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Inleiding
KWALIFICATIEDOSSIER GROENE RUIMTE
De module ‘Bodemkunde en bemesting’ is onderdeel van een serie modulen van het Ontwikkelcentrum voor het kwalificatiedossier Groene ruimte. De inhoud van deze module sluit aan
bij het Basisdeel en de Profielen op niveau 3 en 4 van dit kwalificatiedossier.

ALGEMEEN
Het tuinontwerp was werkelijk schitterend, maar toch werd het niks. Waar lag dat aan? Dat
mislukken kan verschillende oorzaken hebben. Een oorzaak kan zijn een foute plantkeuze.
Elke plant heeft namelijk zijn eigen voorkeur voor grondsoort en grondsamenstelling. Zo is
het haast onmogelijk om een heidetuin op kleigrond aan te leggen. Ook kan de opbouw of de
structuur van de bodem tot het mislukken geleid hebben. Door een storende bodemlaag op
geringe diepte kan overtollig regenwater niet naar de ondergrond wegstromen. Dit leidt tot
een slechte plantengroei. Maar… je kunt maatregelen nemen om de bodem te verbeteren.
Bijvoorbeeld grondbewerking, bemesting of ingrepen in de waterhuishouding. Dit alles komt
aan bod in deze module.

INHOUD
De module bestaat uit elf hoofdstukken over bodemkunde en bodemverbetering. De bodem verandert voortdurend. Allerlei processen dragen bij aan de vorming van de bodem. In
hoofdstuk 1 leer je welke processen dat zijn. Je leert hoe een bodem is opgebouwd en wat het
verschil is tussen de bodemsoorten. Om te zorgen dat planten goed groeien, is een goede bodemstructuur van belang. Hoofdstuk 2 gaat over de eigenschappen van de bodemstructuur en
de structuurvormen. Voor succesvolle plantengroei zijn voedingsstoffen nodig, en een aantal
groeifactoren. In hoofdstuk 3 komen lucht en water aan de orde. En in hoofdstuk 4 leer je hoe
deze en andere groeifactoren van invloed zijn op de plantengroei. Het huidige gebruik van de
bodem moet geen nadelige gevolgen hebben voor het toekomstige gebruik ervan. Hoofdstuk 5
gaat over duurzaam bodembeheer en je leert wat je kunt doen voor de toekomst. Een slechte
bodemstructuur kan de oorzaak zijn van slechte groei. Met grondbewerking kun je de bodem
verbeteren. Hoofdstuk 6 laat zien hoe dat kan en met welke gereedschappen en machines.
Water, een belangrijke groeifactor, kan ook problemen veroorzaken. Welke problemen dat
zijn en hoe je ze op kunt lossen, leer je in hoofdstuk 7. Behalve grondbewerking kunnen ook
organische meststoffen helpen bij het verbeteren van de bodem. Hoofdstuk 8 beschrijft de
verschillende organische meststoffen en hun toepassing. Naast organische meststoffen zijn er
ook anorganische meststoffen. In hoofdstuk 9 leer je welke dat zijn en hoe je ze gebruikt. Om
te weten welke en hoeveel meststoffen je toepast om een bepaald doel te bereiken, kun je een
bemestingsadvies (laten) maken op basis van bodemonderzoek. Hoofdstuk 10 beschrijft hoe
je bodemonderzoek uitvoert en hoe je uiteindelijk tot een bemestingsadvies komt. Ten slotte
worden in hoofdstuk 11 enkele bemestingsadviezen besproken, namelijk die voor borders,
gazons en sportvelden.
Wij wensen je veel leerplezier en succes bij het verwerken van de inhoud van deze module.
De auteurs
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Leerdoelen
Aan het eind van dit hoofdstuk heb je de volgende leerdoelen behaald.
•

Je kunt drie soorten gesteenten noemen en het onderscheid ertussen uitleggen.

•

Je kunt de begrippen ‘bodem’ en ‘grond’ onderscheiden.

•

Je kunt drie soorten van verwering benoemen en uitleggen hoe verweringsproducten vervoerd kunnen worden.

•

Je kunt uitleggen hoe bodemvormende processen tot het ontstaan van de bodem leiden.

•

Je kunt bodemvormende factoren en - processen toelichten.

•

Je kunt het begrip ‘horizont’ uitleggen en verschillende horizonten toelichten.

•

Je kunt verschillende bestanddelen en de daarbij horende fracties van de bodem benoemen.

•

Je kunt verschillende grondsoorten en bodemtypen van Nederland onderscheiden, toelichten en aanwijzen op
een bodemkaart.

