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Het kleurenpalet van bloemen: filterende pigmenten, reflecterende structuren en 
biologische functies

Het plantenrijk biedt ons een overweldigend breed palet van bloemkleuren. Het centrale thema van 

dit proefschrift is bloemkleur. De eerste vijf hoofdstukken gaan over de optische mechanismen 

waardoor bloemkleur tot stand komt, de zogenaamde proximate aspecten. Hiermee wordt de 

waardoor-vraag beantwoord. Hoofdstukken zes tot en met negen behandelen de functionele 

aspecten van bloemkleur en reproductie van planten, oftewel de ultimate aspecten. Hiermee 

wordt de waartoe-vraag beantwoord.

 Het eerste hoofdstuk is een algemene inleiding in de rol van bloemkleur bij 

bloembestuiving. Verder worden de algemene optische principes van bloemkleur behandeld. 

In een groot aantal studies is de relatie tussen de kleur van bloemen en hun bestuivers 

onderzocht. Veel minder is echter bekend over mechanismen die de bloemkleur veroorzaken. 

Twee typen van kleurvorming worden onderscheiden: pigmentkleur en structuurkleur. De meest 

voorkomende kleurvorming bij bloemen is via pigmenten. Bloembladeren bestaan uit cellen 

met een inhomogene structuur en tussen de cellen zitten (kleine) luchtholtes. Door deze opbouw 

werkt een bloemblad als geheel als een verstrooiend medium, oftewel het licht wordt diffuus 

weerkaatst. Zonder pigment is de bloem wit. Als de bloem wel pigmenten bevat, absorberen de 

pigmenten een specifiek deel van het spectrum en geven daarmee de bloem een bepaalde tint. Een 

andere vorm van kleurvorming ontstaat wanneer het bloemblad regelmatig geordende structuren 

heeft, waarvan de periodiciteit ligt in de orde van een micrometer. Dan kan een zogenaamde 

structuurkleur ontstaan door interferentie van licht met die geordende structuren. Hoewel deze 

vorm bij planten minder voorkomt, is hij zeker niet minder interessant. Structuurkleuren zijn vaak 

intens en hun tint is veelal hoekafhankelijk, oftewel iriserend. Bekende voorbeelden van media 

met structuurkleuren zijn: olie op water, zeepbellen, de onderkant van een cd en pauwenveren.

 Hoofdstukken twee en drie behandelen de bloemkleuren die veroorzaakt worden door 

pigmenten. In hoofdstuk twee presenteren we een optisch model, dat de bloem beschouwt 

als een opeenstapeling van lagen, waarbij iedere laag een andere structuur, pigmentatie en/of 
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homogeniteit heeft. De fractie van het weerkaatste licht drukken we uit in reflectantie, de fractie 

geabsorbeerd licht in absorptantie. Het gemeten reflectantiespectrum geeft het deel van het 

gereflecteerde licht bij verschillende golflengten weer. Door de reflectantie en absorptantie van 

iedere laag te berekenen kan het reflectantiespectrum van de gehele bloem kwantitatief begrepen 

worden. In het door ons gebruikte model staat de theorie van Kubelka en Munk centraal. Waar in 

de alom bekende wet van Lambert-Beer enkel de absorptie van een medium wordt beschouwd, 

betrekt de Kubelka-Munk-theorie zowel de absorptie als de reflectie van het medium. We 

testen ons model op de bloemen van het zonnedauwtje, de Nolana paradoxa. We laten zien 

dat het gecombineerde Kubelka-Munk-gestapelde-lagen-model een inzichtelijke, kwantitatieve 

benadering van bloemkleur mogelijk maakt. 

 In hoofdstuk drie gebruiken we het optische model uit hoofdstuk twee om het visuele 

signaal dat bloemen naar hun bezoekers uitzenden te onderzoeken. We laten zien dat bloemen 

van ongelijke plantensoorten sterk kunnen verschillen in pigmentlokalisatie, dikte van het 

bloemblad, en homogeniteit binnenin het bloemblad. De variaties in anatomie kunnen leiden tot 

enorme verschillen in het visuele signaal. We interpreteren de contrasterende visuele signalen 

met behulp van modellen van het visuele detectiesysteem van insecten, om zo een beter beeld 

te krijgen van de strategieën die planten gebruiken om hun zichtbaarheid zo groot mogelijk te 

maken. 

 In hoofdstuk vier en vijf worden enkele speciale gevallen van bloemkleur behandeld, 

namelijk de glans van boterbloemen en de iriserende kleuren bij bloemen. In hoofdstuk vier 

onderzoeken we de kleur van boterbloemen. Boterbloemen zijn bijzonder omdat ze, naast hun gele 

kleur, een zeer prominente glans hebben. De glans van boterbloemen is het gevolg van een unieke 

anatomie. De gepigmenteerde bovenlaag van de bloem (de epidermis) is zeer vlak, zeer dun en 

door een luchtlaag gescheiden van de onderliggende lagen. Hierdoor werkt de gehele epidermis 

als een dunne film; dit is hetzelfde optische principe als bij olie op water of een zeepbel. Het licht 

dat niet door de epidermis wordt weerkaatst, wordt alsnog verstrooid door de zetmeelkorrels 

onder de luchtlaag. Het verstrooide licht passeert dus tweemaal de gepigmenteerde epidermis en 

krijgt daardoor een zeer verzadigde gele kleur. Met behulp van een optisch model laten we zien 

dat de glans die voor mensen duidelijk zichtbaar is, waarschijnlijk tot weinig extra zichtbaarheid 

voor bestuivende insecten leidt. Integendeel: omdat de boterbloemen bij lage temperaturen de 

vorm van een parabool aannemen en sterk heliotroop zijn, weerkaatst de epidermis het licht 

hoofdzakelijk naar het hart van de bloem, waar de reproductieorganen liggen. Waarschijnlijk 
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bevordert dit de opwarming van de reproductieorganen en daarmee de ontwikkeling van zaden. 

