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Opbouw presentatie

 Wat is bodemecologie? 

 Hoe kan je bodemecologie meten?

 Hoe kan je het gebruiken/inzetten?



Bodemecologie: 

 De biologische wetenschap die 

zich bezighoudt met de 

bestudering van de relaties 

tussen organismen (inclusief planten)

en het milieu in de bodem

Chemisch

Fysisch Biologisch



De Bodem als levend organisme -

het ‘ecosysteem bodem’
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De drie velden Fysisch, 

Biologisch en Chemisch zijn 

innig met elkaar verweven en 

afhankelijk van elkaar

- Goede bodemstructuur

- Beluchting

- Water transport en opslag

- Erosie bestendigheid

- Toegankelijk voor plantwortels 

en bodem organismen 

- Opslag en afbraak en van 

organische stof

- Transformatie en toegang tot 

nutrienten

- Onderdrukking van ziekten

- Volledige, rijke gemeenschap    

van micro-organismen

- Opslag, omzetting en 

afgifte van nutriënten

- Voorkomen van 

Verzouting en verontrei-

nigingen

- Opslag van energie (C)
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Chemisch

Biologisch

Fysisch

Waar gaat onze aandacht 

naar uit?

Wat is meetbaar?

Wat is ‘bekend’?

Wat kunnen we sturen?

?

Huidige benadering



Begin eens met een handje grond: hoeveel bodemdieren zitten hier in??



Bron: USDA Natural Resources Conservation Service



Below-Ground Biomass Distribution

Bacteria Fungi

> 95%+

< 5%

Protozoa Nematodes Springtails Mites

Earthworms
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Bodemleven bereidt eigen maal en dat van anderen

De Deyn en van der Putten

(2005)



Wat doen we aan onderzoek m.b.t. (bodem)leven & natuur: veel landbouw!



Maar ook: Natuurherstel: de sturende rol van het bodemleven!

Wubs et al. 2016 
Nature Plants

Wim van der Putten

Gerard Korthals

Martijn Bezemer

Jasper Wubs

Elly Morrien

e.v.a. 



Hypotheses:

Ontgronden Bodemtransplantatie Doel vegetatie

?



Het Reijerscamp experiment

Heide-inoc

Controle

Grasland
-inoc Ontgronden

Ontgrondingen: 2-5 ha
Bodemtransplantaties: ~0.4 ha 

Jasper Wubs



@JasperWubs

Wubs et al. 2016 Nature Plants

Soil inoculation
(from heathland) 

Soil inoculation
(from grassland) 



Resultaten - abiotiek

• Ontgronden: 

• PO4-P: 80  5 mg/kg (vergl. N)

• Zuurgraad stabiel

• Bodem organische stof

• 1.0  2.0-2.5%

• Bodemvocht & voeding

a

b

b



Bacteriën & schimmels

a

b

c

a

b b



Aaltjes
planteneters

carnivoren
Bacterie-eters

schimmeleters

b

b



Conclusies & discussie

• Geen Natuur zonder Bodem(leven)

• Bodemtransplantaties:

• Zaden & bodemleven 

faciliteert

• Versneld natuurherstel 

• Sturing mogelijk – inocula

• Optimalisatie inocula mogelijk
Hoe veel? &
Hoe ver?



De Bodemdierendagen 2017!

4 t/m 9 oktober 2017!



Bedankt voor jullie aandacht!


