
Bomen in de winter herkennen
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19 januari 2023

Door Cockie Streng



Dit is dezelfde groep bomen als op de vorige dia, nu in de vroege herfst.
Vlnr gewone esdoorn, moseik, rode beuk, moerascypres, plantjaar 1870



Waar ga ik het over hebben in deze 
presentatie?
• Aanwezigen noemen bomen die zij makkelijk herkennen, en waaraan zij die herkennen

• Kenmerken van bomen, en hoe bruikbaar zijn ze voor het herkennen van bomen in de 
winter?

• Ik bespreek enkele publicaties:

• De Knoppentabel van de KNNV van Martien Janssen en Dirk Slagter, mmv Fred Bos 
(Jaar?)

• Het boek Knoppen en Twijgen met een sleutel om bomen en struiken in de winter te 
herkennen (Jean-Denis Godet, oorspronkelijk Zwitsers, 2021, Uitgeverij Noordboek)

• Het boek Winterflora Bomen en Struiken (Dirk Slagter, 2016, uitgeverij NatuurMedia)

• Afsluiting

• Als er nog tijd is: Verdieping:

• Waarom laten bomen in de herfst hun bladeren vallen?

• Waardoor treedt bladverkleuring en vervolgens het vallen van bladeren op?



Welke specifieke boom herken je 
en waaraan herken je die boom?

We kijken vanavond naar habitus en kroonvorm, bladkenmerken, bladlittekens, lenticellen, 
schorskenmerken, plaatsing van takken en zijtakken, knoppen, knopschubben, bloemen en vruchten

• boomsoort: takken meegebracht door de toehoorders



Bomen herkennen (1)

Vorm van de gehele boom: de habitus en de vorm van de 
boomkroon

• Algemeen: stam die naar boven toe steeds dunner wordt; zijtakken in alle 
richtingen die naar boven toe steeds korter en dunner worden

• Zuilvormen
• Treurvormen
• De vorm van een boom wordt sterk beïnvloed door de manier van snoeien

Conclusie: beperkt bruikbaar



Bron:
Tringa Paintings
Jasper de Ruiter

1: Gewone es; 2: Plataan; 3: Acacia; 4: Walnoot; 5: Linde; 6: Ruwe Berk; 7: Beuk; 8: Zomereik; 9: Iep; 10: 
Paardenkastanje; 11: Ratelpopulier; 12: Tamme Kastanje ; 13: Zwarte Els; 14:; 15: Schietwilg;16: Gewone Esdoorn; 
17: Grove Den; 18: Douglas; 19: Fijnspar; 20: Lariks



Bron:
Tringa Paintings
Jasper de Ruiter

1: Gewone es; 2: Plataan; 3: Acacia; 4: Walnoot; 5: Linde; 6: Ruwe Berk; 7: Beuk; 8: Zomereik; 9: Iep; 10: 
Paardenkastanje; 11: Ratelpopulier; 12: Tamme Kastanje ; 13: Zwarte Els; 14:; 15: Schietwilg;16: Gewone Esdoorn; 
17: Grove Den; 18: Douglas; 19: Fijnspar; 20: Larix



Bomen herkennen (2)

Bladkenmerken

• Zijn lang bruikbaar: globaal van april tm november hebben de meeste loofbomen 
bladeren

• Van december tm maart moet je het doen met dode bladeren op de grond
• Soms hangen er nog enkele verdorde bladeren aan een boom waar de rest wel is 

afgevallen. Deze takken zijn harder gegroeid dan de rest en er zijn te weinig 
stoffen aangemaakt voor het losweken van de bladsteel. 

Conclusie: goed bruikbaar



Bomen herkennen (2)

Bladkenmerken, uitgewerkt

• Enkelvoudig, diep ingesneden of samengesteld
• Bladvorm: naaldvormig, schubvormig, eirond, langwerpig, 

hartvormig
• Verloop van de nerven: veernervig, handnervig, parallelnervig
• Bladrand: glad of ingesneden: gegolfd, gelobd, gezaagd, 

gekarteld, getand, stekels
• Bladstanden: verspreid, tegenoverstaand, kransgewijs, 

(bruikbaar zolang het blad aan de boom zit, na bladval 
meestal zichtbaar aan de plaatsing van de knoppen)