 In hoofdstuk vijf onderzoeken we hoe hoekafhankelijke kleur bijdraagt aan het 

visuele signaal van bloemen. Eerder was gesuggereerd dat microscopisch kleine richels op 

bloemoppervlakken een tralie-werking op het licht zouden hebben. De tralie-werking zou te 

zien zijn in de vorm van een hoekafhankelijke kleur, waarvan dan gedacht werd dat dit een 

sterk visueel signaal naar bestuivende insecten zou zijn. We bepaalden daarom de spectrale en 

ruimtelijke verdeling van licht dat gereflecteerd wordt door verschillende bloemoppervlakken. 

Zeer gladde oppervlakken, zoals dat van de boterbloem, werken als een spiegel. Kegelvormige 

oppervlakken, zoals die van het zonnedauwtje, werken als verstrooiende structuren. Geribbelde 

oppervlakken, indien voldoende regelmatig geordend en met geschikte periodiciteit, kunnen 

onder specifieke belichting hoekafhankelijke kleuren genereren. Bij de door ons onderzochte 

bloemen is de iriserende kleur echter louter waarneembaar bij zeer lokale en gerichte belichting. 

Onder natuurlijke belichting (belichting onder een brede hoek en van meerdere cellen tegelijk) 

blijkt het iriserende effect niet waarneembaar. 

 In hoofdstuk zes en zeven bespreken we de biologische relevantie van bloemkleur. 

Hoofdstuk zes vervolgt het thema van de hoekafhankelijke kleur in relatie tot het visuele 

signaal van bloemen. We presenteren foto’s en reflectantiespectra van bloemen met geribbelde 

oppervlakken, waaronder bloemen die eerder als iriserend waren beschreven. We laten zien 

dat daarbij de hoekafhankelijke kleur in geen enkel geval bijdraagt aan het visuele signaal van 

bloemen en daarmee dus een biologisch irrelevant fenomeen is. 

 In hoofdstuk zeven bespreken we de rol van bloemkleur in een grote plantengemeenschap 

in het natuurgebied de Drentsche Aa. We vergelijken de bloemkleur van planten die elkaar 

beconcurreren voor bestuivende insecten (specialisten) met bloemkleur van planten die niet 

concurreren (generalisten). We laten zien dat bloemkleur gemiddeld genomen meer verschilt 

tussen specialisten dan tussen generalisten. Waarschijnlijk is het voor specialisten belangrijk om 

zo veel mogelijk onderling te verschillen, zodat ze alleen een selecte groep insecten aantrekken. 

Generalisten daarentegen lijken juist op elkaar, zodat ze de meer algemene insecten aantrekken: 

zij staan ‘samen sterk’. 

 In de laatste twee hoofdstukken wordt de ecologische en evolutionaire relevantie van 

plantenstructuren besproken. Hoofdstuk acht is een literatuurstudie waarin het evolutionaire ‘lot’ 

van vegetatieve (klonale) planten wordt besproken. We kijken specifiek naar voortplantingsorganen 

van klonale planten. Planten die zich uitsluitend vegetatief verspreiden, bijvoorbeeld via uitlopers, 
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knollen of wortels, hebben geen voortplantingsorganen en bloembladeren nodig. Hierdoor 

zijn bij klonale planten de voortplantingsorganen en bloembladeren ‘bevrijd’ van natuurlijke 

selectie, waardoor deze (waarschijnlijk) degenereren en tenslotte verdwijnen. Het is voor planten 

waarschijnlijk kostbaar om bloemen te maken en te behouden gedurende de bloeifase, en daarom 

zou verwacht mogen worden dat bij klonale planten bloemen volledig afwezig zijn. Verrassend 

genoeg degenereren echter vooral de vruchtbaarheid van het stuifmeel en het vruchtbeginsel en 

blijven bloemen behouden. Een verklaring is dat dit komt door een opeenhoping van schadelijke 

mutaties in klonale planten die zich hoofdzakelijk uiten in de reproductieorganen. Mutaties 

accumuleren doordat klonale planten niet meer voortplanten via seks en er dus geen genetische 

vermenging meer plaatsvindt. 

 In het laatste hoofdstuk, hoofdstuk negen, bespreken we de ecologische en evolutionaire 

relevantie van spectaculaire visuele fenomenen van bloemen. We bespreken hoe frequent 

voorkomende structuren van bloemen een hoekafhankelijke kleur, gepolariseerde lichtreflecties 

en fluorescentie-effecten kunnen produceren en waarom deze visuele fenomenen onder 

natuurlijke omstandigheden vrijwel nooit waarneembaar zijn. De mechanismen die deze optische 

fenomenen genereren hebben bovendien vaak, zo niet altijd, een andere primaire functie. De 

richels op bloemen zorgen voor een kleiner contactoppervlak van water en stofdeeltjes op de 

bloem en dragen dus waarschijnlijk bij aan het zelfreinigende effect van bloemen. Fluorescentie 

in het zichtbare golflengte gebied is veelal een bijproduct van de absorptie-eigenschappen van 

pigmenten. Polarisatie effecten, waarneembaar bij alle spiegelende oppervlakken, zijn voor de 

bestuivende insecten waarschijnlijk niet waarneembaar. Hieruit blijkt dat spectaculaire optische 

fenomenen een complexe oorzaak en een vaak nog veel complexere functie kunnen hebben.


