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1. Inleiding 
Bij vruchten en zaden denk je misschien aan fruit met 
pitten erin. 
Dat klopt! Maar een vrucht is meer dan fruit. 
Elke plant draagt vruchten. 
Alleen de vruchten die we eten noem we dan weer fruit. 
Een sperzieboon is ook een vrucht die we opeten, maar 
die sperzieboon noemen we groente. 
Een hazelnoot is ook een vrucht, maar die noemen we 
noot. 
Allemaal erg verwarrend! 
 
Dit boek gaat over vruchten. 
In vruchten vind je zaden. 
Je vindt ze in je fruit, in die sperzieboon en in die hazel-
noot. 
Lees meer over planten, bloemen, vruchten en zaden, 
want die hebben allemaal iets met elkaar te maken. 
 



2. De bouw van een plant 
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De wortels zorgen ervoor dat de plant 
stevig in de grond staat. 
Door de wortels zuigt de plant vocht en 
voedingsstoffen op uit de grond. 

De stengel geeft de plant stevigheid. Door de 
stengel wordt vocht en voeding naar alle 
ander delen van de plant gestuurd. 

In het blad kan de plant met behulp van het 
zonlicht en koolzuurgas zijn eigen voedsel 
maken. 

blad 

De bloem lokt door haar geur en kleur vooral 
insecten en vogels. Die dieren helpen bij de 
bevruchting van de plant. Daardoor kan uit de 
bloem later een vrucht gaan groeien. 

De vrucht is aantrekkelijk voor mens en dier. 
Zij helpen mee dat de zaden in de vrucht uit 
de buurt van de moederplant terechtkomen. 
Door de verspreiding van het zaad zorgt de 
moederplant voor nieuwe planten. 

knop Uit de knop groeit een nieuwe zijtak of een 
nieuw blad.  



3. De bloem wordt een vrucht 
Bloeien 
Eens in het jaar gaan planten en bomen 
bloeien. Het betekent dat er bloemen 
verschijnen. 
De bloemen verspreiden een heerlijke 
geur die insecten van verre kunnen 
ruiken. Zij komen niet alleen op die geur 
af, maar ook op de kleur van de bloemen. 
Nectar 
Binnenin de bloem bevindt zicht nectar. 
Het is een belangrijke voedingsstof  voor 
insecten en sommige vogels. De insecten 
storten zich in de bloem op zoek naar de 
nectar. 
Binnenin de bloem bevinden zich meel-
draden. Bovenop die draden zit 
stuifmeel. Het is een fijn poeder.  
Dit stuifmeel plakt aan het lijf  van een bij 
vast. (1) 
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Bevruchting  
Dit stuifmeel op het 
bijenlijf  komt op de 
stempel  (1) terecht.  
Het is het bovenste 
deel van de stamper. 
Door het stuifmeel 
wordt de plant be-
vrucht. 
 
Onderin de bloem vormt zich een eicel  
(2).  
Hieruit groeit een vrucht.  
De bloemblaadjes vallen af. De vrucht 
gaat langzaam groeien. 
 
Hiernaast kun je dat zien aan de groei 
van een appel uit de appelbloesem (3). 
Het duurt 5 maanden voordat de bloe-
sem verandert is in een appel. 
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De vrucht groeit. 
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Andere dieren 
Er zijn ook andere dieren dan bijen die meehelpen om 
het stuifmeel op de stempel van de stamper te 
brengen. 
Tropische bloemen krijgen vaak bezoek van bepaalde 
soorten vleermuizen (1). die de nectar opzuigen.  
Net als de bijen plakt het stuifmeel aan hun vacht.  
De kolibri (2) is een vogel, die bloemen bezoekt en 
stuifmeel overbrengt. 
De vlinder (3) is een insect, dat ook meehelpt aan de 
bevruchting van planten. 
De wind 
Een andere manier waarop het stuifmeel op de stempel 
(van een andere bloem) terecht komt is door de wind. 
De wind voert het lichte stuifmeel mee,  
Dat gebeurt bij de meeste grassoorten, bij 
koniferen (4) en bij berken (5).  
Zwevend stuifmeel is erg lastig voor hooikoorts-
patiënten. Zij zijn allergisch voor het stuifmeel. 
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Voorbeelden 
Elke vrucht is ontstaan uit een bloem. Hier vind je nog meer voorbeelden. 
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4. Vruchten  
Soorten en maten 
Vruchten zijn er in allerlei soorten, 
kleuren en maten. 
Sommige vruchten zijn sappig, kleurig en 
geurig (1). Het lijkt of  ze roepen: “Pak me 
dan”! Denk maar aan appels, bananen en 
aardbeien. 
Andere vruchten zijn juist keihard en 
droog. Dat zijn bijvoorbeeld de hazelnoot 
en de walnoot. (2). 
Weer andere vruchten zien er juist saaier 
en kleurlozer uit, zoals groene bonen, 
tuinbonen of  de aar van de tarweplant (3). 
Maar al die vruchten hebben één ding 
gemeen: ze hebben allemaal zaden (4). 
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Zaden  
In vruchten zitten zaden.  
Die zaden worden ook wel pitten 
genoemd. 
 
