dan in cel A.

De vierkantjes stellen de opgeloste deeltjes voor.  
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4. 5. Het vervoer van water van de wortel van een plant tot in het blad

Met de wortels neemt een landplant uit de bodem een verdunde ionenoplossing op. Om 
de weg te beschrijven die deze oplossing vanaf de wortels tot in de bladeren volgt, is het 
aangewezen om eerst na te gaan door welk mechanisme het vervoer van die oplossing tot 
stand komt.

Als we een bebladerde tak met het snijvlak in een recipiënt met water plaatsen, blijven 
de bladeren hun turgescentie behouden en daalt het waterpeil in de recipiënt. Het water 
wordt dus vanaf het snijvlak vervoerd via de houtvaten van de tak, komt in de bladnerven 
terecht, dan in het parenchymweefsel van het blad (spons- en palissadeweefsel), vandaar 
in de intercellulairen en dan via de huidmondjes in de omringende lucht. Onderzoekingen 
hebben uitgewezen dat door de verdamping of transpiratie van water vanuit de bladeren 
water in de vorm van waterdraden aangetrokken wordt uit het submicroscopische gelei-
dingssysteem van de celwanden van het bladweefsel en zo verder uit de tracheïden van 
de dunste bladnerven, uit de houtvaten van de stengels en van de wortels en dan vanuit 
het submicroscopische geleidingssysteem van het parenchymweefsel van de wortel. Dit 
wateraanzuigend mechanisme van de verdamping of transpiratie heet de transpiratie-
zuiging van de plant. 
We kunnen nu de weg beschrijven die de verdunde ionenoplossing volgt van de wortel 
tot de omringende lucht (Figuur 7). In de bodem wordt de oplossing opgenomen via de 
wortelharen, uitstulpingen van cellen van de opperhuid van de wortel. Deze cellen bezit-
ten grote vacuolen. Metingen hebben uitgewezen dat de deeltjesconcentratie in het celsap 
van de wortelharen hoger is dan die van de bodemoplossing, zodat de vacuolen van de 
wortelharen door osmose water opnemen. Daarnaast neemt ook het submicroscopische 
geleidingssysteem van de celwanden van de wortelharen de verdunde ionenoplossing op.

Figuur 7 - Water met de erin voorkomende ionen kan op twee manieren in de wortel vervoerd worden:
1. Een verdunde ionenoplossing wordt in de vacuole van een wortelhaar opgenomen en vervolgens 
wordt water van vacuole tot vacuole door osmose doorgegeven en  bereikt uiteindelijk een houtvat.

2. Een verdunde ionenoplossing wordt door de celwand van een wortelhaar opgenomen en vervolgens
via het submicroscopische geleidingssysteem tot in het houtvat geleid.
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Vanuit de wortelharen komt de ionenoplossing via twee wegen in de houtvaten terecht:
1. Tussen de wortelharen en de houtvaten bevindt er zich parenchymweefsel bestaande 

uit cellen waarvan de celwanden een net vormen en door het submicroscopische gelei-
dingssysteem in deze celwanden kan de verdunde ionenoplossing tot in de houtvaten 
vervoerd worden, aangedreven door de transpiratiezuiging.

2. De wortelhaarcellen zijn in contact met de cellen van het parenchymweefsel en de 
concentratie aan opgeloste deeltjes in het celsap neemt toe naar de houtvaten van 
de wortels, zodat door osmose water van cel tot cel diffundeert en uiteindelijk in de 
houtvaten terechtkomt. 

De ionenoplossing in het submicroscopische geleidingssysteem van de parenchymcellen 
van de wortelschors wordt in de celwanden van de endodermis tegengehouden door de 
banden van Caspary. De oplossing dringt daar binnen in de endodermiscellen en komt 
dan weer in de cellen en de celwanden van de parenchymcellen rond de houtvaten terecht 
en vandaar in de houtvaten van de wortel. 

De ionenoplossing komt na de houtvaten van de wortels in de daarmee verbonden hout-
vaten van de stengels terecht en wordt daarin door massastroming naar boven gezogen 
dankzij de transpiratiezuiging; dat heet de opwaartse sapstroom. 

