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DE BODEM

De bodem is de bovenlaag van de aardkorst, een dynamische zone waarin fysische, chemische
en biologische processen plaatsvinden. Het hoeft geen betoog, dat de bodem een vitale functie
vervult in een terrestrisch ecosysteem.

DE ABIOTISCHE COMPONENT

De bodem heeft 4 belangrijke structurele componenten :
- het minerale skelet (50-60%)
- organisch materiaal  (tot 10%)
- lucht (15-25%)
- water (25-35%)

1° het minerale skelet

Het minerale skelet van de bodem bestaat uit anorganische bestanddelen en is ontstaan door
verwering van het moedergesteente.  De grootte van deze bodemdelen varieert van die van stenen
en keien tot zandkorrels en minuscule kleideeltjes.
Voortgaande op de korrelgrootte komt men tot volgende indeling:

- korrelgrootte <  0,002 mm : klei
- 0,002 mm < korrelgrootte < 0,05 mm : leem (silt)
- 0,05 mm   < korrelgrootte < 0,2 mm : fijn zand
- 0,2 mm     < korrelgrootte < 2 mm : grof zand
- korrelgrootte >  2 mm : grind

De relatieve proporties van zand, leem (silt) en klei bepalen de bodemtextuur. De aard van de
bodemtextuur is o.m. belangrijk voor de landbouw. Zo zijn bodems met een fijne structuur beter
geschikt omdat ze meer water en mineralen vasthouden. Kleibodems houden goed mineralen vast
doordat de deeltjes negatief geladen zijn. Hierdoor worden ze veel minder uitgespoeld (uit-
geloogd) dan zandbodems, die een veel grovere textuur hebben en waarvan de deeltjes bovendien
niet geladen zijn.

2° het organisch materiaal

Het organisch materiaal is afkomstig van restanten van organismen of van de uitwerpselen of
uitscheidingsproducten van levende organismen.
Niet afgebroken materiaal (b.v. bladeren, twijgjes…) noemt men strooisel, terwijl gedeeltelijk of
volledig afgebroken materiaal een donkerbruine tot zwarte massa vormt, die men humus noemt.
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De samenstelling van humus is zeer complex en hij bevat een grote verscheidenheid aan
organische moleculen.  Net als klei heeft humus een zeer groot contactoppervlak en is hij
negatief geladen. Daardoor werkt zijn aanwezigheid kwaliteitsverbeterend voor de bodem
(betere verluchting en waterhuishouding ; rijk aan mineralen …)

Door de werking van bepaalde bacteriën gaat de humusvorming steeds gepaard met een
mineraliseringsproces, waarbij o.a. H2PO4

- , NO3
-, NH4

+ (in zure bodems) en SO4
2-   ontstaan.

Bodems die het water sterk vasthouden lijden aan een chronisch O2-gebrek, waardoor humus-
vorming belemmerd wordt (aërobe afbraakprocessen gaan praktisch niet door).

Bij ongunstige omstandigheden (sterk uitgeloogde bodems, weinig aardwormen, weinig aërobe
bacteriën) verloopt het humifactieproces (humusvorming) zeer moeilijk. De bodem is bedekt met
een zure, weinig verteerde humus: ruwe humus of mor. We vinden dit bodemtype o.a. terug
onder heidegebieden in de kempen.

Bij gunstige omstandigheden (bodems met rijke bodemfauna en een korrelige structuur) worden
plantenresten snel en bijna volledig afgebroken. Zo ontstaat een laag van milde humus of mull.
De regenwormen zorgen voor een vermenging van de mineralen met de organische bestanddelen,
zodat een klei-humuscomplex ontstaat.

Een tussenvorm noemt men moder.

3° luchtgehalte

Het luchtgehalte neemt toe met de korrelgrootte. Wanneer de bodem verzadigd blijft met water
(wat meer voorkomt bij kleibodems), wordt het midden door de bodemademhaling snel anaëroob.
Doordat anaërobe organismen continu CO2 produceren wordt door reactie met het aanwezige
water meer en meer H+ + HCO3

- gevormd, waardoor de bodem zuurder en zuurder wordt.
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Ook humuszuren gaan zich opstapelen, waardoor de bodem op de duur zo zuur wordt, dat planten
er niet meer kunnen op groeien. Door de overmaat aan Fe2+-ionen zijn bodems met wateroverlast
grijs gekleurd.

4° watergehalte

Een gedeelte van het water wordt vastgehouden door de bodemdeeltjes, terwijl een ander deel
door gravitatiekrachten doorsijpelt. Hoe groter de bodemporiën hoe gemakkelijker het water
doorsijpelt en hoe vlugger de bodem uigespoeld wordt. Bij een fijne textuur wordt veel water
vastgehouden door capillariteit; het is dit water dat hoofdzakelijk door de planten wordt
opgenomen.
Water kan doorsijpelen tot het een ondoordringbare laag bereikt. Vandaar gaat het zich opstape-
len. De watertafel is de diepte waarop men dit water tegenkomt; de watertafel stijgt met de
hoeveelheid neerslag.

Bodemtypes :

Wanneer men een put graaft stelt men vast , dat de bodem een gelaagde structuur vertoont. Deze
verschillende lagen noemt men horizonten en samen vormen zij het bodemprofiel.
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Oude term Nieuwe termOpmerkingen

O H Organische oppervlaktelaag, grotendeels verzadigd met water (veen)

O O Organische oppervlaktelaag, niet permanent met water verzadigd (bo

A A

Met humus aangerijkte minerale oppervlaktelaag, die niet de kenmerk

van de E- of B-horizont

A2 E

Minerale horizont gesitueerd aan de opprevlakte en uitgeloogd in klei,

aluminium. Onderscheidt zich van de onderliggende horizonten door e

kleur en een lager kleigehalte.

