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Nadere kennismaking
De maretak is een wintergroe-
ne dwergstruik en halfparasiet. 
De plant vormt eigen bladgroen 
en neemt dus zelf energie op uit 
zonlicht, maar is voor water en 
mineralen volledig afhankelijk van 
de gastboom. Maretakken groei-
en erg langzaam en vertakken zich 
gaffelvormig. Ieder jaar vormen zich 
aan het einde van elke scheut twee 
nieuwe takjes, bestaande uit één 
stukje stengel elk met twee blade-

“Zonderlinger plant als 
de mistletoe is er zeker 
niet. Haar  mythologie, 
haar tegenwoordig 
gebruik op het Kerst-
feest, haar voorkomen 
op allerhande boomen, 
haar ontkieming en 
haar groei,- alles is even 
vreemd. Waarlijk, zij 
is een nadere kennis-
making wel waard”. 
 

Hugo de Vries 
(1885, Album der Natuur)

daar kleven bijzonderheden aan!
De gemiddelde plantenliefhebber heeft er nauwelijks weet van hoe 
het leven van de geheimzinnige maretak in elkaar steekt. Maretak-
ken komen hier, afgezien van Zuid-Limburg, sporadisch voor. Als hij 
ergens opduikt, vaak hoog in bomen, blijft de leefwijze grotendeels 
onzichtbaar. Bij maretakken verloopt de voortplanting compleet 
anders dan bij ‘normale’ zaadplanten. Zelfs als je maretakken van 
nabij kunt volgen, is dat lastig te doorgronden. Daarom in deel twee 
van deze korte serie meer over de voortplanting.

Tekst en foto’s: Maurits Gleichman en André van Lammeren
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ren aan het uiteinde. Door vanaf 
de aanhechting aan de gastboom 
het aantal stengelleden van een tak 
te tellen, kan de leeftijd bepaald 
worden. Maretakken zijn twee-
huizig, vrouwelijke en mannelijke 
bloemen zitten dus op afzonderlijke 
planten. De bloei valt in de periode 
maart-april, de bloemen zijn klein, 
geelgroen en onopvallend. De vrou-
welijke bloemen zijn kleiner dan de 
mannelijke. Bestuiving vindt plaats 
door insecten en ook wel door de 
wind. Daarna vormen de vrouwe-
lijke planten doorschijnend witte 
bessen, die in de volgende winter 
rijp zijn. De slijmerige inhoud van 
de bes is heel kleverig, met een ‘pit’ 
in het midden. 

Verspreiding
Maretakken worden voorname-
lijk verspreid door grote lijster en 
zwartkop (zie Oase winter 2020). Bij 
de grote lijster passeren de kleverige 
bessen met pit en al het maagdarm-
stelsel, de zwartkop eet wel de bes 
maar niet de pit, deze wordt afge-
smeerd. Er is geen bewijs dat de 
kiemkracht toeneemt na verblijf 
in een vogelmaag. Het zou voor de 
vestiging dus niet uit moeten maken 
of de pitten door een grote lijster of 

zwartkop verspreid worden. Succes-
volle kieming hangt er vooral vanaf 
of ze op de juiste boomsoort en plek 
terecht komen. 

‘Polyembryonie’ 
De zaadvorming bij maretak 
wijkt af van andere zaadplanten. 
Normaal worden er voorafgaand 
aan de bestuiving eerst een of meer 
embryozakken met eicel aangelegd, 
het zaadbeginsel. Deze zaadbegin-
sels zitten samen in het vruchtbe-
ginsel. Na bestuiving ontwikkelt de 

bevruchte eicel zich tot een embryo 
(kiem) en reservevoedsel voor de 
kieming en eerste groei. Per zaad-
je ontwikkelt zich één kiemplant. 
Maretakken vormen echter geen 
zaadbeginsels maar ontwikkelen 
één weefselklompje in het vrucht-
beginsel. Hierin ontstaan meerdere 
embryozakken met ieder een eicel. 
Na bevruchting kunnen er wel één 
tot vier embryo’s in dat ene weef-
selklompje zitten, ieder met eigen 
reservevoedsel. Dit verschijnsel 
wordt ‘polyembryonie’ genoemd. 

