
Module:
Waterbalans van de plant



De drie plantbalansen:

• assimilatenbalans (evenwicht tussen aanmaak en verbruik 
assimilaten)

• energiebalans (evenwicht tussen aanvoer en afvoer van 
energie)

• waterbalans (evenwicht tussen aanvoer en afvoer van 
vocht)

De huidmondjes spelen een centrale rol in alle balansen!
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Waterbalans plant

Huidmondjes regelen
de verdamping en de
bladtemperatuur

Waterhoeveelheid in 
het gewas wijzigt
tijdens de teelt

Sterk afhankelijk van 

teeltomstandigheden

AANVOER

Opname via 
wortels

AFVOER

Verdamping
Verbruik 
voor groei
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Doelstellingen
• toename versgewicht:

celdeling (fotosynthese, temperatuur) 
en daarna celstrekking (waterbalans)

• openhouden van de huidmondjes als er licht is

Functie verdamping:
• koeling
• transport voedingsstoffen in de plant
• aselectieve opname van o.a. calcium en borium
• wateropname via wortels minstens even groot zijn als de 

waterafgifte via verdamping
• verdamping: 

- stralingsverdamping (‘fluitketel’) óf  
- convectieverdamping (‘natte-handdoek’)
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Waterbalans

Aanvoer:

• werking van de wortels

• weerstand in de stengel

• interne watervoorraad in blad, stengel, vrucht, etc.
Bij verdamping wordt eerst uit deze voorraad geput

Afvoer:

• verdamping

• interne watervoorraad (versgewicht)
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Waterbalans plant

Je wilt: 

maximale fotosynthese

gewaskoeling

waterbalans moet op 
orde zijn

Kun je met de vochtbalans
de verdamping bepalen?

Wat is de drijvende kracht voor de verdamping?

AANVOER

Opname via 
wortels
Interne 
watervoorraad

AFVOER
Verdamping
Verbruik voor 
groei
Interne 
watervoorraad

6



Waterbalans bij hoge instraling
Convectieverdamping gaat snel over naar stralingsverdamping
Plant put mede uit interne watervoorraad (vrucht/stengel kan 
krimpen)

Waterstress: 
• zichtbaar in de middag 
• ontstaat in de ochtend 
• vocht sparen vaak te laat! 

Dus: 
• VD < 5g/m3 houden in de ochtend
• PT en VPD monitoren
• op tijd starten met druppelen (bv. bij 250 W/m2 of na 120 

J/cm2)
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Waterbalans bij lage instraling

• convectieverdamping heeft de overhand

• plant vult interne watervoorraad aan (vrucht/stengel kan 
zwellen)

Voorwaarden verdamping:

• luchtbeweging 

• Tkas > Tplant

• RV<100%

• eventueel wat bijstoken 

• vochtafvoer bevorderen

AANVOER

Opname via 
wortels
Interne 
watervoorraad

AFVOER
Verdamping
Verbruik voor 
groei
Interne 
watervoorraad
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Gewasopbouw sturen

• via waterbalans én assimilatenbalans

• celstrekking heeft direct verband met waterbalans:
- via osmose  (opgeloste zouten en suikers)
- via worteldruk
- via aquaporines
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Celstrekking door osmose - bouw van de cel

1 = cytoplasma

2 = vacuole

3 = chlorophyl

4 = kernmembraan

5 = celkern

6 = celmembraan

7 = celwand
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Osmose  

• semipermeabele membraan laat wel 
water, maar geen voedingsstoffen door

• gevolg: wateropname bij hoogste 
concentratie

• turgor!

• statisch drukverschil door 
verschil in waterniveau 
wordt gelijk aan osmotisch 
drukverschil Semi-permeabele celwand  - - -
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Celstrekking door osmose

• plant neemt actief stoffen op, via carriërs in het membraan

• via osmose wordt passief water opgenomen

• cel strekt

• actieve opname kost energie

• komt uit “verbranden” van suikers

• temperatuurgevoelig

• assimilatenbalans !
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Celstrekking door worteldruk

Is er sprake van worteldruk?

- als er weinig instraling is  ja/nee

- als er weinig luchtbeweging is ja/nee

- als de temperatuur hoog is ja/nee

- als de verdamping minimaal is ja/nee

- als de wortels koel zijn ja/nee

- bij kouval ja/nee

- bij uitstraling ja/nee
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Celstrekking door worteldruk

Wortels bouwen druk op door actieve opname van water 
(osmose)

Maar: als blad verdampt, meestal onderdruk i.p.v. overdruk

Worteldruk dus alleen bij minimale verdamping:

• meestal ‘s nachts, bij alleen convectieverdamping:
weinig luchtbeweging, RV dicht bij 100%, klein verschil Tkas -
Tplant

• guttatie als worteldruk te hoog wordt:
bij actieve wortels en lage verdamping door uitstraling of te

weinig luchtbeweging
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Celstrekking door aquaporines

• pompjes in celmembraan die watertransport versnellen

• verbruiken energie, actief proces

• vnl. in jonge cellen die nog moeten strekken

• ook in wortels

• werken goed boven ca. 20oC

• worteltemperaturen onder 20oC zijn daarom vaak 
problematisch bij oplopende verdamping door instraling
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