B

Bt

Bh

Bk

Bfe

(B)/Bv

B

Bt

Bh

Bk

Bs

Bw

Diepere horizont in het profiel met maximale aanrijking aan

   - klei

   - humus

   - carbonaten

   - ijzer- + aluminiumoxiden

kleur en structuur (verwering)

C C Onverweerd los moedermateriaal

R R Onverweerde hard moedermateriaal

Opm. :  - alle horizontbenamingen kunnen aangevuld worden met een suffix onder de vorm van een cijfer 1 tot 3, waa

           maximale ontwikkeling van het horizontkenmerk, en de cijfers 1 en 3 de overgangszones aanduiden naar res

           horizont er boven of er onder

         - bij alle horizonten kunnen ook suffixen worden toegevoegd om verschijnselen van gley (g) of reductie (r) aan

Terminologie van de horizontenbenamingen. Correlatie tussen de vroegere
terminologie (o.a. in gebruik bij de beschrijving van de Belgische bodems) en de
nieuwe benamingen voorgesteld door FAO (1990)

Naargelang het bodemprofiel spreekt men van b.v. van podzols, van bruine aarde, van redzinas
enz… In onze streken vindt men gemengd loofwoud gewoonlijk op bruine aarde.



De bodem

5

DE BIOTISCHE COMPONENT

De producenten

Foto-autotrofen (zoals wiertjes) komen alleen in de bovenste cm van de bodem voor. Hun
biomassa (van enkele kg/ha tot enkele honderden kg/ha) is verwaarloosbaar t.o.v. de biomassa
van de consumenten (die meerdere tonnen/ha kan bedragen).

De consumenten

deze omvatten ongeveer 50% bacteriën en actinomyceten
25 % schimmels
14 % megafauna (vnl. aardwormen)
5 % macrofauna

2,5 % mesofauna
3,5 % microfauna

Veel bodemdiertjes hebben geen speciale bescherming tegen uitdroging; wordt het midden te
droog dan kunnen zij voor hun voortbestaan zorgen door cysten te vormen of door eitjes te leggen.
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De bodemorganismen worden gewoonlijk opgesplitst in:
 (gemiddelde aantallen voor een bodemfragment van 1 m2 opp. en een diepte van 0,3 m):

Microflora
bacteriën 1012

actinomyceten 1010

schimmels 109

wiertjes 106

Microfauna (2µm - 0,2 mm)
flagellaten 0,5.1012

rhizopoden 0,1.1012

ciliaten 106

Mesofauna (0,2 mm - 2,0 mm)
raderdiertjes 2,5.103

nematoden 106

mijten 105

springstaarten 5.104

Macrofauna (2,0 mm - 20 mm)
kleine ringwormen 104

slakken 50
spinnen 50
pissebedden 50
duizendpoten +
miljoenpoten 300
kevers + larven 100
dipterenlarven 100
overige insecten 150

Megafauna (> 20 mm)
regenwormen 80
vertebraten 0,001

Rol van de bodemfauna

De bodemfauna draagt bij tot de afbraak van organische residu’s. Dit kan op verschillende
manieren gebeuren:

1. zij desintegreren planten- en dierenweefsel en maken het substraat gemakkelijk opneembaar
    voor micro-organismen
2. zij breken selectief de organische stof af en veranderen chemisch sommige delen
3. zij veranderen plantenresidu’s in humusbestanddelen
4. zij vergroten de beschikbare oppervlakte voor bacteriële en schimmelactie
5. zij vormen complexe aggregaten van organische stof met minerale bodemdeeltjes
6. zij mengen de organische stof doorheen de bovenste bodemlaag



De bodem

7

ENKELE BODEMORGANISMEN

Microfauna

Gelede wormen

Rotiferen (1 mm)      Gastrotrichen (0,2 mm)

Nematoden (0,75 mm)

Beerdiertjes (0,35 mm)

Enchytree (5 - 20 mm)                   Regenworm (18 cm)

Duizendpoten

Gewone duizendpoot (1 - 25 cm)

Miljoenpoten

Zandveelpoot (3 cm)
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Pissebedden

Insecten

Trips (vleugelloos) (1 mm) Volwassen trips (2 mm)

Bladluis (4 mm)

Springstaarten (1 mm)

Snuitkevertje (1 cm)

Doodgraver       Schuimcicade
(11 - 20 mm)        (3 - 11 mm)
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Aaskever (10 - 12 mm)                  Kortschildkever (1,5 - 26 mm)              Oorworm (6 - 16 mm)

Loopkever (15 - 27 mm)

Gewone drekvlieg (9 - 14 mm)

Naaktslak (tot 140 mm)

Huisjesslak (schelp 2 - 35 mm)

       Mier (2,5 - 8 mm)     Roofkever (20 mm)

        Aardrups (3 cm) Kortschildkeverlarve (2 cm)

Langpootmuglarve (emelt) (4 cm) Vliegenlarve (4 mm)

Ritnaald (kniptorlarve) (1,2 cm)

       Snuitkeverlarve (1 cm)       Zaagwesplarve (2 cm)

meikeverlarve (4 cm)
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Hooiwagen (lijf 1 cm)

Wolfsspin (lijf 2 cm)

Pseudoschorpioen (3 mm)

Roofmijt (0,7 mm)                                            Hoornmijt (0,5 mm)

Spinachtigen

Mijten




