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Verlies van organisch materiaal
erarmde bodems
Verweerde en v


Verklaring van het schema ontwikkeling van de bodem en het behoud van de

Organisch materiaal is onmisbaar voor de

fiche “De magie van de
bodem”

eigenschappen van de bodem. Dankzij het
organische materiaal kan de bodem zijn landbouw, bosbouw- (productie van bomen in het bos) en
milieufuncties vervullen. Een bodem met een te laag
gehalte aan organisch materiaal wordt armer. Dit

leidt onder meer tot een lagere vruchtbaarheid en
een grotere kwetsbaarheid voor erosie.
In sommige bodems in Wallonië gaat het gehalte
aan organische stoffen sinds de jaren zestig van de
vorige eeuw op een zorgwekkende manier
achteruit. Ook tuinen kunnen hierdoor worden
aangetast. Gelukkig bestaan hiervoor remedies.

Organische materiaal van de
bodem?
Het organische materiaal van de bodem bestaat uit
lmiljarden bodemorganismen,
hetzij levende (aardwormen, draadwormen,
insecten, mijtachtigen, spinnen, springstaarten,
schimmels, algen, bacteriën...), hetzij dode (resten
van planten of dieren in verschillende fasen van
ontbinding).

In Wallonië liggen de bodems waar organisch materiaal het
schaarst is (d.w.z. waar het gehalte aan dat materiaal minder
dan 2 % bedraagt), in rijke landbouwgebieden, d.w.z. in de
streken met een leem- (Haspengouw), zandleem(noorden van Henegouwen) en Condroz-bodem.
In Wallonië
Hoewel de toestand zich de laatste jaren lijkt te
stabiliseren (behalve in de streken met
een leembodem), blijft ze zorgwekkend.

humus, bijproduct van de ontbinding van de
voornamelijk plantaardige resten door de
bodemorganismen.
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Fiche nr. 4
“Biodiversiteit”

Totaal organisch
koolstofgehalte in
landbouw- en bosbodems
(2003-2011)
Bron: ICEW 2012, p. 126
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BODEM

De bodem bevat niet alleen water, lucht en
minerale deeltjes die afkomstig zijn van verweerde
rotsen, maar ook organisch materiaal.
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De cyclus van organisch materiaal
1 Omzetting.
Organisch materiaal wordt dankzij fotosynthese rechtstreeks door
planten geproduceerd. De planten worden dan (voornamelijk door
dieren en mensen) geoogst en omgevormd tot middelen om zich te
voeden, te verwarmen, te beschutten, uit te rusten, enz.
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2 Terugkeer in de bodem. Organisch materiaal keert
rechtstreeks of na omzetting in diverse vormen (gewasresten, mest,
gier, compost...) in de bodem terug.
3 Ontbinding en mineralisatie.
Organisch materiaal (gewasresten, dode bladeren en dood hout,
uitwerpselen, mest, compost, kadavers van dieren, enz.) wordt door
de micro-organismen in de bodem ontbonden, verteerd en omgezet
in minerale elementen die door de planten kunnen worden
opgenomen. Het moeilijkst te verteren gedeelte (lignine,
tannine, enz.) wordt in humus omgezet, dat jarenlang
in de bodem kan blijven voordat het op zijn beurt wordt
gemineraliseerd. Humus hecht zich aan de fijne deeltjes klei en
leem, waardoor de bodem een goede structuur krijgt.

Strooien van mest,
gier,
zuiveringsslib...

3

Overige
resten

2

biedt een grote variëteit aan habitats en energiebronnen voor de
micro-organismen in de bodem die het materiaal afbreken. Zo’n bodem
helpt de biodiversiteit in stand te houden en uit te breiden.  

kan een grotere hoeveelheid regenwater vasthouden, waardoor
er grotere reserves beschikbaar zijn voor de planten, risico’s op
overstroming worden beperkt en het grondwater kan worden aangevuld.

ontwikkelt een meer verluchte en stabielere structuur. Dankzij
de hechting van humus aan fijne deeltjes klei vormt de bodem
klonters, de “ aggregaten “, die de stabiliteit versterken. Hierdoor kunnen
wortels er beter in doordringen. De bodem is dan beter bestand tegen
erosie en verdichting.


helpt via het humus CO2 op te slaan en draagt bij aan de bestrijding
van het broeikaseffect. De bodem houdt op zich meer koolstof vast dan
de atmosfeer en de planten samen. In Wallonie zou de vrijgave van de
koolstof die in de bodem vervat zit, overeenstemmen met de uitstoot
van tien keer de hoeveelheid CO2 die jaarlijks door ons verbruik van  
“Magie van de bodem”, Fiches 1 en 8
fossiele energie vrijkomt.
“Erosie” en “Verdichting”

“Magie van de bodem” en
Fiche 4 “Biodiversiteit”

Fiches 1 en 8
“Erosie” en “Verdichting”

is vruchtbaarder, omdat er meer nutriënten beschikbaar zijn voor de
biologische activiteiten.
BODEM