Maretakcluster in appel met twee mannelijke en één vrouwelijke plant

Vrouwelijke bloemen met bessen Mannelijke bloemen Elektronenmicroscoopfoto van pit met 
twee ontkiemende embryo’s
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Maretakken vormen dus geen 
‘echte’ zaden. Uit een maretakpit 
kunnen één maar ook meerdere 
kiemplanten groeien. 

Uitzetten in de tuin
De groen gekleurde kiemen zijn al 
in de bessen afhankelijk van foto-
synthese en hebben daarvoor licht 
nodig. In het donker bewaarde 
bessen verliezen hun kiemkracht, 
daardoor lukt het vaak niet om ze 
succesvol uit te zaaien. Het is voor 
de hand liggend om bessen van 
de Maretakken, die hier tijdens 
de kerstdagen verkocht worden, te 
gebruiken. Deze zijn meestal uit 
Frankrijk afkomstig en vaak lang in 
het donker onderweg. Eenmaal in 
huis hangen ze vaak een paar weken 
in droge en te donkere omstandig-
heden, niet gunstig voor de kiem-
kracht. Als je de bessen wilt laten 
ontkiemen kunnen de takken beter 

op een koele, lichte plek buiten, ‘op 
de vaas’, bewaard worden.  

Tijdstip en juiste plek
De bessen moeten op het juis-
te moment, op de juiste plek en 
op de juiste gastheer aangebracht 
worden, maar hoe doe je dat? Het 
lijkt handig om direct na de jaar-
wisseling de bessen op een boom 
af te smeren, als de maretakken 
toch opgeruimd worden. Tegen 
eind maart is de kans op succes-
volle kieming veel groter dan in 
januari, vandaar dat het beter is om 
de ‘kerstmaretakken’ nog even te 
bewaren. 
De juiste plek om de bessen af te 
smeren is aan de onderkant van 
jonge, tot twee centimeter dikke 
takken of takvorken van een gast-
boom. Maretakken gedijen het 
beste op een zonnige standplaats, let 
daarop bij het kiezen van een plek. 

Op een geschikte boom die teveel in 
de schaduw staat slaan ze niet goed 
aan. 

Vestiging
De in Maurits’ tuin overwinteren-
de zwartkop smeert de vruchtjes 
allemaal afzonderlijk af op vrij 
dunne takken van de lijsterbes 
direct achter het huis. Die takken 
worden regelmatig gecontroleerd, 
daarbij valt op dat de meeste pitjes 
verdwijnen. Vooral bij nat, drui-
lerig winterweer zakken de pitjes 
nogal eens aan een dunne,  kleverige 
draad naar beneden. Kennelijk 
krijgt de pit van de zwartkop niet 
voldoende lijm mee om langdurig 
vast te plakken. De parelsnoeren 
met uitgepoepte pitten van grote 
lijsters lijken veel beter te blijven 
zitten. Hierdoor is het twijfelachtig 
of de hier overwinterende zwartkop 
een substantiële bijdrage levert aan 
de verspreiding. Die bijdrage wordt 
echter wel met verve geleverd door 
de zwartkoppen, die begin april 
terugkeren uit hun overwinterings-
gebieden. Zij smeren in de eerste 
weken na aankomst namelijk veel 
bessen af, net voordat de pitten gaan 
ontkiemen. 