• Lengte van de bladsteel
• Kleur, dikte, bladoppervlak glad, glimmend, beharing



Bron:
Tringa Paintings
Jasper de Ruiter



Bron:
Tringa Paintings
Jasper de Ruiter





Bomen herkennen (3)

• Het zijn de plaatsen op de tak waar de bladstelen aan de 
tak vast hebben gezeten

• Door de werking van absciscinezuur zijn de cellagen in de 
bladvoet van elkaar losgeraakt

• Als het blad valt scheuren de vaatbundels. De boom 
vormt snel een laagje kurk om de vaatbundels in de tak af 
te sluiten

een vers en een 1 jaar oud bladlitteken van een walnoot

• Bladlittekens zijn kenmerkend voor de soort en onafhankelijk van invloeden 
van buitenaf

Conclusie: voor een aantal soorten zeer bruikbaar

Bladlittekens



Bomen herkennen (4)

• Een lenticel, ook wel bast- of kurkporie, is een met een losse celmassa gevuld gaatje in de bast van een boom of 
een andere plant.  

• Lenticellen komen voor op o.a. een tak, stengel, knol (bijvoorbeeld aardappel) of op een vrucht van appel, peer 
of avocado

• De werking van een lenticel is vergelijkbaar met een huidmondje en hij ontstaat meestal ook op de plaats van 
een huidmondje. Via de lenticellen kan uitwisseling van gassen plaatsvinden tussen de onderliggende levende 
weefsels en de omringende lucht.

Lenticellen

• De cellen komen vaak een stukje buiten het omliggende weefsel te liggen, wat een 
wrattig of blaarachtig uiterlijk geeft. 

• Lenticellen kunnen in de lengte-, in de dwarsrichting of verspreid liggen. Bij berk 
en kers liggen de cellen in de dwarsrichting van de stam. Ze kunnen bij het ouder 
worden uitgroeien. Bij de vlier liggen ze in de lengterichting. 

Conclusie: voor een aantal soorten zeer bruikbaar



Bomen herkennen (5)

Schorskenmerken

• Voordeel: ze zijn altijd aanwezig
• Nadeel: de schors is bij lang niet alle bomen erg verschillend
• Nadeel: soms verandert de schors naarmate de boom verouderd. Als de stam 

nog heel dun is hebben bijna alle boomsoorten een gladde bast
• Nadeel: de kleur van de schors wordt vaak beïnvloed door algen en andere 

organismen

Conclusie: voor een aantal soorten zeer bruikbaar



Bron:
Tringa Paintings
Jasper de Ruiter

1: Plataan; 2: Grove Den; 3: Acacia; 4: Beuk; 5: Lijsterbes; 6: Ruwe Berk; 7: Gewone Esdoorn; 8: Fijnspar; 9: Gewone Es; 
10: Boswilg; 11: Linde; 12: Zwarte Els; 13: Kardinaalsmuts; 14: Gladde Iep; 15: Lariks; 16: Notenboom; 17: Paardenkastanje; 
18: Gewone Vlier; 19: Zomereik; 20: Witte Abeel; 21: Tamme Kastanje; 22: Ratelpopulier; 23: Meidoorn; 24: Appelboom



Bomen herkennen (6)

Takken, zijtakken

• Soms zijn de jonge takken anders gekleurd dan de rest van de takken en de stam
• Soms aanhangsels in de vorm van richels, doorns, stekels
• Soms bijzondere stand van zijtakken: soms loodrecht op de stam, soms in 

kransen, soms liggend in één vlak

Conclusie: beperkt bruikbaar



Bloemen

• Bomen bloeien soms voordat er bladeren gevormd worden
• Soms zijn bloemen moeilijk herkenbaar; lang niet alle bloei van bomen 

is in de vorm die de gemiddelde natuurliefhebber als een bloem zou 
beschrijven

• Veel boomsoorten hebben 2-slachtige bloemen
• Veel boomsoorten hebben aparte mannelijke en vrouwelijke bloemen; 

soms zijn er zelfs aparte mannelijke en vrouwelijke bomen
• Bomen bloeien een beperkte periode in het jaar

Conclusie: in beperkte periode zeer bruikbaar, maar 
niet hartje winter

Bomen herkennen (7)



