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Nationaal Herbarium Nederland (Leiden, Utrecht 

Wageningen -  Met ca 5.5 miljoen gedroogde planten en 

110.000 houtmonsters 



Houtcollecties voor wetenschappelijk onderzoek 



Xylotheken 

gemaakt door 

Schlümbach 

Frakeneker, Baarn, Enschede 

deels in restauratie 



Japanse houtcollectie uit 

Hokkaido 

Von Siebold (1825) 

 

 

 

 Moderne 

 Laserversie 

 USA 



Fossiele 

boomstammen  

als modern 

tuinmeubilair  

Java 



Inhoudsopgave 

 

• Microscopische diversiteit 

• Betekenis van anatomie voor boom en 

 houtgebruik 

• Vergelijkend houtanatomisch onderzoek 

 

 



Pinus longaeva 

Hoe overleeft een boom  

achtduizend jaar? 



Het geheim is zijn hout: 

 

 

• Gevormd door reactief deelweefsel   

 (cambium) dus met mogelijkheden tot  

 aanpassing tijdens leven van de boom   

• Duurzaamheid 

• Stevigheid 

• Waterleidingssysteem 

 (permeabiliteit) 

 



Houtanatomie van  

Pinus longaeva 

 

in  

dwarse (4) 

tangentiale (5) 

& radiale (6) 

doorsnede 



Acacia negevensis 



Een 

boom-

stam 

 

dwars 

dosse 

kwartier 



Eiken – dwars 

Loepbeeld 

 

Hout 

Cambium 

Bast 

 

 



Naaldhout: 

Homogeen weefsel 

voor watertransport 

en stevigheid 

(tracheiden = soort 

vezels) 



Loofhout 

Vaten en vezels 

voor resp. 

watertransport 

en stevigheid 

 

Verspreidporig 

 

Prunus 



Loofhout 

 

kringporig 

 

 

 

 

Kalopanax 



Houtanatomische 

diversiteit 



Tropisch 

laagland 

type: 

Vaten wijd, 

in lage 

frequentie  

  

Shorea  leprosula (meranti)  



Gematigd 

klimaat  

(inclusief 

tropisch 

hoog-

gebergte) 

Vaten klein, 

in hoge 

frequentie 

Salix sp. (wilg) 



Kringporig type: 

grote 

voorjaarshout-    

en kleine 

zomerhoutvaten 

 

 

seizoensklimaten 

Quercus 

boissieri 

(eik) 



Lianen  

type  

 

Vaten wijd 

en in relatief 

hoge 

frequentie 

Jasminum sp. 

(Jasmijn) 



Lianen  

type II: 

Vaten wijd 

met rijtjes 

zeer kleine 

vaten 

Serjania 

lethalis 



Juveniel & volwassen hout van Meranti verschilt 

sterk in bouw en eigenschappen 

merg 



Tropische en gematigde soort van 

Chionanthus (Olijfachtige) 
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Hout uiterlijk 

veroorzaakt door 

anatomie 



Antoni van 

Leeuwen- 

hoek (1682) 



Groeisnelheid en houtstructuur in eiken (Quercus robur) 



Celwand % 

(~soortelijk gewicht) 

houdt verband met 

porositeit en vezel-

aandeel en dus met 

jaarringdikte) 



Douglas spar 

 

Langzame groei 

door ongunstige 

milieuomstandig-

heden 

(verzuring) 

benadelen 

houtkwaliteit 

 

 



Groeiringen in hout en datering 



Sapindaceae 

stamboom 

 evolutie van hout in 

70 miljoen jaar 



CONCLUSIES 

1. Houtanatomische diversiteit is niet aleen mooi maar 

 heeft betekenis voor de boom en de 

 gebruiksmogelijkheden van hout. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Houtanatomisch onderzoek heeft vele facetten: 

 * boombiologie 

 * houttechnologie 

 * klimaatreconstructie en datering 

 * identificatie (in o.a. houthandel & archeologie)  

 * evolutiebiologie (anatomie van de “boom des 

    levens”) 
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