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Het bodemleven helpt ons.
Hoe helpen wij het bodemleven?

Gera van Os
Gert-Jan van Dongen

Workshop Bodemleven

Inleiding

• Onze omgeving verandert…

• Het bodemleven helpt ons

• Hoe helpen wij het bodemleven?

Gesprek

• Integrale aanpak: 

bedrijfsvoering onder de loep

• Praktijkervaringen

Onze omgeving verandert.
We vragen steeds meer van de bodem…

Foto: Jannes Wiersema

• Extreme droogte

Foto: ANP

Klimaatverandering:
• Extreme buien

• Uit- en afspoeling

• Extreme droogte

En dan ook nog dit…..50% Flevolandse percelen
heeft verdichte ondergrond 
En dat is slecht voor het 
bodemleven!

Foto: Acacia WaterBodemdaling

Verzilting
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Integrale aanpak: 

Voedselproductie

Koolstofvastlegging

Waterbeheer

Biodiversiteit

Opbrengstmaximalisatie

Een transitie is nodig

Kringlooplandbouw
Natuurinclusief

De onderwereld

beheerst

de bovenwereld!

Wormen zijn bodemverbeteraars Wormen zijn de bekendste bodemverbeteraars

 Graven gangen:

• Betere beluchting

• Betere beworteling

• Betere waterinfiltratie

 Menging van grond

 Vorming bodemaggregaten

 Eten verteerde resten

Wormen zijn bodemverbeteraars

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

Klik hier voor filmpje WUR

Organische resten

Schimmels

Het bodemvoedselweb
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https://www.youtube.com/watch?v=q6-2z42q5gM
https://www.youtube.com/watch?v=q6-2z42q5gM
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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

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.

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
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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? 
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 weerstand tegen stress

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:

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

• Teelt van groenbemesters

Leidt dit tot verhoging van de bodemweerbaarheid?

Organische stof verhoogt bodemweerbaarheid
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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?
• Minder intensieve grondbewerking

• Aanvoer organisch materiaal (schijf van 5)

• Rustgewassen en gewasdiversiteit 

Neem je hele teeltsysteem onder de loep!
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