Soms is het er maar één, bij 
andere vruchten zijn het er een 
paar, en bij weer andere soorten 
wel honderden. 
 
De zaden zijn voor elke plant de 
manier om zicht voort te planten. 
Zonder zaden komen er geen 
nieuwe planten in de natuur. 
 
Die zaden kunnen op allerlei ma-
nieren verspreid worden in de 
natuur. 
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5. Verspreiding van het zaad 
Verloren 
Niet uit alle zaden groeien nieuwe planten. 
Een groot deel van het zaad redt het niet. 
Ze worden bijvoorbeeld opgegeten door 
dieren samen met de hele vrucht. 
Weer andere zaden komen op een plek 
terecht waar de aarde niet vruchtbaar is. 
Weer andere zaden worden vertrapt of  
kapot gereden. 
Het meeste zaad dient als voedsel, maar 
een klein deel groeit uit tot een nieuwe 
plant. 



Hulp van de wind 
Sommige zaden gebruiken de wind als vervoermiddel.  
Zo komen de zaden niet te dicht in de buurt van de moeder-
plant terecht. 
Het zaad van esdoorn (1) vliegt door de lucht als een helikoper 
met de hulp van de wind. 
De zaadjes van de paardenbloem (2) vliegen weer meer als een 
parachute door de lucht. 
De lisdodde (3) is een plant met de vrucht in de vorm van een 
sigaar. Je vindt de lisdodde langs de waterkant. In de bruine 
sigaar zitten de zaden. Ze zitten aan een pluisachtig lichte stof  
die gemakkelijk door de wind meegenomen kan worden. 
Het zaad van de bremraap (4) is piepklein en vederlicht.  
Er zitten kleine openingen in het zaad. Zo krijgt de wind goed 
vat op het zaad. 
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Hulp van het water 
Palmbomen (1) staan vaak langs het water.  
Dat is handig, want de zaden vallen in het water.  
Het zaad zit verpakt in een lichte buitenkant: de kokos-
noot (2). Zo drijft het zaad (3) nog beter.  
Op een andere plek spoelt het verpakte zaad aan.  
Daar kan het zaad ontkiemen. 
De gele lis (4) groeit ook langs waterkanten. Uit de 
bloemen groeien vruchten. De vruchten verdrogen en 
de zaden (5) vallen uit de vruchten. Het water neemt 
het zaad mee naar een andere plek. 
Een ander voorbeeld is de waterlelie (6).  
Ook deze plant gebruikt het water als vervoermiddel 
van haar zaden. Als de bloem verwelkt is, rollen de 

zaden uit de 
open vrucht (7) 
het water in. 
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Hulp van mens en dier 
Vogels eten bessen (1). Het vruchtvlees van de 
bes verteert in de maag van de vogel.  
Het zaadje in de bes niet. De vogel poept het uit 
op een andere plaats. 
Eekhoorns verzamelen in de herfst noten (2) als 
voedsel voor de winter. Ze verstoppen de 
nootjes op geheime plekken in de bosgrond. 
Soms vergeet een eekhoorn een noot. Op die 
plek kan uit het zaad een nieuwe boom groeien. 
Mieren verslepen ook zaden (3) naar een andere 
plek. 
De klit (4) is een plant met kleverige, harige 
vruchten. Ze blijven gemakkelijk in de haren van 
dieren zitten. Op een andere plek krabben ze de 
vrucht uit hun pels. 
De grootste verspreider van zaden is de mens 
(5). Boeren en tuinders  over de hele wereld 
stoppen jaarlijks triljoenen zaden in de grond 
om er maanden later een rijke oogst aan over te 
houden. 
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De plant verspreidt het zaad zelf 
Sommige planten schieten het zaad uit 
de vrucht zelf  weg. 
Een voorbeeld is het bosviooltje (1). 
Als de bloem uitgebloeid is, gaat de 
vrucht openstaan. 
Binnen in de vrucht ontstaat een span-
ning, waardoor de zaden (2) weg-
geschoten worden.  
 
