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Introducie  
Voor een gezonde en weerbare bodem is het belangrijk om het bodemleven te stimuleren. Een actief 
bodemleven zorgt voor een beter evenwicht in de bodem, een goede bodemstructuur en een betere 
beschikbaarheid van nutriënten voor planten. Actief bodemleven draagt dan ook bij aan gezondere 
en weerbaardere planten. Hoe krijg je al deze goede aaltjes, springstaarten, regenwormen, 
schimmels en bacteriën in de bodem? Wat zijn de oorzaken van weinig bodemleven en hoe kan je 

het bodemleven stimuleren?  
 
Meer tonnen aan bodemleven dan gewas 
Een gezonde bodem heeft zeker 10-20 ton aan bodemleven, dat is veel meer dan er aan gewas op 
de bodem staat. De gewasopbrengsten zijn 

niet per se gerelateerd aan de hoeveelheid 
bodemleven. Het bodemleven heeft wel een 

positief effect op onder andere: 
- Humusvorming, nutriëntenregulatie 

en koolstofregulatie 
- Bestrijding van ziekten 
- Waterberging en regulatie 
- Bodemstructuurvorming 

- Afbraak van verontreinigingen 
 
Bacteriën en stikstofbinders 
Bacteriën maken een soort slijmlaag om de wortels. Deze slijmlaag helpt tegen uitdrogen van de 
wortels en bieden bescherming tegen sommige plagen of ziekten. Sommige bacteriën kunnen zelfs 
groeihormonen afgeven, waardoor wortels groter en sneller kunnen groeien.  

Daarnaast neutraliseert die slijmlaag de pH. Dit is gunstig voor stikstofbinders die een pH van 7 of 

hoger nodig hebben. Daarnaast hebben deze stikstofbinders zuurstof nodig om stikstof te kunnen 
binden. Het is daarom gunstig als er veel poriën in de grond zitten. 

 
Schimmels (Mycorrhiza) 
Schimmels zijn in symbiose (positieve 
samenwerking) met de plantenwortels. De 
schimmel krijgt suikers van de plant en de 

schimmel maakt hyfen = schimmeldraden aan die 
ook voedingsstoffen en water opnemen voor de 
plant (zie blauwe draden figuur 1). Op deze manier 
vergroten ze het wortelstelsel en is de plant 
weerbaarder en beter bestand tegen verdroging. 
Schimmels zeer efficiënt in het afbreken van 

organisch materiaal en met name moeilijk 

afbreekbare stoffen zoals lignine.  
  
Schimmels hebben veel koolstof nodig terwijl 
bacteriën juist veel stikstof nodig hebben. In 
natuurlijke graslanden zijn iets meer schimmels 
aanwezig zijn dan bacteriën in de optimale balans.  

Schimmels zijn gevoeliger voor ploegen en de 
makkelijk afbreekbare hoge N bemesting. In 
akkerbouwgronden met eenjarige gewassen zien 
we juist dat bacteriën de overhand hebben. 
 

Figuur 1. Links = plant zonder mycorrhiza. Rechts = plant met 
mycorrhiza (de blauwe draden die aan de wortels zitten). 



Wormen  

Wormen (en termieten) zijn heel belangrijk voor de bodem 
en het gewas. Je hebt drie typen: 

1. De strooiselbewoner 
2. De bodembewoner 
3. De pendelaar 

 
Op het moment dat er veel stikstof in de grond zit, zal het 

effect van de wormen kleiner zijn. Wormen zetten namelijk 
grond (en bacteriën) om in stikstof. Daarnaast bewegen ze 
door de grond, waardoor ze de hele dag de ‘grond 
bewerken’. Wanneer je voldoende wormen in de grond 
hebt, zullen ze in 3 jaar tijd de hele grond omwerken.  
 

De pendelaar is nog niet zo bekend in Nederland, die kan 

heel slecht tegen grondbewerking. De pendelaar maakt 
namelijk hele diepe gangen naar beneden, tot wel 3 meter 
diep (zie figuur 2). 
 
Bodemleven stimuleren 
De activiteit van het bodemleven is afhankelijk van de 

volgende factoren: 
1. Organische stof verhogen = voedsel voor het bodemleven. 
2. pH verhogen = een hogere pH resulteert in actiever bodemleven. 
3. Zuurstof en temperatuur 

 
De volgende factoren kunnen het bodemleven beïnvloeden: 

1. Organische stof 

Hoe meer organische stof (OS) het bodemleven eet, hoe meer het bodemleven ‘poept’ en hoe meer 

mineralen er vrijkomen voor de plant. Bovendien zorgt een stijging van 1% OS voor 10% meer 
opbrengst in rooigewassen en 2% meer in grassen en granen. Daarnaast houden zandgronden 6,8 
mm meer water vast en kleigronden 9,3 mm en is er een betere benutting van 
gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten.  
 

→ Door het bemesten met vaste rundermest, bokashi bermmaaisel, dikke fractie 
runderdrijfmest, groencompost of gft-compost krijg je meer OS in je bodem. 

 
2. Grondbewerking 

Met elke grondbewerking verstoor je het bodemleven. Met name op klei heeft een groot deel van de 
akkerbouwgronden last van bodemverdichting. Door gebruik te maken van vaste rijpaden, niet-
kerende grondbewerking, lichtere machines verlaag je de mechanische bodembelasting. 

 
→ Minimaliseer de grondbewerking met bijvoorbeeld niet-kerend, bovenover of een ecoploeg. 
 

3. Bouwplan 
→ Kies voor een slimme gewasrotatie, waarbij je 

voorkomt dat er pathogenen voor je gewassen en/of 
waardplanten voor aaltjes zijn.  

→  Door toevoegen van groenbemesters aan je 
bouwplan, heb je jaarrond bedekking en daarmee 
voedsel voor het bodemleven. Daarnaast beschermt 
het de bodem tegen lage temperaturen en slemping 

bij neerslag. 
→ Ontwikkeling: mengteelten/agroforestry (zie figuur 

3). De verschillende gewassen hebben andere licht-, 
nutriënten en waterbehoeften. Bovendien ontstaat er 
een grotere worteldichtheid en meer koolstof in de 
bodem. 

 

Gewasrotatie, groenbemesters, mengteelten en agroforestry 
zorgt voor biodiversiteit in het bodemleven. Dit geeft een 
betere bescherming tegen ziekten en plagen. Dit heeft een 
positieve invloed op de bodemstructuur, waterinfiltratie en 
water- en nutriëntenvasthoudend vermogen.  

Figuur 2. Typen wormen en waar in de grond ze 
zich bevinden. De meest rechtse is een pendelaar. 

Figuur 3. Ieder gewas heeft specifiek bodemleven, 
wanneer deze gewassen gecombineerd worden 
neemt de diversiteit aan bodemleven toe. 



4. Gewasbescherming 

Meestal hebben gewasbeschermingsmiddelen een negatief effect op niet-doel (bodem)organismen. 
Bedenk zorgvuldig welke bespuitingen nodig zijn en welke niet per se hoeven. 
 
→ Pas geïntegreerde bestrijding toe: voorkomen is beter dan genezen. Scout en test welke 
onkruiden, plagen en ziekten aanwezig zijn en of hier actie ondernomen moet worden. Kies resistente 
gewassoorten en creeër je bouwplan aan de hand van oa aaltjes of bodemschimmelschema’s. Zorg 

voor een gebalanceerde bemesting. 
 

5. Specifieke maatregelen veehouderij 

 


