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Het bodemleven helpt ons.
Hoe helpen wij het bodemleven?

Gera van Os
Lector Duurzaam Bodembeheer

Foto: Jannes Wiersema Foto: ANP

• Klimaatverandering

• Strengere regelgeving

Onze omgeving verandert

Bodemverdichting
Bodemdaling

Verzilting

Integrale aanpak: 

Voedselproductie

Koolstofvastlegging

Waterbeheer

Biodiversiteit

Opbrengstmaximalisatie

Een transitie is nodig

Kringlooplandbouw
Natuurinclusief

• Regenwormen

• Micro-organismen

• Belang van bodembiodiversiteit

• Micro-organismen toevoegen

• Bodemstructuur

• Organische stof

• Gewasdiversiteit

2. Hoe helpen wij het bodemleven?

1. Het bodemleven helpt ons

Wormen zijn de bekendste bodemverbeteraars

 Graven gangen:

• Betere beluchting

• Betere beworteling

• Betere waterinfiltratie

 Menging van grond

 Vorming bodemaggregaten

 Eten verteerde resten

Zijn wormen altijd goed?

Wormen zijn slecht voor de 
opwarming van de aarde!

• CO2 emissie: +33%

• N2O emissie: +42%

• C-bodem: per saldo geen effect

Wormen zijn goed voor de 
gewasgroei!

• Opbrengst: +26%

met name bij veel gewasresten 
en zonder N-bemesting.

Lubbers et al., 2013

Te veel wormen kan leiden tot 
versmering en kluiten in de toplaag.

• Oorzaak: onbekend

• Tijdelijke oplossing: gips of brandkalk

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbwZTIzeLOAhXKORoKHf8OC6gQjRwIBw&url=http://www.aeres.nl/&psig=AFQjCNGl3f7sUHXuL3_gEL8q1KNx_FFaPQ&ust=1472421975683328
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh0ouzwu7PAhVE2ywKHXIhBX0QjRwIBw&url=http://publicdomainvectors.org/nl/vrije-vectoren/Vector-tekening-van-rode-gebogen-pijl/26614.html&bvm=bv.136499718,bs.1,d.bGg&psig=AFQjCNGqmo4FZM0v5r_PFpp-ymfmh2vywA&ust=1477229334578890
https://www.youtube.com/watch?v=q6-2z42q5gM
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Organische resten

Schimmels

Het bodemvoedselweb

Mineralisatie OS

N-fixatie (Rhizobium)

N en P-opname (Mycorrhiza)

Micro-organismen en 
bodemkwaliteit

Aggregaatvorming

Structuurstabiliteit

Bodemweerbaarheid 
tegen ziekten en plagen

©2011 Sinauer Associates, Inc.Micro-
organismen

Mycorrhiza

LMU München

Mycorrhiza

Bron: Symplanta

80% van de plantensoorten kan samenleven met endomycrorhiza
(arbusculaire mycrorhiza, diverse soorten)

• Niet: alle kruisbloemigen (kool- en mosterdsoorten) èn suikerbiet

Voordelen:

• Opname van N, P en water 

> betere gewasgroei, stressbestendig, meer weerstand

Beperkingen:

• Obligaat biotroof

• Kan niet tegen overbemesting

• Kan niet tegen grondbewerking

• Kan niet tegen fungiciden

• Kwaliteit en effectiviteit is wisselend

Mycorrhiza
Vlinderbloemigen -

wortelknolleltjes met

Rhizobium bacterie

© Frank Dazzo, 1995

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit7frv6uDLAhVM1iwKHT-FCG0QjRwIBw&url=http://www.symplanta.com/&psig=AFQjCNHS_FQzP5DvgegNZ551M4EJNDnQ1A&ust=1459166657586582
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit7frv6uDLAhVM1iwKHT-FCG0QjRwIBw&url=http://www.symplanta.com/&psig=AFQjCNHS_FQzP5DvgegNZ551M4EJNDnQ1A&ust=1459166657586582
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Wortel-
haar

Wortelhaar

Rhizobium
bacteriën

Wortel-
cellen

Wortel-
knolletje

Infectie-
draad

Stikstoffixatie

Stiktof

Suikers

Nitrogenase

Rhizobium
bacteriën

Vlinderbloemige

Ideale groenbemester: 
binding 100-200 kg N per ha

Onderdrukking van ziekteverwekkers

Geïnduceerde 
resistentie

Jun Yuan et al., 2012  

methylbutaan

Controle
(Ziekteverwekker) (antagonist)

Vluchtige organische verbindingen

Concurrentie Antibiose Predatie

Jan Karen CampbellIllustratie: Jan Karen Campbell

Planten aan het stuur: 
wortel-exudaten

 Stressfactoren 

• Nutriëntentekort

• Droogte

• Aantasting 

Kettingreactie:

 Andere samenstelling 
wortelexudaten

 Trekt andere soorten 
micro-organismen aan

 Hulp tegen stress
Martijn Bezemer

Bodembiodiversiteit: 
zorg dat de bodemvoorraad op orde is

 Elk gewas lokt z’n eigen 
microflora (hulptroepen).