Ook de reuzenbalsemien (3) werkt op 
eenzelfde manier.  
Als de vrucht (4) aangeraakt wordt, 
breekt deze door de spanning open. 
De zaden worden als in een katapult 
weggeschoten. 
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6. Het zaad ontkiemt 
 
Ontkiemen 
In het zaad zit de kiem. Het is het begin van 
de plant. Als uit het zaad een nieuwe plant 
begint te groeien, noem je dat ontkiemen  (1). 
 
 
Een nieuw begin 
Dat soms piepkleine zaadje is de verpakking 
van een hele plant. Alles zit erin: wortels, 
stengel en blad. 
Sommige zaadjes ontkiemen meteen als ze 
in vochtige grond terecht komen. 
Bij andere zaadjes kan het wel jaren duren 
voor ze ontkiemen. Bijvoorbeeld zaadjes in 
een woestijn gaan pas ontkiemen als er 
regen valt. In sommige woestijnen kan dat 
tientallen jaren duren.(2) 
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Wortelschieten 
Door het vocht zwelt het zaad op. Onderin 
het zaad zit een kleine opening. Door die 
opening groeit de wortel naar buiten (1). 
Nu kan de plant gelijk voedsel uit de grond 
halen. 
Aan de hoofdwortel groeien ook zijwortels. 
Bovenuit het zaad groeit kort daarna de 
stengel (2). Die stengel boort zich dwars 
door de grond naar boven. 
 
Een nieuwe plant 
Boven de grond ontwikkelen zich de eerste 
bladeren (3). Het zaadje is uitgegroeid tot 
een nieuwe plant. 
Een plant die ook weer bloemen krijgt die in 
vruchten veranderen.  
En die vruchten leveren weer nieuwe zaden, 
waaruit weer nieuwe planten kunnen 
groeien.  
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Klik hier 
https://schooltv.nl/video/nieuws-uit-
de-natuur-verspreiding-van-zaden/

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/hoe-groeit-
een-paardenbloem-wist-je-dat-die-

mooie-pluizenbol-ook-een-
paardebloem-is/#q=paardenbloem  

7. Filmpjes 

De verspreiding van zaden Paardenbloem 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/het-

klokhuis-eikels-en-andere-noten-1/
#q=zaden  

Het klokhuis 
 Eikels en andere noten 

https://schooltv.nl/video/nieuws-uit-de-natuur-verspreiding-van-zaden/#q=zaden
https://schooltv.nl/video/nieuws-uit-de-natuur-verspreiding-van-zaden/#q=zaden
https://schooltv.nl/video/hoe-groeit-een-paardenbloem-wist-je-dat-die-mooie-pluizenbol-ook-een-paardebloem-is/#q=paardenbloem
https://schooltv.nl/video/hoe-groeit-een-paardenbloem-wist-je-dat-die-mooie-pluizenbol-ook-een-paardebloem-is/#q=paardenbloem
https://schooltv.nl/video/hoe-groeit-een-paardenbloem-wist-je-dat-die-mooie-pluizenbol-ook-een-paardebloem-is/#q=paardenbloem
https://schooltv.nl/video/hoe-groeit-een-paardenbloem-wist-je-dat-die-mooie-pluizenbol-ook-een-paardebloem-is/#q=paardenbloem
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-eikels-en-andere-noten-1/#q=zaden
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-eikels-en-andere-noten-1/#q=zaden
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-eikels-en-andere-noten-1/#q=zaden






Bronnen en foto’s 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vrucht_%28plant%29 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zaad_%28plant%29 
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