Bron:
Tringa Paintings
Jasper de Ruiter



Bloeiwijze

Soms zijn bloemen van een boom op een bepaalde manier gegroepeerd. 
Voorbeelden van bloeiwijzen zijn trossen, tuilen, katjes. Als de bloemen 
zijn bevrucht zitten de gevormde vruchten in diezelfde bloeiwijze, 
uiteraard alleen van bloemen met vrouwelijke organen.
• Voordeel: vruchten zitten meestal langer aan de boom dan bloemen, 

soms zelfs tot het volgende voorjaar
• Nadeel: niet alle bloemen worden bevrucht. Soms is van de 

oorspronkelijke bloeiwijze weinig te herkennen

Conclusie: voor een aantal soorten zeer bruikbaar

Bomen herkennen (8)



Bomen herkennen (9)

Vruchten

Groeien uit het vruchtbeginsel 
• Blijven soms lang aan een boom hangen
• Zijn vaak onder een boom te vinden
• Soms komen zaden los uit de vrucht, liggen dan onder de boom

Conclusie: voor een aantal boomsoorten zeer bruikbaar



Bron:
Tringa Paintings
Jasper de Ruiter

1: Grove Den: rijpe kegel 3 – 4 cm; 2: Zilverspar: kegel staand, 5 – 8 cm; 3: Douglas Spakegel hangend, 5 – 10 cm, driepuntige 
schutbladen; 4: Zilverspar, moet zijn Fijnspar: kegel 10 – 15 cm; 5: Japanse Lariks: laat in de herfst zijn naalden vallen, kegel 
1,5 – 3,5 cm; 6: Zeeden: kegel tot 22 cm; 7: Acacia; 8: Veldesdoorn (= Spaanse Aak): zaden liggen in elkaars verlengde; 9: 
Noorse Esdoorn, zaden staan wijd uit elkaar; 10: Gewone Esdoorn: zaden liggen in een rechte hoek; 11: Plataan; 12: Zwarte 
Els; 13: Tamme Kastanje; 14: Paardenkastanje; 15: Iep; 16: Haagbeuk; 17: Amerikaanse Eik; 18: Zomereik, eikels aan een lange 
steel; Wintereik, eikels zonder steel; 20: Gewone Es; 21: Linde; 22: Ruwe berk; 23: Beuk; 24: Hazelaar



Bron:
Tringa Paintings
Jasper de Ruiter

25: Meidoorn; 26: Sleedoorn; 27: Sneeuwbes; 28: Rode Kornoelje; 29: Vuilboom; 30: Laurier; 31: Vlier; 32: Kardinaalsmuts; 
33: Hondsroos; 34: Gelderse Roos; 35: Gewone Vogelkers; 36: ; 37: Bosaardbei; 38: Sierappel; 39: Gele Kornoelje; 
40: Klimop; 41: Duindoorn ; 42: Jeneverbes; 43: Lijsterbes; 44: Kruisbes; 45: Kers; 46: Braam; 47: Framboos; 48: Peer; 
49: Pruim; 50: Appel; 51: Taxus; 52: Vossenbes of rode bosbes; geen nummer: bosbes



Bomen herkennen (10)
Knoppen
de bladeren en/of de bloei voor komend jaar zijn in aanleg aanwezig en verpakt in 
een of meer knopschubben
• Knoppen ontwikkelen zich in de oksel van bladeren en aan het eind van een tak
• Soms zijn knoppen niet zichtbaar of zelfs afwezig en zie je de nieuwe blaadjes al
• Je hebt bloemknoppen en bladknoppen. Bloemknoppen zijn over het algemeen 

wat dikker en bladknoppen wat spitser. Uit de eerstgenoemde knoppen komen 
de bloemen, uit de andere knoppen komen takken en bladeren. Je hebt ook 
gemengde knoppen, daarbij zit zowel de bloem als het blad in de knop.