Vanuit de houtvaten van de stengels wordt de ionenoplossing vervoerd naar de houtvaten 
van de bladsteel en de nerven en dan naar de tracheïden in de dunste nerven (Figuur 8).

 
Figuur 8 - TR = tracheïden in de fijnste bladnerven voeren water aan, aangezogen door de transpiratiezuiging;

OP = opperhuid van het blad; HM = sluitcellen van de huidmondjes; IN = intercellulaire ruimte;
Pijlen: vervoer van water van vacuole tot vacuole of via het submicroscopische geleidingssysteem 

van de celwanden. De grijze pijl geeft de verdamping van het water weer via een huidmondje.

Vanuit deze tracheïden bereikt de ionenoplossing het parenchymweefsel van het blad, 
namelijk het spons- en palissadeweefsel. Ook hier, zoals in de wortel, verplaatst het water 
zich via twee wegen: (1) het submicroscopische geleidingssysteem van het parenchym-
weefsel, aangezogen door de transpiratiezuiging, en (2) in mindere mate door osmose 
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van cel tot cel. Zo komt het water terecht in de cellen rondom de intercellulaire ruimten 
van het blad van waaruit het verdampt en uiteindelijk via de huidmondjes de omringende 
lucht bereikt. Daarmee is gedetailleerd de hele weg van wortelhaar tot omringende lucht 
beschreven. 

In de plant is het een verdunde ionenoplossing die vervoerd wordt en geen zuiver water. 
Onderweg nemen de cellen, en in het bijzonder de groeiende cellen, uit de voorbijko-
mende ionenoplossing de ionen op die ze nodig hebben voor de opbouw en de functie 
van het cytoplasma en de celorganellen. Het plasmamembraan vormt daarbij een selectief 
permeabele membraan dat naast water ook ionen met een klein volume gemakkelijk laat 
passeren. Zo worden bijvoorbeeld door de bladcellen magnesiumionen opgenomen voor 
de aanmaak van chlorofyl of nitraationen voor de synthese van eiwitten. Het is ook mo-
gelijk dat in het cytoplasma en in de celorganellen de concentratie aan bepaalde ionen 
hoger is dan in de voorbijtrekkende verdunde ionenoplossing dankzij actief transport, een 
mechanisme dat verder besproken wordt. 

De door massastroming in het submicroscopische geleidingssysteem vervoerde ionenop-
lossing kan vergeleken worden met het door massastroming vervoerde bloed in de haarva-
ten bij gewervelde dieren. In beide gevallen onttrekken de cellen aan de voorbijtrekkende 
vloeistof de stoffen die ze nodig hebben voor hun normale functies. 

5. OSMOSEVERSCHIJNSELEN BIJ DIERLIJKE CELLEN

De cellen van dieren zijn begrensd door een plasmamembraan zoals bij plantencellen, 
maar een celwand ontbreekt en ook vacuolen komen maar uitzonderlijk voor. 
Het plasmamembraan van de cellen heeft de eigenschappen van een selectief permeabele 
membraan, d.w.z. dat het moleculen met een klein volume doorlaat, maar die met een 
groot volume niet. Dit verschil in doorlaatvermogen kunnen we illustreren met een vel-
letje cellofaanpapier dat de eigenschappen van een selectief permeabele membraan bezit.

Onderzoek: Is een cellofaanpapiertje doorlatend voor glucose en zetmeel?

Benodigdheden: doosje van een petrischaal, velletje cellofaanpapier 15 x 15 cm (gebruikt 
om potjes confituur (jam) af te dekken), glucosetestpapiertje, lugoloplossing, glucose, 
aardappelzetmeel. 

Uitvoering: 

1. Vul het doosje van de petrischaal enkele mm hoog met water.
2. Leg op het water een velletje cellofaanpapier en duw er een kuiltje in.
3. Maak een mengsel van twee koffielepels glucose, twee koffielepels aardappelbloem 

en twee koffielepels water. Dit is als het ware een kunstmatige spijsbrij. 
4. Giet deze kunstmatige spijsbrij in het kuiltje van het cellofaanpapier.
5. Wacht 2 tot 3 minuten.
6. Onderzoek het water in het doosje op de aanwezigheid van glucose en zetmeel.
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Vaststellingen:

Wat stel je vast? Hoe is dit te verklaren?