 De veelheid aan soorten 
zorgt ervoor dat je gewas 
tegen een stootje kan.
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Streefwaarden?

Relevant tijdstip?

Per grondsoort anders?

Representatieve bemonstering?
Bron: European Atlas of Soil Biodiversity, 2015

Bedreiging bodembiodiversiteit door 
intensieve landbouw

Belangrijkste factoren:
• Organische stof
• Bodemverdichting

C. Thornton

Zonder antagonist Met antagonist

Hoe help je het bodemleven? 
Micro-organismen toevoegen?

Schade door Rhizoctonia in sla

Bodem-

verbeteraars

Foto: PCA

https://edepot.wur.nl/380865

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC2KfhoO7MAhVC6xQKHU_RC58QjRwIBw&url=http://okp.com.au/blog/good-better-best/&bvm=bv.122676328,d.ZGg&psig=AFQjCNFCnLZm54ik6KQkxQmDccjALMnZjw&ust=1464026073513923
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7jPKlne7MAhWGuRQKHS9MC6IQjRwIBw&url=http://8bitcomics.com/?p%3D364&bvm=bv.122676328,d.ZGg&psig=AFQjCNEdHy98JZOL17JG0qxFA9a9ncq_HQ&ust=1464025249094913
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwid96OLoO7MAhVEUhQKHc1SAssQjRwIBw&url=http://www.freeimages.com/search/plant-hopper&bvm=bv.122676328,d.ZGg&psig=AFQjCNFfWSav_9X_1e0WcOa2AIN842TCiQ&ust=1464025947061616
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwims_TCnu7MAhXKNxQKHTKRDeUQjRwIBw&url=http://www.indiamart.com/paramountbioscience/bio-stimulant.html&bvm=bv.122676328,d.ZGg&psig=AFQjCNFYg3F9cWX5ExzMPQZvGu2ioEXqxA&ust=1464025485001465
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBq-zEyZHNAhXIOxQKHcm3AacQjRwIBw&url=http://www.pcainfo.be/Kenniscentrum/Bewaring/vloeibare-stikstof&bvm=bv.123664746,d.ZGg&psig=AFQjCNE80mGCsh9cRCwqBTAF3-hshgtn8Q&ust=1465239321456972
https://edepot.wur.nl/380865
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Micro-organismen 
lossen het 

onderliggende probleem 
niet op.

Hoe help je het bodemleven? 
• Bodemverdichting voorkomen
• Minder intensieve grondbewerking

Aan welke knoppen kan een boer draaien?

Drukwisselsysteem
Drainage

Minder intensieve 
grondbewerking Meer wielen, meer assen

Vaste rijpaden

Bovenover ploegen

Is de ondergrond droog?

Rupsbanden

Gewas- en 
raskeuze

Hoe help je het bodemleven? 
Organische stof aanvoeren

Stabiele OS = goede structuur, huisvesting bodemleven

Makkelijk afbreekbare OS = voedsel voor bodemleven

Project GoeddoorGrond

10 bedrijven op 
duinzandgrond

Veldexperiment:

• Dubbele dosering compost (30 of 60 ton/ha) 

• Teelt van groenbemesters

Leidt dit tot verhoging van de bodemweerbaarheid?

Organische stof verhoogt bodemweerbaarheid

https://pixabay.com/nl/petrischaal-bacteri%C3%ABn-laboratorium-311960/
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Proefvakken

‘Luxurial’

Enkele dosering Dubbele dosering

Meer organische stof minder wortelrot

tegen Pratylenchus penetrans (wortellesieaaltje)

Compost

Japanse haverBladrammenas

Organische stof en bodemweerbaarheid

Organisch stof aanvoer
=

Gewasresten + stro 
+ groenbemesters

+ dierlijke mest + compost

Stabiele organische stof

voor de structuur

èn

Afbreekbare organische stof
als voedsel voor het bodemleven

Gezond eten = gevarieerd eten

Organische stof voor het bodemleven Hoe help je het bodemleven? 
Meer rustgewassen en gewasdiversiteit

Jorion Philip-Seeds

Gras-klaver Groenbemestermengsels

Mengteelt of strokenteelt
• Meer biodiversiteit en biomassa

• Meer C en N in de bodem

• Betere doorworteling en waterhuishouding

• Minder schimmelziekten (let op: aaltjes)

Meer gewasdiversiteit, meer weerstand
tegen klimaatverandering

Isbell et al 2015 Nature

Méér gewassoorten:
• Minder opbrengstderving
• Sneller herstel na klimaatevent 

(wateroverlast, verdroging, etc.)

Hoe help je het bodemleven?
• Minder intensieve grondbewerking

• Aanvoer organisch materiaal (schijf van 5)

• Rustgewassen en gewasdiversiteit 

Neem je hele teeltsysteem onder de loep!

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7v_zdh9nJAhXE9w4KHft6BjoQjRwIBw&url=http://www.voedingscentrum.nl/nl/schijf-van-vijf/schijf.aspx&psig=AFQjCNFATA7Tu1oYo_fvDgQbLZCwLPK-kg&ust=1450103776653432
http://www.hhnk-waterprogramma.nl/bouwstenen/bouwsteen-o/