• Grootte, vorm, plaatsing en kleur van de knoppen is sterk verschillend
• Knoppen kunnen gesteeld zijn, tegen de stengel aanliggen of meer of minder 

afstaan
• Het aantal knopschubben kan 1 of meer zijn
• Niet alle knoppen komen uit; soms is er sprake van slapende knoppen

Conclusie: goed bruikbaar



Bron:
Tringa Paintings
Jasper de Ruiter

wollig behaard

geen 
knopschubben



Tekst bij afbeelding vorige dia

1: Vogelkers eindknop wollig behaard, eindknop vaak op kortloten; 2: Vuilboom: geen knopschubben, langwerpige witte 
lenticellen, zijknoppen klein en dof; 3: Wintereik: meerdere eindknoppen; 4: Zomereik: meerdere knoppen dan wintereik, 
rondere knoppen dan wintereik; 5: Amerikaanse Eik: meerdere eindknoppen, knoppen spits en bruin, jonge takken 
roodbruin; 6: Schietwilg: knoppen langwerpig, aanliggend, fijn behaard, jonge takken muisgrijs; 7: Boswilg: knoppen dik en 
opgezwollen met een iets gebogen punt, geel tot roodbruin, de jonge takken zijn paarsbruin; 8: Grauwe Wilg: knoppen klein, 
donkerbruin en behaard, eindpunt van de knop buigt van de tak af, jonge takken donzig behaard; 9: Kraakwilg; eindknop 
zijdelings afgebogen, zijknoppen glanzend en spits, jonge tak breekt gemakkelijk; 10: Katwilg: knoppen klein, viltig behaard 
en aanliggend, jonge takken groengeel; 11: Beuk: knoppen staan van de tak af, zijn bruin , spits en erg langwerpig; 
12: Haagbeuk: knoppen liggen tegen tak aan, top naar tak gekeerd, donkerbruin, spits en krom; 13: Grauwe Abeel: knoppen 
behaard, maar minder dan witte abeel, takken zijn grijsgrauw behaard; 14: Zwarte Populier: takken opvallend geel in 
voorjaar, zijknoppen vaak op kortloten, knoppen spits, bruin of bruingroen; 15: Witte Abeel; tak en knop viltig behaard, 
bruinrode knoppen; 16: Ratelpopulier; zijknoppen op kortloten, knoppen spits, bruin en glanzend; 17: Gewone Esdoorn; 
groene eindknop en zijknoppen, bleke lenticellen; 18: Noorse Esdoorn: eindknop donkerrood of roodbruin, zijknoppen 
groen; 19: Veldesdoorn (= Spaanse aak): takken donkerbruin, vaak met kurklijsten, eindknop roodbruin, smal, witbehaarde 
top; 20: Plataan; tak zigzaggend, eindknop roodachtig; 21: Vogelkers; knoppen stevig, donkerbruin, smal, tak roodbruin; 
22: Amerikaanse Vogelkers; knoppen klein, rond of driehoekig, groen met bruin; 23: Zachte Berk; eindtak aan top dicht 
zacht behaard, ; 24: Ruwe Berk: eindtak ruw, met wittige kliertjes; 25: Grauwe Els (=Witte Els): jonge takken en knoppen 
viltig behaard, zijknoppen zeer kort gesteeld; 26: Zwarte Els; knoppen duidelijk gesteeld, paars en knotsvormig, kleverig