•

Je kunt uitleggen wat het belang is van bodemleven voor het functioneren van de bodem.

•

Je kunt het belang van organische stof benoemen.

•

Je kunt de afbraakprocessen ‘humificatie’ en ‘mineralisatie’ omschrijven.

•

Je kunt de koolstof-stikstofverhoudingen in de bodem uitleggen.

94025_bodemkunde_en_bemesting.indd 8

26-03-19 13:13

Hoofdstuk 1

De bodem

1.1

ORIËNTATIE

Mensen gebruiken de bodem om huizen op te zetten. Ze leggen er allerlei leidingen in en leggen
fiets- en wandelpaden aan op de bodem. Ook dieren gebruiken de bodem: ze lopen op de
bodem of leven in die bodem. Planten en bomen staan met hun wortels in de bodem: het gras
in weilanden en bomen en struiken in de tuin. Kortom: de bodem wordt op allerlei manieren
gebruikt! Die bodem verandert voortdurend. Allerlei processen dragen bij aan de vorming van
de bodem.
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1.2

GESTEENTEN, BODEM EN GROND
LEEFTIJD
Als je in Nederland een spade in de bodem steekt, is de kans groot dat je
zand, klei of veen tegenkomt. Dat materiaal is hier neergelegd gedurende de
laatste 300.000 jaar. Dat maakt Nederland - geologisch gezien - een erg jong
land. Vergelijk die 300.000 jaar maar eens met de ‘leeftijd’ van andere gesteenten, die soms miljoenen jaren oud zijn.

ONDERDELEN VAN DE AARDE
De aarde is opgebouwd uit grofweg drie onderdelen: de aardkern, de aardAardkern

mantel en de aardkorst. De aardkern, het binnenste deel van de aarde, heeft
een vaste binnenkern en een vloeibare buitenkern. De aardkern bestaat uit

Aardmantel
Aardkorst

ijzerverbindingen. De aardmantel is een dikke laag taai-vloeibaar gesteente.
Met de aardkorst wordt de buitenste laag van de aarde bedoeld. In deze
aardkorst, en ook op en boven deze aardkorst, vind je al het leven op aarde,
zoals planten, dieren en mensen.

Afb. 1.3 De aarde is opgebouwd uit de aardkern, de aardmantel en de aardkorst.

SOORTEN GESTEENTEN
De aardkorst bestaat uit verschillende soorten vast gesteenten. De belangrijkste soorten zijn: stollinggesteenten, sedimentgesteenten en metamorfgesteenten.
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Stollingsgesteenten
Stollingsgesteenten

Stollingsgesteenten zijn gevormd door afkoeling van het buitenste gedeelte
van de vloeibare kern van de aarde (aardkern). Zo zijn bijvoorbeeld puimsteen, graniet en basalt ontstaan. Ongeveer 95% van de aardkorst is hieruit
opgebouwd.

Sedimentgesteenten
Door bijvoorbeeld ijs of plantenwortels kan stollingsgesteente uit elkaar geVerwering

drukt worden. Grote en kleine stukken rots breken af (verwering). Dergelijke
stukken kunnen in rivieren terechtkomen. Via die rivieren worden ze afgevoerd richting zee. Onderweg breken stukjes rots af tot grind, en verderop

Erosie

tot zand en klei. Het transport van materiaal wordt ook wel erosie genoemd.
Daar waar de rivier minder hard stroomt, zakken zand en klei naar beneden,

Sedimentatie

waar ze worden afgezet (sedimentatie). Die afzettingen noem je sedimentge-

Sedimentgesteente

steente. Sedimentgesteente kan ook ontstaan uit zeediertjes. Miljoenen jaren
geleden lag Nederland onder een warme, ondiepe zee, waarin miljarden heel
kleine zeediertjes leefden. Die diertjes hadden een kalkskeletje. Na hun dood
zonken deze diertjes naar de bodem. Het kalkskelet bleef achter. In de loop
van de tijd ontstonden dikke pakketten kalksteen. In dergelijke afzettingen
vind je vaak fossielen van de toenmalige zeedieren. Ongeveer 75% van het

Aardoppervlak

aardoppervlak bestaat uit sedimentgesteente.

Afb. 1.4 Zand en klei worden afgezet waar de rivier minder hard stroomt.
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Metamorfgesteenten
Onder invloed van hoge druk en temperatuur veranderen stollings- en
sedimentgesteenten van vorm en krijgen ze andere eigenschappen. Door
chemische processen worden ze omgezet in andere soorten gesteenten. Dit
Metamorfgesteenten

zijn metamorfgesteenten. Zo is marmer ontstaan uit kalksteen, kwartsiet uit
zandsteen en leisteen uit kleisteen.