(Bij gebrek aan dit bijzonder cellofaanpapier kan een dialyseerslang gebruikt worden die 
gevuld wordt met het mengsel en in een beker met water gehangen wordt.)

Het moleculevolume van zetmeel – (C6H10O5)n – is honderden malen groter dan dat van 
glucose – C6H12O6 – zodat het cellofaanpapiertje inderdaad de eigenschappen van een se-
lectief permeabele membraan heeft, waarbij alleen glucosemoleculen in het water kunnen 
diffunderen. 

We kunnen de eigenschappen van dit cellofaanpapiertje enigszins vergelijken met de cel-
len die bij gewervelde dieren en de mens de binnenkant van de dunne darm bekleden. 
Deze cellen vormen een grensvlak tussen de spijsbrij in de dunne darm en de bloedvaten 
in deze darm. Welnu, dit grensvlak van cellen heeft de eigenschappen van een selectief 
permeabele membraan: het laat wel glucose vanuit de spijsbrij in het bloed dringen, maar 
zetmeel niet. Vandaar dat in het spijsverteringskanaal de macromoleculaire zetmeelmole-
culen afgebroken worden tot de micromoleculaire glucosemoleculen, een voorbeeld van 
een spijsverteringsproces. Op dezelfde manier worden ook macromoleculaire eiwitmole-
culen afgebroken tot micromoleculaire aminozuren die vanuit het spijsbrij tot in de bloed-
vaten kunnen dringen terwijl dat voor de meeste eiwitmoleculen niet mogelijk is, zodat 
ook een eiwitvertering in het spijsverteringskanaal optreedt. 

5. 1. Dierlijke cellen en bloed 

Bij meercellige dieren staan alle cellen rechtstreeks of onrechtstreeks in contact met het rond-
stromende bloed, waaruit ze zuurstof en voedingsstoffen kunnen opnemen, nodig voor de le-
vensactiviteiten van de cellen. Bloed bezit opgeloste en zwevende deeltjes, zoals ionen, suikers, 
eiwitten, aminozuren, vetten. De concentratie van die deeltjes komt overeen met de concentratie 
van de deeltjes in een 0,9 % NaCl-oplossing; d.i. de zogenaamde fysiologische zoutoplossing. 
Deze deeltjesconcentratie is ook die van het cytoplasma van de cellen. Er is dus een evenwicht 
tussen de deeltjesconcentratie in de cellen en het voorbij stromende bloed.
 
Als een grote druppel bloed gemengd wordt met eenzelfde hoeveelheid zuiver water, bar-
sten de rode bloedcellen open. Dit is te verwachten: het plasmamembraan van de rode 
bloedcellen is een selectief permeabele membraan en de deeltjesconcentratie in de rode 
bloedcellen heeft tot gevolg dat water door osmose in de cellen dringt en ze doet barsten. 
Als dit onderzoek herhaald wordt met een 0,9 % NaCl-oplossing behouden de rode bloed-
cellen hun vorm, want de deeltjesconcentratie in de rode bloedcellen komt overeen met 
die in de 0,9 % NaCl-oplossing. In bijvoorbeeld een 1,2 % NaCl-oplossing verliezen de 
rode bloedcellen water en verschrompelen ze door waterverlies. Wanneer door inspuiting 
aan het lichaam geneesmiddelen toegediend worden, zijn die altijd opgelost in een 0,9 % 
zoutoplossing, de fysiologische zoutoplossing. 