Bron:
Tringa Paintings
Jasper de Ruiter



Tekst bij afbeelding vorige dia

27: Vlier: knopschubben niet volledig ingesloten, langwerpige knoppen, oude tak gegroefd; 28: Rode Kornoelje: jonge takken 
rood, eindknop zonder knopschubben; 29: Gele Kornoelje: jonge takken geel, eindknop zonder knopschubben; 
30: Kardinaalsmuts: 4 kurklijsten vanaf 2jarige twijg, donkergroene twijg, groene knop; 31: Acacia: knop bijna onzichtbaar, 
doorns per 2; 32: Hazelaar; jonge tak zigzag patroon, groene knoppen, eivormig; 33: Linde: jonge tak zigzag patroon, 
knoppen rood of deels rood, losse knopschubben; 34: Meidoorn; roodbruine tak, takdoorns, doorns naast knop, knoppen 
klein en stomp; 35: Gladde Iep; bloemknop bolvormig, eind- en zijknop bruin en vrij spits; 37: Gelderse Roos (= Gewone 
Sneeuwbal): tak licht van kleur, knoppen met 1 knopschub, knoppen geheel rood of groenrood; 38: Paardenkastanje: 
knoppen groot, bruin en kleverig, bladlitteken groot hoefijzer sporen; 39: Tamme Kastanje: eindtak paarsbruin en vaak 
geribbeld, knoppen roodbruin met brede onderkant; 40: Gewone Es: tal glad en grijs, knoppen dik en zwart; 41: Amerikaanse 
Krentenboom; knoppen aanliggend, zonzijde rood, schaduwzijde groen, punt van knopschub zwart; 42: Zilverspar: verdikt 
rond voetje aan naald, naald ruikt na stukwrijven naar citrus, kegel staand, 5-15 cm, naald leerachtig, 2 cm, onderkant met 2 
witte streepjes; 43: Fijnspar; naald 1,5 – 3,5 cm, fijne naald lichtgroen tot geel, kegel hangend 10 – 15 cm; 44: Lariks; dikke 
kortloten, kegel 1,5-3,5 cm, ?; 45: Douglas: naald zacht, boven donkergroen, onder lichter, 2-3 cm, naald sterk geurend na 
wrijven, spitse bruinrode knop, kegel 5-10 cm met driepuntige schutbladen; 46: Jeneverbes; 47: Taxus (= Venijnboom): naald 
bovenzijde donkergroen, onderzijde twee bleekgroene banden, 1,5 tot 3 cm lang ; 48: Grove Den: knop bruin, spits en harig, 
naalden per 2, 4 – 7 cm, groen tot blauwgroen, rijpe kegel gesloten, 3 – 4 cm



De Knoppentabel van de KNNV (1)
Starttabel



De Knoppentabel van de KNNV(2)



De Knoppentabel van de KNNV(3)



De Knoppentabel van de KNNV (3)



De Knoppentabel van de KNNV (4)



Knoppen en Twijgen, 
Jean-Denis Godet (1) Overzichtstabel



Knoppen en Twijgen, 
Jean-Denis Godet (2)

Indicatorwaarden
V = Vochtigheidsgetal
R = Reactiegetal (zuurgraad)
N = Nutriëntengetal
H = Humusgetal
D = Dispersiteitsgetal
(deeltjesgrootte en beluchting)
S = Saliniteitsgetal (zoutgehalte)
L = Lichtgetal
T = Temperatuurgetal
C = Continentaliteitsgetal
(verschillen in temperatuur en 
luchtvochtigheid)
G = Groeiwijze
A = geschikt als bodembedekker
B = geschikt voor steden
C = geschikt als bijengewas



Knoppen en Twijgen, 
Jean-Denis Godet (3)

Robinia pseudoacacia



Knoppen en Twijgen, 
Jean-Denis Godet (3)

• 150 soorten op naam te brengen
• Veldgids van Zwitserse origine, dus soorten van 

de colliene gordel , 200-600 m boven 
zeeniveau

• De meeste soorten komen ook in de planaire
gordel voor , zeeniveau tot 200 m boven 
zeeniveau

• (Overigens komen ook veel soorten uit hogere 
zones aangeplant of verwilderd in Nederland 
voor. )



Knoppen en Twijgen, 
Jean-Denis Godet (4)



Winterflora Bomen en Struiken, 
Dirk Slagter(1)

• 120 soorten op naam te brengen
• Kies de tabel die het meest past bij de 

boom of struik die je op naam wilt brengen. 
• De weg kwijt? Ga terug naar de startpagina
• Heeft je boom of struik geen van de 

kenmerken van een van de tabellen 1 tm
18, kies dan voor tabel 19 tm 22

Robinia pseudoacacia



Winterflora Bomen en Struiken, 
Dirk Slagter(2)

Je vindt de naam door met 
plaatjes te vergelijken

Aanhangsels



Winterflora Bomen en Struiken, 
Dirk Slagter(3)

Je vindt de naam door met plaatjes te vergelijken of 
soms een klein stukje determineren (zie volgende dia)



Winterflora Bomen en Struiken, 
Dirk Slagter(4)



Winterflora Bomen en Struiken, 
Dirk Slagter(5)

Je vindt de naam door met 
plaatjes te vergelijken



Winterflora Bomen en Struiken, 
Dirk Slagter(4)



Winterflora Bomen en Struiken, 
Dirk Slagter(5)



Bomengids Hart van Utrecht (1)