AARDKORST ONDER INVLOED
Er zijn veel processen die van buitenaf of binnenuit inwerken op de aardkorst. Voorbeelden van processen die van buitenaf invloed uitoefenen op de
aardkorst zijn verwering, erosie en sedimentatie. Verwering vindt plaats door
onder meer wind, water en temperatuurschommelingen. Naast deze natuurkundige processen helpen ook scheikundige en biologische processen bij de
Bodem

verwering. Deze processen vormen de bodem en leiden tot het ontstaan van
lagen in de bodem. Er zijn ook krachten die van binnenuit inwerken op de
aardkorst. Hierbij kun je denken aan aardbevingen, vulkanisme, breukvorming, plooiing van gesteenten en opheffing en daling van het aardoppervlak.

BODEM EN GROND
De termen bodem en grond of aarde worden vaak door elkaar gebruikt.
Bodemkundigen maken echter een duidelijk onderscheid hiertussen. Een bodemkundige definitie van bodem is: het bovenste, door planten doorwortelde
deel van het aardoppervlak. Bodemkundigen kijken meestal naar de bovenGrond

ste 1,20 meter. Met grond of aarde bedoelen bodemkundigen het materiaal

Aarde

waaruit de bodem is opgebouwd. Dit materiaal kun je vastpakken. In de praktijk wordt dit onderscheid niet altijd zo gehanteerd. Denk bijvoorbeeld aan
grondwater of grondbewerking. Hier wordt zo veel mogelijk het taalgebruik
uit de praktijk gevolgd.

VRAGEN
1.

Welk soort gesteente is zand?

A.

metamorfgesteente

B.

sedimentgesteente

C.

stollingsgesteente

2.

Gesteente verbrokkelt in kleine deeltjes onder invloed van
wind, water en temperatuurverschillen. Over welk proces gaat
dit?
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1.3

3.
--

Zijn de volgende beweringen juist of onjuist?
Grond is opgebouwd uit bodem.

Juist

Onjuist

--

Bodem is opgebouwd uit grond.

Juist

Onjuist

VERWERING
SOORTEN VERWERING
Rotsformaties aan het oppervlak veranderen voortdurend onder invloed van

Verwering

verwering. Er zijn drie soorten van verwering: fysische, chemische en biologische verwering.

FYSISCHE VERWERING
Onder invloed van zon, regen, wind en vorst vallen gesteenten uiteen. Hierbij
Fysische verwering
Natuurkundige
verwering

treden geen chemische veranderingen op. Je spreekt van fysische of natuurkundige verwering. De belangrijkste processen die leiden tot het uiteenvallen
van gesteente zijn temperatuurwisselingen en vorstwerking.
•

Door temperatuurwisselingen zetten stenen aan de buitenzijde meer uit
dan aan de binnenzijde. Door de spanningsverschillen die daardoor in het
gesteente ontstaan brokkelen stukjes gesteente af.

•

Gesteenten bestaan uit een aantal verschillende mineralen. Deze mineralen reageren allemaal verschillend op warmte en kou. Hierdoor ontstaan
er spanningsverschillen tussen de verschillende mineralen. Er ontstaan
kleine scheurtjes en spleten in het gesteente. Bevriezend water duwt deze
scheurtjes uiteen, waardoor het gesteente barst en uit elkaar valt.

Fysische verwering treedt ook op bij het meevoeren van stenen in stromend
water. Tijdens het transport stroomt voortdurend water langs de stenen. Ook
zijn er de hele tijd botsingen tegen andere stenen. Dat zorgt ervoor dat stenen afslijpen en kleiner worden. Datzelfde gebeurt bij transport via bijvoorbeeld gletsjers en zelfs via de wind.

Afb. 1.5 Een steen die gespleten is door de vorst
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CHEMISCHE VERWERING
Door chemische reacties van mineralen met water, (kool)zuur en/of zuurstof ontstaan nieuwe verbindingen. Deze nieuwe verbindingen hebben vaak
andere eigenschappen dan het eerdere materiaal. Dit proces wordt ook
Chemische verwering
Scheikundige verwering

wel aangeduid met chemische of scheikundige verwering. Een voorbeeld
hiervan is het oplossen van kalksteen door (zuur) grond- of regenwater. Een
ander voorbeeld is het ontstaan van roest (ijzeroxide) uit ijzerhoudende mineralen.