Verteerde
producten

2

teriaal...
Een bodem die
rijk is aan organisch ma
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Compost



Fiches 1 “Erosie”

is beter uitgerust om bepaalde verontreinigende stoffen vast te
houden of af te breken, meer bepaald door de werking van bepaalde

bacteriën.
Fiche 5 “Plaatselijke verontreiniging”

Waarom verliezen bepaalde bodems
hun organische materiaal?
Doordat het organische materiaal dat door de micro-organismen wordt gemineraliseerd, niet wordt vervangen!
In de natuur wordt het verlies van organisch materiaal gecompenseerd door een constante inbreng van vers materiaal.
Denken we daarbij maar aan de vallende bladeren in het bos...

oord door:
Op bebouwd lan
d wordt de cyclus verst
een gebrekkige externe toevoer
van organisch materiaal

Wanneer een bodem zijn voedende rol niet meer speelt door
een gebrek aan organisch materiaal, heeft de mens vaak de
neiging om de planten “aan het infuus” te leggen met behulp van
minerale meststoffen. Dit soort meststoffen stimuleert
weliswaar op een snelle manier de groei van planten door er
bepaalde nutriënten aan toe te voegen, maar het voedt de
bodemorganismen niet. Bovendien zijn deze meststoffen soms
schadelijk voor de organismen. Meststoffen op basis van stikstof
bijvoorbeeld kunnen de soorten organismen die van stikstof
houden, bevoordelen en andere benadelen, wat tot een
onevenwicht leidt. Op termijn zal de behoefte om de functionele
zwakheden van de bodem door die meststoffen te compenseren,
steeds meer toenemen, waardoor een vicieuze cirkel ontstaat.
De regelmatige toevoeging van organisch materiaal, in de
vorm van grondverbeteringsmiddel of organische meststof
voedt de micro-organismen en verbetert de eigenschappen
van de bodem.
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het afvoeren van
organisch materiaal
zonder compensatie

Een bodem waarvan de plantaardige productie volledig
wordt geoogst, krijgt niet het organische materiaal dat
hij in het kader van een natuurlijke cyclus zou
terugkrijgen. Als deze toestand zich herhaalt, dan
verarmt
de
bodem.

3

excessieve
bodembewerking

- Diep omploegen van de grond, waarbij een grote
hoeveelheid stikstof in de bodem wordt ingebracht,
verhoogt de activiteit van de bodemorganismen, die
dan sneller het beschikbare organische materiaal
verbruiken. Hierdoor wordt het mineralisatieproces
versneld.Als het verlies van organisch materiaal niet
door nieuw organisch materiaal wordt
gecompenseerd, dan krijgen de organismen te
weinig voeding, waardoor sommige verdwijnen.
- Een excessieve verfijning van de grond breekt de
aggregaten en zorgt ervoor dat het organische
materiaal meer beschikbaar wordt voor de
organismen, wat hetzelfde resultaat kan opleveren
als het diepe omploegen van de bodem. De bodem
wordt ook gevoeliger voor erosie.



Fiche 1 “Erosie”

4

erosie

In een bodem die aan erosie wordt
blootgesteld*,
worden
de
oppervlaktelagen die rijk zijn aan
organisch materiaal, weggevoerd.
* erosie : loskomen van deeltjes grond
door wind of regen

BODEM
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Het gehalte organisch materiaal
in de bodem in stand houden en verhogen
De bodem is een complex milieu,
waarvan de
kenmerken en de
“prestaties” variëren naargelang de structuur, de
textuur, de zuurtegraad (pH-waarde), de
klimaatfactoren of het gehalte aan organisch
materiaal. Een bodemanalyse kan een
nauwkeurig zicht bieden op de nutriënten die de
bodem al dan niet bevat en op de mogelijke
oplossingen daarvoor.
De toevoeging van organisch
materiaal
kan gebeuren in de vorm van compost,
teelaarde, stro of verhakseld plantaardig
materiaal (mulching), mest, groenbemesting
(phacelia, mosterd), enz.

BODEM

De tuinman kan het organische
materiaal gedeeltelijk en in beperkte mate
in de bodem werken. Het is belangrijk om de
bodem niet te diep te bewerken (zodat het
mineralisatieproces niet wordt versneld) of om de
bodem niet te zeer te verfijnen (zodat de aggregaten
niet worden opgebroken).
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Planten voorzien in de tuin is
om meerdere redenen interessant.
Plantenwortels spelen een belangrijke rol in de
productie van organisch materiaal. Met behulp
van plantaardige resten kan men humus maken.

Phacelia

delen en co…lijke,
Bemestingsmn:idpro
ducten van natuur

Mosterd

Wie “thuiscompost” maakt, moet
ervoor zorgen dat er een zeker
evenwicht wordt behouden in de toevoeging
van koolstofhoudend (verhakselde takken,
dode bladeren, stro) en stikstofhoudend
(fruitschillen, groenten, gemaaid gras, mest,
enz.) materiaal. Hygiënevoorwaarden naleven
en hinder voorkomen.
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