• Gemaakt in 2002 en 2003, 

door Gerard de Ruiter en Cockie Streng

• Uitgave ter gelegenheid van het 100-jarig 
bestaan van de afdeling Utrecht

• Gepresenteerd in december 2003, en gratis 
verspreid onder de toenmalige leden ; in 3 
maanden tijd waren alle exemplaren uitverkocht

• Geen determinatiegids, maar een beschrijving  
in woord en beeld van alle 111 soorten die toen 
voorkwamen in het Zocherpark en langs de 
grachten en hun standplaats



Bomengids Hart van Utrecht (2)
Robinia pseudoacacia



Verdieping:

• Waarom laten bomen in de herfst hun bladeren vallen? 
• Waardoor treedt bladverkleuring en vervolgens het vallen van 

bladeren op?



Waarom laten bomen in de herfst hun 
bladeren vallen? (1)
• Bomen laten hun bladeren vallen omdat ze problemen 

hebben met de opname van water in de wortels
• Bladeren verliezen veel water door verdamping; door de 

bladeren af te stoten wordt de verdamping, en daardoor de 
behoefte aan water, sterk verminderd

• Bomen die bladeren hebben met een dikke cuticula (vetlaag) 
op de bladeren die de verdamping sterk vermindert, stoten 
hun bladeren niet af; dat geldt ook voor naaldbomen, 
waarvan de bladeren een dikke cuticula en een zeer klein 
bladoppervlak hebben

• Plantenwortels hebben een voor water niet doorlatende laag 
rondom, deze laag heet endodermis; de kurk zit rondom in de 
celwanden van endodermiscellen in de bandjes van Caspari



Waarom laten bomen in de herfst hun 
bladeren vallen? (2)
• Wateropname vindt alleen plaats in de allerdunste

wortels, de haarwortels, die wortelharen hebben om 
het oppervlak te vergroten

• Als de haarwortels ouder en dikker worden wordt hun 
buitenste laag niet doorlaatbaar voor water door 
kurkvorming; de wortelharen sterven af

• Water met daarin opgeloste stoffen kan via de wanden 
van cellen vervoerd worden (de rode route)

• Dat kan niet meer als de celwanden een kurklaag
rondom hebben: de bandjes van Caspari in de cellen van 
de endodermis verhinderen wateropname via de 
celwanden

• De wateropname naar de in het midden van de wortel 
liggende transportvaten moet door de levende cellen 
plaatsvinden (de rode route gaat over in blauw)

• Water kan via cellen vervoerd worden (blauwe route), 
maar dat gaat niet zomaar



Waarom laten bomen in de herfst hun 
bladeren vallen? (3)

• Als een wand, zoals de celwand, doorlaatbaar is voor 
oplosmiddel en opgeloste stoffen noemen we dat 
permeabel. Het is dan hetzelfde als dat er geen barrière is: de 
stoffen bewegen zich vrijelijk door diffusie door de 
beschikbare ruimte

• Als een wand, zoals de celmembraan, alleen doorlaatbaar is 
voor het oplosmiddel water en niet voor de daarin opgeloste 
stoffen noemen we dat semi-permeabel

• Water passeert alleen de celmembraan van levende cellen 
als de concentratie opgeloste stoffen in die cel hoger is dan 
daarbuiten. Dit proces heet osmose. Osmose kost de plant 
geen energie.



Waarom laten bomen in de herfst hun 
bladeren vallen? (4)

• Nogmaals: celwanden zijn permeabel, celmembranen zijn 
semipermeabel

• De cellen van de endodermis nemen actief zouten op uit de 
buitenste lagen van de wortel, en geven die zouten vervolgens af 
aan de binnenzijde van de wortel

• Het passeren van de celmembraan ( zouten eerst de 
endodermiscellen in, vervolgens aan de andere kant er weer uit) 
kost energie

• Het probleem met wateropname in de wortels ontstaat door de 
lagere temperatuur: door de lagere temperatuur verlopen de 
energieproducerende reacties trager

• Er kunnen dus minder zouten opgenomen en afgegeven worden, 
en kan er dus minder water de endodermis passeren



Waardoor laten bomen in de herfst hun 
bladeren vallen? (1)
• Bladval wordt in gang gezet door daling van temperatuur en de daglengte
• Wanneer de temperatuur onder 5 graden komt, is dat voor bomen het teken om de 

bladverkleuring in gang te zetten. Als het vriest versnelt dit proces. Valt de herfst vroeg in en 
vriest het al in september, dan vallen de meeste blaadjes al in oktober. Verloopt september 
warm met veel nazomerweer en is oktober ook niet koud, dan kan het zelfs tot december 
duren voor de blaadjes zijn gevallen.