Afb. 1.6 Door zuur regenwater aangetast kalksteen.

BIOLOGISCHE VERWERING
Ook planten en dieren kunnen
bijdragen aan het uiteenvallen van
Biologische verwering

gesteente. Dit noem je biologische of

Organogene verwering

organogene verwering. Voorbeelden
van biologische verwering zijn:
•

Wortels van planten dringen zich
in kieren van een rots. Het groeien en uitzetten van die wortels
leidt tot het splijten van die rots.

•

Op stenen en rotsen kom je geregeld korstmossen tegen. Sommige van die korstmossen produceren zuren. Deze zuren tasten de
stenen aan.

Afb. 1.7 Een rots die door de diktegroei van een
boom is gespleten.
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VERVOER
Erosie

Verweerd materiaal kan worden vervoerd. Dit noem je erosie. Vervoer van
verweringsproducten kan op verschillende manieren plaatsvinden: door
zwaartekracht, stromend water, wind of bewegend ijs.

Zwaartekracht
Onder invloed van de zwaartekracht kan materiaal van een berghelling naar
beneden schuiven. In Limburg in de dalen komen bodems voor die hierdoor
zijn ontstaan.

Stromend water
Vanuit het zuiden voerden grote rivieren als de Maas en de Rijn veel bodemdeeltjes aan en zetten deze af in de zeemondingen. Nederland is dus opgebouwd met bodemdeeltjes afkomstig uit het buitenland. Dit proces vindt nog
steeds plaats.

Wind
Ook de wind kan zorgen voor het verplaatsen van bodemdeeltjes. Zo kom je
in de oostelijke en zuidelijke provincies van Nederland dekzanden tegen. Dit
Dekzand

dekzand is tijdens de laatste ijstijd door de wind over Nederland geblazen en
bedekt grote oppervlakten. In Zuid-Limburg is fijn dekzand afgezet. Dat heeft
geleid tot het ontstaan van de zogeheten lössgronden.

IJs
Veel stenen worden verplaatst door ijsmassa’s, zoals een gletsjer, of door
het landijs. In de ijstijden zijn veel keien uit Scandinavië door het gletsjerijs
vervoerd naar de noordelijke en oostelijke zandgronden in Nederland. De
grootste rotsblokken zijn door onze voorouders gebruikt om hunebedden te
Keileem

bouwen. Het keileem dat in Nederland voorkomt, is door dezelfde gletsjers
afgezet.

Afb. 1.8 Een hunebed: 5.000 jaar geleden gebouwd met keien die 100.000 jaar geleden door het
landijs zijn aangevoerd vanuit Scandinavië.
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VRAGEN
4.

Ontstaat hierdoor fysische verwering of niet?

--

regen en wind

Wel

Niet

--

temperatuurverschillen

Wel

Niet

--

zuur water

Wel

Niet

5.

Ontstaat hierdoor biologische verwering of niet?

--

korstmossen en stromend water

Wel

Niet

--

korstmossen en wortels van bomen en struiken

Wel

Niet

--

wind en stromend water

Wel

Niet

6.

Wat is het verschil tussen erosie en verwering?

7.

Het vervoer van verweringsproducten kan op verschillende manieren plaatsvinden. Noem vier manieren.

1.4

BODEMVORMENDE FACTOREN EN PROCESSEN
ORGANISCHE STOF
Als het verweerde materiaal is afgezet, wil dat nog niet zeggen dat er verder
niets meer mee gebeurt. De bovenste laag van de bodem bevat voldoende zuurstof voor planten en dieren om er te leven. Resten van bladeren en

Organische stof

andere organische stof die op de bodem terechtkomen, zullen vooral in deze
bovenste laag worden opgenomen.

FACTOREN EN PROCESSEN
Niet alleen op de bodem of in de
bovenste laag van de bodem gebeurt
van alles. Ook dieper in de bodem is
na het afzetten van het verweerde
materiaal geen rust. Afhankelijk van
Bodemvormende
factoren

bodemvormende factoren zullen
er in de loop van de tijd tot op een
diepte van 1 tot 1,5 meter nog allerlei

Bodemvormende
processen
Bodemvorming

bodemvormende processen plaatsvinden. Deze processen leiden tot
bodemvorming. Soms ontstaat een
duidelijk gelaagde bodemopbouw,

Bodemprofiel
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een zogeheten bodemprofiel.

Afb. 1.9 Verschillende factoren en processen zijn
van belang bij bodemvorming.
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