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Klimaatverandering is de afgelopen decennia mondiaal gepaard gegaan met een 
toegenomen frequentie van extreme neerslagpieken en overstromingen. Volgens 
voorspellingen voor gematigde en subtropische gebieden gaat dit soort 
neerslagpieken in de toekomst verder toenemen in frequentie en intensiteit, vooral 
buiten maar ook binnen het groeiseizoen. Dit zal leiden tot een verhoogd risico op 
overstromingen. Deze veranderingen zullen op hun beurt leiden tot verschuivingen 
in de verspreiding en abundantie van (planten)soorten en in de timing van 
ecologische processen, zowel op het land als in het water. 

Met het oog op dergelijke veranderingen is het doel van dit proefschrift 
om te onderzoeken: (1) wat de rol is van eigenschappen (‘traits’) die nauw 
betrokken zijn bij zuurstofopname en –transport door landplanten tijdens 
zuurstofarme periodes van  overstroming, met name de rol van aerenchym 
(sponsachtig weefsel) en adventiefwortels; (2) hoe de respons van deze 
eigenschappen zich vertaalt in de overleving en groei van deze planten. Voor dit 
onderzoek is de modelplant Alternanthera philoxeroides gebruikt.  

 Veel plantensoorten, inclusief Alternanthera philoxeroides, hebben 
dwarsschotten in hun holle stengels, welke logischerwijze het zuurstoftransport 
door de stengels zouden moeten beperken en daarmee de zuurstofvoorziening 
binnen de plant tijdens overstroming. Hiervoor zijn echter nauwelijks empirische 
data beschikbaar. Daartoe hebben we in hoofdstuk 2 een nieuwe methode 
ontwikkeld en toegepast waarbij de holtes in de stengels werden geblokkeerd met 
eiwit, vergezeld van zeer precies gelokaliseerde zuurstofmetingen in de stengels en 
groeimetingen tijdens gedeeltelijke inundatie. We vonden dat het opvullen van een 
holte tijdens inundatie een sterk afname van zuurstofgehalte net onder die holte tot 
gevolg had. Dit leidde tot groeireductie, verminderde biomassa-allocatie naar de 
bladeren en een toename van de vorming van adventiefwortels op de stengeldelen 
onder water. Deze resultaten geven aan dat onderbroken stengelholtes, ondanks de 
dwarsschotten, van groot belang zijn voor zuurstoftransport door de stengel en 
daarmee voor de zuurstofvoorziening en overstromingstolerantie van de plant. 

 Hoewel veel plantensoorten adventiefwortels produceren tijdens inundatie, 
is er nog geen experimenteel onderzoek gedaan naar de mogelijke functie van deze 
wortels voor de opname en het transport van zuurstof; of hoe belangrijk deze 
mogelijke functie zou kunnen zijn voor de overleving van de plant tijdens 
langdurige overstroming. Ook is het niet bekend hoe de morfologie van 



 
 

adventiefwortels beïnvloed wordt door de zuurstof- respectievelijk 
nutriëntenconcentratie van het water.  In hoofdstuk 3 hebben we daartoe 
adventiefwortels onder water experimenteel verwijderd en het effect daarvan 
gemeten op de zuurstofopname en overleving van de plant. De zuurstofprofielen in 
de waterkolom rondom adventiefwortels lieten zien dat deze inderdaad zuurstof 
opnamen en transporteerden naar andere weefsels. Ook hadden planten met 
adventiefwortels efficientere koolhydratenhuishouding en betere overleving 
tijdens inundatie dan planten waarvan de adventiefwortels verwijderd waren. In 
hoofdstuk 4 hebben we twee aparte maar gekoppelde experimenten gedaan, waarin 
planten half onder water stonden met verhoudingsgewijs vergelijkbare gradiënten 
van  nutriëntenconcentratie en zuurstofconcentratie. Zowel deficientie van 
nutriënten als van zuurstof gaven een relatieve reductie in de groei van A. 
philoxeroides en stimuleerden de vorming van adventiefwortels met een hogere 
oppervlakte:volume-ratio. De nutriëntenconcentratie van het water had geen effect 
op de diameter van de verticale aerenchymkanalen, maar zuurstofgebrek 
stimuleerde de vorming van aerenchymkanalen met een grotere diameter in de 
adventiefwortels. Hierdoor werd de weerstand van zuurstofdiffusie drastisch 
verminderd, waardoor de zuurstofvoorziening van en nutriëntenopname door de 
adventiefwortels gestimuleerd werden. Hierdoor werd A. philoxeroides toleranter 
voor zuurstofarmoede onder water. 

 Naarmate waterdiepte toeneemt in wetlands en rivierstroomdalen neemt 
de soortenrijkdom aan planten af. De range aan dieptes waarbinnen een soort kan 
voorkomen wordt bepaald door de tolerantie voor de factoren die variëren met de 
waterdiepte, met name lichtregiem, opgeloste zuurstofbeschikbaarheid en 
waterdruk. In hoofdstuk 5 hebben we in een factorieel experiment de effecten van 
deze drie factoren onderzocht op de groei en overleving van A. philoxeroides 
tijdens volledige ondiepe respectievelijk diepe inundatie. Waterdruk bleek het 
grootste negatieve effect op de groei en overleving van de planten te hebben: de 
stengelelongatie, wortelgroei, koolhydraatreserves en biomassa werden alle 
gereduceerd. Tegelijkertijd vormden planten bij een hoger zuurstofgehalte meer en 
langere adventiefwortels. De verschillende lichtregiems hadden daarentegen geen 
significant effect op de groei en overleving van de planten. Tijdens diepe inundatie 
lijkt, althans op grond van dit experiment, waterdruk de belangrijkste factor te zijn 
voor de reductie in groei en overleving van landplanten. 

 



 
 

Het onderzoek dat in dit proefschrift gerapporteerd is, heeft verschillende 
hiaten in onze kennis over de overstromingstolerantie van landplanten 
opgevuld. Vervolgonderzoek op dit thema zou zich moeten toeleggen op 
een breder spectrum aan soorten en op langdurige diepe inundatie, niet 
alleen in lab of proeftuin maar ook in het veld. Verder zouden de 
onderliggende mechanismen wat betreft de hormonale regulering en 
genexpressie met betrekking tot de overstromingsresponsen en –tolerantie 
die in dit proefschrift zijn beschreven, moeten worden opgehelderd. 
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