Wat gebeurt er in het bloed als iemand een grote hoeveelheid water drinkt? Het bloed 



VOB - Jaarboek 2015

                  Het vervoer van moleculen en ionen in organismen 19

wordt verdund en de deeltjesconcentratie neemt af. 
Levende plantencellen worden met een analoog verschijnsel geconfronteerd als in het 
submicroscopische geleidingssysteem rondom de plantencel de deeltjesconcentratie af-
neemt en daarmee de concentratie aan water toeneemt. In dat geval nemen de vacuolen 
van de cellen door osmose water op zodat het niet de andere celorganellen zijn die op-
zwellen of beschadigd worden. Dierlijke cellen bezitten geen vacuole en hier is een ander 
mechanisme actief: de deeltjesconcentratie in het bloed wordt constant gehouden doordat 
het teveel aan opgenomen water verwijderd wordt door de nieren die het overtollige water 
aan het bloed onttrekken. Zo blijft die deeltjesconcentratie van het bloed gelijk aan die van 
de cellen zodat hun structuur niet beschadigd wordt. 

5. 2. Waterhuishouding bij bepaalde eencelligen

Sommige eencelligen die in het zoet water leven, zoals bijvoorbeeld het pantoffeldiertje, 
nemen door osmose via hun plasmamembraan voortdurend water op, want de concen-
tratie aan water is in de cel kleiner dan in het omringende water. In het cytoplasma ko-
men echter gespecialiseerde celorganellen voor, de zogenaamde kloppende vacuolen, die 
voortdurend overtollig water wegpompen, zodat de celorganellen niet opzwellen of be-
schadigd worden en het organisme niet barst. Op die manier wordt de deeltjesconcentratie 
in het cytoplasma binnen enge grenzen constant gehouden.

6. DE LEVENSBELANGRIJKE ROL VAN DE OSMOSE

Algemeen gezien is het optreden, maar ook het beletten van osmose heel belangrijk voor 
de bescherming van de integriteit van de cellen en hun organellen, want zo wordt het 
openbarsten of het ineenschrompelen van deze organellen belet. Bij plantencellen zijn 
het de vacuolen die water opslaan bij het binnendringen ervan in de cellen en die water 
afgeven als de cellen gedwongen worden water af te staan aan het milieu. Bij dierencellen 
wordt osmose en dus het opnemen of afgeven van water door de cellen belet doordat de 
deeltjesconcentratie in het omringende milieu constant gehouden wordt. We stellen dus 
een verschillende oplossing vast voor eenzelfde probleem: verandering van de concentra-
tie van het water in de omgeving van de cellen. Bij plantencellen: osmose van water; bij 
dierlijke cellen: beletten van osmose. 

7. ACTIEF TRANSPORT

Bij de studie van de osmose werd vooral aandacht besteed aan de diffusie van het op-
losmiddel water doorheen selectief permeabele membranen. Bij organismen is water nu 
eenmaal het universele oplosmiddel. Maar het cytoplasma en de vacuolen van de cellen 
nemen naast water ook andere stoffen met een klein volume op, zoals allerlei ionen, glu-
cose en andere monosachariden, aminozuren, glycerol, vetzuren. De cellen hebben deze 
micromoleculaire stoffen nodig voor de opbouw van het cytoplasma en andere celorga-
nellen of voor de energievoorziening. De cellen scheiden ook micromoleculaire stoffen 
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af, zoals bijvoorbeeld ureum. Zowel het plasmamembraan van de cellen als de tonoplast 
(vacuolemembraan) van de vacuolen als nog andere celmembranen hebben selectief per-
meabele eigenschappen, wat betekent dat niet alleen watermoleculen, maar ook andere 
micromoleculaire stoffen deze membranen kunnen passeren, zij het dan met een snelheid 
die veel kleiner is dan die voor water.

7.1. Concentratieverschillen niet verklaarbaar door diffusie

Wanneer men het celsap van plantaardige cellen of het cytoplasma van dierlijke cellen 
kwalitatief en kwantitatief analyseert, stelt men vast dat voor bepaalde ionen de concen-
tratie ervan sterk verschilt van die van het omringende milieu. Met diffusie van die ionen 
zou men verwachten dat hun concentratie in en rond de cel dezelfde zou zijn. Dit is niet 
het geval. Enkele voorbeelden:

1.  In de cellen van wortels van landplanten is de concentratie van bepaalde ionen soms 
10.000 maal hoger dan in de bodemoplossing. Als de verdunde ionenoplossing in het 
submicroscopische geleidingssysteem van de celwanden van de wortelcellen voorbijtrekt, 
kunnen die cellen uit die oplossing ionen opnemen, ook als de concentratie van die ionen 
in de cellen hoger is dan in de voorbijstromende ionenoplossing.