• Kou is een van de belangrijkste signalen. Als de temperaturen dalen, gaat de sapstroom 
bijvoorbeeld vertragen. Als het vriest, gaat dat allemaal nog wat sneller. Dan wordt 
bijvoorbeeld het stofje anthocyaan extra aangemaakt, wat zorgt voor rode kleuren. 

• Maar ook als de temperatuur hoog blijft gaan de blaadjes vallen
• In tegenstelling tot temperatuur, wind of regen, is de daglengte een zeer stabiele factor. Het 

korter worden van de dagen is elk jaar hetzelfde. Een boom doet zijn ‘werk’ grotendeels met 
behulp van zonlicht. Naarmate dat minder beschikbaar is, gaat hij dus in de spaarstand, en 
komt daar pas weer uit als het weer beschikbaar is: in het voorjaar. 



Waardoor laten bomen in de herfst hun bladeren 
vallen? (2)
Herfstkleuren

• Dat chlorofyl (bladgroen)uit bladeren verdwijnt komt door twee redenen
• Chlorofyl wordt gemaakt oiv licht. Als de dagen korter worden, is er minder (zon)licht en wordt er dus ook minder 

chlorofyl aangemaakt. 
• Maar de belangrijkste reden is dat de boom chlorofyl afbreekt voordat hij zijn bladeren loslaat, als de temperatuur 

begint te dalen en de dagen korter worden. De herbruikbare bouwstoffen van het chlorofyl worden opgeslagen in 
de stam

• Eigenlijk zitten die herfstkleuren altijd al in de bladeren. Tijdens de zomer worden ze overstemd door een 
overvloed aan bladgroen. Geen wonder dat er zoveel tinten groen in de natuur te vinden zijn: elke unieke 
bladkleur is een combinatie van bladgroen én al die andere (herfst-)kleuren!

• De andere pigmenten die steeds zichtbaarder worden zijn de kleuren xantofyl en caroteen, respectievelijk geel en 
oranje. 

• De rode kleuren, anthocyaan-pigmenten, worden gemaakt uit de overtollige suikers die in het blad aanwezig zijn, 
gevormd mbv energie uit licht, als de afvoer van suikers door verkurking in de vaten niet meer mogelijk is. Een 
zonnige herfst zorgt daardoor voor kleurrijkere herfst.

• Dit gebeurt allemaal zolang het blad nog leeft en aan de boom zit, als voorbereiding op bladval



fotograaf Bart Vastenhouwer



Waardoor laten bomen in de herfst 
hun bladeren vallen? (3)
• Het vallen van de bladeren gebeurt niet zomaar. Twee plantenhormonen zijn zeer 

belangrijk bij de regeling hiervan, namelijk abscisinezuur en auxine

• Auxine is een groeihormoon. Het zorgt er o.a voor dat er geen abscisinezuur gevormd 

wordt. 

• Bij kortere dagen en lagere temperaturen maakt de boom minder auxine aan, 

waardoor er meer abscisinezuur gevormd kan worden.

• Het hormoon absciscinezuur zorgt voor vermindering van celdeling, het in rust houden 

van zaden, remmen knopgroei en stimuleren van veroudering van bladeren (bladval).

• Een belangrijke productieplaats van het hormoon is in de bladgroenkorrels van 

verouderend blad. Het wordt ook geproduceerd in worteltoppen, vruchten en zaden. 

Het hormoon wordt vanuit het blad door de plant heen getransporteerd.

• Absciscinezuur zorgt voor de vorming van een scheidingslaagje tussen de bladsteel 

en de tak waardoor cellen van elkaar loskomen. Hierdoor komt het blad uiteindelijk los 

en behoudt de tak en zijn boom het vocht en/of voedsel tegen het uitdrogen

• De plaats waar de bladsteel vast zat aan de tak zien we een bladlitteken. De 

vaatbundels worden afgesloten met een propje kurk en zijn meestal duidelijk zichtbaar 
in de vorm van bultjes en worden sporen genoemd.
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