Drieling in het tweede 
jaar op appel

Afgesmeerde 
maretakpitten

Geschikte gastbomen 
De bekendste gastbomen 

zijn appel en populier, maar 
maretakken kunnen zich ook 

vestigen op onder meer 
esdoorn, lijsterbes, meidoorn, 
krentenboompje, Robinia en 

schietwilg.
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Duiker
Vanaf midden april begint de 
kieming. Per embryo ontwikkelt 
zich één ‘duiker’, een dun groen 
steeltje met een soort hechtschijfje 
aan het uiteinde. Daarmee probeert 
de kiemplant zich op de gastboom 
te vestigen. De kop van de duiker 
buigt zich in de loop van mei naar 
de tak toe totdat het hechtschijfje 
goed vastzit maar maakt nog geen 
contact met de sapstroom. De rest 
van dat groeiseizoen gebeurt er 
weinig. Het kiemplantje overleeft in 
deze fase dankzij fotosynthese en 
de aanwezige voedselreserve. Voor 
vocht is het afhankelijk van de lucht 
en/of regenwater. In de loop van de 
zomer groeit uit het hechtschijfje 
een kiemworteltje dat de bast van de 
tak doorboort. Daarna, in elk geval 
voor de winter, moet de kiemwortel 
er in slagen om de sapstroom van de 
gastboom te bereiken. Dan pas is de 
vestiging gelukt, vanaf dat moment 
maakt de jonge maretak gebruik 

van door de gastboom aangeleverd 
vocht en mineralen. 

Geduldig afwachten
In de winter daarop is er niet veel 
meer te zien dan een kleine verdik-
king op de tak met daarop de 
verschrompelde duiker(s). Menig 
tuinliefhebber denkt dat de uitzet-
poging heeft gefaald en kijkt er 
vervolgens niet meer naar om. Pas 
eind april ontluikt het prille steel-
tje, met de eerste twee blaadjes, van 
het nu al één jaar oude plantje! De 
eerste bloei volgt pas drie lentes 
later, dan ontwikkelen zich aan de 
vrouwelijke planten voor het eerst 
enkele bessen. Pas een jaar later is 
beter te zien of de jonge maretak 
man of vrouw is en vertonen zich 
meer bessen. Terugrekenend naar 
het tijdstip van afsmeren, is inmid-
dels vijf jaar verstreken.

Waarom zoveel meerlingen? 
In de maretakbes kunnen dus meer-

dere embryo’s tot ontwikkeling 
komen. Ieder embryo heeft geneti-
sche verschillen, daardoor kan ook 
hun geslacht variëren. Dat laatste is 
belangrijk voor de succesvolle vesti-
ging van een nieuwe maretakpopu-
latie. Als er op zo’n plek van meet 
af aan zowel mannelijke als vrou-
welijke planten aanwezig zijn, is de 
kans op succesvolle bestuiving veel 
groter. In theorie kunnen bij twee- 
of drielingen alle kiemplanten zich 
succesvol ontwikkelen. Vervolgens 
kunnen ze uitgroeien tot één bol die 
uit meerdere planten én geslachten 
kan bestaan. Een bol kan dus uit 
zowel mannelijke als vrouwelijke 
planten bestaan. Van welk geslacht 
ze zijn is pas te zien als er bessen 
gevormd worden. 

Zie ook: 
www.robvanderlindentuinadvies.nl 
voor een uitzethandleiding.

Dit takje werd begin april afgeknipt, toen waren er enkele  lichtgroene 
pitjes op te zien die door een zwartkop zijn afgesmeerd. De foto is in de 
2e helft van mei genomen. Hierop is te zien dat verschillende kiemplan-
ten zich met hun ‘duikers’ een weg proberen te zoeken naar het opper-
vlak van de tak. In de tussentijd lag het takje ruim zes weken, droog en 
licht, op de vensterbank. In de pitjes was dus kennelijk voldoende vocht 
en voedsel aanwezig voor de ontwikkeling van de kiemplanten. Er zijn 
twee pitjes met één duiker en één pitje met twee duikers. Uit de litera-
tuur bleek dat de ontwikkeling van duikers in mei vrijwel onstuitbaar is. 
Eigenlijk maakt het in die periode helemaal niet uit waarop het pitje zit 
vastgeplakt. Bij experimenten op andere materialen, zoals kurk (rechts), 
was het inderdaad verbazingwekkend hoeveel duikers tevoorschijn 
kwamen, maar ook een beetje triest, want uiteraard leidde het voor al 
die kiemplanten tot niets. 