2.  Een bepaalde wiersoort van het geslacht Nitella bezit relatief grote cellen met grote 
vacuolen waaruit men met een micropipet celsap kan opzuigen dat kwalitatief en kwanti-
tatief geanalyseerd kan worden. Ook het zoet water waarin het wier leeft, werd geanaly-
seerd. Dat gaf de volgende resultaten:

Na+ K+ Mg2+ Ca2+ Cl-

Concentratie in het celsap
(milli-equivalent per liter) 49,9 49,3 10,8 13,0 101,1

Concentratie in de 
cultuuroplossing

(milli-equivalent per liter)
1,2 0,51 3,0 1,3 1,0

(Een milli-equivalent van een ion, een maat voor een massa, 
is een duizendste van zijn ionmassa gedeeld door zijn valentie.)

Uit de metingen blijkt dat er in ionenconcentratie een groot verschil is tussen het celsap en 
het omringende zoet water. In het celsap worden de ionen als het ware opgestapeld waar-
bij ze tegengesteld aan een concentratieverval doorheen de tonoplast de vacuole bereikt 
hebben. 

3.  Bij een typische cel van zoogdieren stelt men eveneens een groot verschil vast in de concen-
tratie van de vrije ionen tussen die van de celinhoud en die van het omringende celmilieu:
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Na+ K+ Mg2+ Ca2+ Cl-

Intracellulaire concentratie 
(cytoplasma) (mmol) 5-15 140 0,5 10-4 5-15

Extracellulaire concentratie 
(mmol) 145 5 1-2 1-2 110

We zien dat bepaalde ionen tegen een concentratieverval in opgenomen werden, zoals 
kaliumionen en er worden ook ionen tegengehouden of uit de cel gedreven, zoals natrium- 
en chloride-ionen. 

4. Bepaalde bacteriën kunnen het koolhydraat lactose opnemen tot een concentratie die 
500 maal hoger is dan die van de voedingsoplossing. 

Die grote verschillen in concentratie tussen de cellen en hun milieu kunnen niet ontstaan 
of in stand gehouden worden door gewoon diffusie doorheen een selectief permeabele 
membraan, want dan zouden er geen concentratieverschillen zijn. De ionen worden tegen-
gesteld aan een concentratieverval getransporteerd, en wel vanuit een lagere concentratie 
in het omringend milieu naar een hogere concentratie in het cytoplasma, ofwel vanuit een 
lagere concentratie in de cel naar een hogere concentratie in het milieu. Daarbij blijven die 
concentratieverschillen ook bestaan. Een dergelijk transport tegen een concentratieverval 
in, vereist meestal energie die afkomstig is uit de ademhalingsprocessen in de vorm van 
het energierijke ATP. De cel moet dus als het ware actief meewerken aan het transport, 
vandaar dat men daarvoor de term actief transport gebruikt. 

Bij diffusie en osmose is de eigen kinetische energie van de ionen of moleculen, de zo-
genaamde warmtebeweging van de deeltjes, verantwoordelijk voor een transport volgens 
een concentratieverval, d.w.z. van een gebied of plaats met een hoge naar een gebied met 
een lagere concentratie. Het transport gebeurt dan zonder dat de cel daarvoor energie 
levert, zij is er alleen passief bij betrokken. Vandaar dat men voor diffusie en osmose de 
term passief transport gebruikt.
Passief transport wordt soms vergeleken met het naar beneden rollen van een bal vanaf de 
top van een berg, dankzij de potentiële energie die de bal bezit. Actief transport wordt dan 
vergeleken met het opduwen van de bal tot op de top van de berg, wat dan energie kost.

DEFINITIE

Actief transport is het verschijnsel waarbij ionen of moleculen tegengesteld aan 
een concentratieverval doorheen het plasmamembraan, de tonoplast of andere 
celmembranen dringen, meestal met behulp van energie die door de cel geleverd 
wordt. 
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7. 2. Transportmechanismen

Voor het actief transport van deeltjes, tegengesteld aan een concentratieverval, zijn er 
verschillende mechanismen actief. 

Veelal zijn er bijzondere eiwitten – de zogenaamde carriereiwitten – in de celmembra-
nen (plasmamembraan, tonoplast, membranen rond andere celorganellen) actief. Een car-
riereiwit neemt bijvoorbeeld aan de buitenkant van het plasmamembraan een molecule 
glucose op en laat dan aan de andere kant deze molecule los in het cytoplasma. Daarbij is 
energie betrokken in de vorm van de hydrolyse van ATP, geleverd door de cel. Zo kan er 
opname of afgifte van allerlei ionen en moleculen doorgaan tegen een concentratieverval 
in. 

Een voorbeeld bij dierlijke cellen van een dergelijk actief transport is de activiteit van 
de Na+/K+-pomp. Buiten de cel is de concentratie aan Na+-ionen wel tienmaal hoger dan 
binnen de cel en voor de K+-ionen is het omgekeerde het geval. Met behulp van het ener-
gierijke ATP worden Na+-ionen, die door diffusie de cel zijn binnengedrongen, uit de cel 
gepompt. Omgekeerd worden K+-ionen in de cel opgeslorpt. Deze activiteit kost tot een 
derde van het energieverbruik van de cel. 

7. 3. Actief transport in de zeefvaten van planten

In het fotosyntheseproces dat in de bladcellen doorgaat worden eerst koolhydraten ge-
vormd en van daaruit ook andere stoffen, zoals aminozuren. Samen heten deze stoffen 
assimilaten, omdat ze ontstaan zijn door assimilatie, d.w.z. door opbouwreacties. Vanuit 
de bladcellen komen de assimilaten terecht in de zeefvaten, opgebouwd uit langgerekte 
zeefvatleden (floëemweefsel). 

De zeefvaten komen als strengen of als cilinders samen met de houtvaten in alle delen van 
de plant voor: in de bladnerven, de bladsteel, de stengel en de wortel. Via de zeefvaten 
worden alle jonge en groeiende delen van de plant bediend met assimilaten: groeitoppen 
van stengels en wortels, jonge bladeren in de knoppen, bloemen, vruchten, zaden, knol-
len en bollen. Het meest voorkomend assimilaat dat vervoerd wordt is sacharose. In een 
aardappelknol bijvoorbeeld wordt het vanuit de bladeren aangevoerde sacharose omgezet 
in zetmeel, in een bietenplant blijft het aangevoerde sacharose onveranderd in de biet, 
vandaar ook de naam bietsuiker voor sacharose. 

Omdat het vervoer van water met assimilaten vanuit de bladeren tot in de wortels over 
een lange afstand verloopt, spreekt men van de neerwaartse sapstroom. Maar in de zeef-
vaten worden ook assimilaten opwaarts geleid, zoals naar de groeitoppen van stengels of 
naar de vruchten. 

Bij het vervoer van de assimilaten van zeefvatlid tot zeefvatlid is zowel osmose als actief 
transport betrokken. De zeefvatleden zijn immers cellen die cytoplasma bezitten, zodat 
energieverbruikend actief transport mogelijk is.
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7. 4. De levensbelangrijke rol van het actief transport

Het plasmamembraan, de tonoplast en andere celmembranen zorgen dankzij actief trans-
port voor het al of niet doorlaten van moleculen of ionen, voor het instandhouden van 
soms grote concentratieverschillen van deeltjes aan weerszijden van die membranen en 
voor het vervoer van cel tot cel, zoals in de zeefvaten bij planten. Daarmee zijn die cel-
membranen van planten- en dierencellen niet alleen membranen die als een omhulling 
stevigheid en bescherming bieden, maar het zijn ook structuren die het transport van 
stoffen in en uit de cellen en de vacuolen regelen. Die membranen zijn als het ware “grens-
wachters” die bepalen dat sommige stoffen van buitenaf tegengehouden worden en andere 
stoffen de cel of de celorganellen niet verlaten. Voor de normale activiteiten van de cellen 
is actief transport van levensbelang. 
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