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Relaties in de bodem

www.wotys.de/waldboden.htm



Rol in het ecosysteem
• Stimuleren afbraak, groei schimmels

• Voorbewerken strooisel voor vervolg afbraak

• ecosystem engineers: graven, beluchting, water

 humusprofiel: mor, mull, moder

Frouz 2018
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waterwereld.nu/regenworm.php



Strooiselwormen, bodemwoelers en 
diepgravers

www.sciencelearn.org.nz/images/16-earthworm-niche-groupings



Strooiselwormen, bodemwoelers en
diepgravers

Epigeïsche of 
strooiselwormen

Endogeïsche of 
bodemwoelers

Anekische of diepgravers

Habitat Strooisellaag (en Ah-
horizont), moderhumus, 
zuurtolerant

Bodem tot 25 cm diep, 
mullhumus, weinig 
zuurtolerant

Permanente, verticale 
gangen tot meer dan 1m 
diep, wormmullhumus, 
zuurmijdend

Voedselbron Strooisel aan het 
bodemoppervlak

Grote hoeveelheden 
humeuze bodem

Strooisel aan het 
bodemoppervlak 
(foerageert ’s nachts)

Functie Strooiselverkleining Bodembewerking (0-25cm), 
doorluchting

Strooiselverkleining, 
bodembewerking (0-
100cm), bodembeluchting 
en waterinfiltratie

Grootte Klein (50-100mg 
versgewicht)

Medium (100-500mg) Groot (1-10 gram)

Kleur Rood Beige, grijs, groen Donkerrode of zwarte 
rugzijde



Strooiselkwaliteit en diversiteit afbrekers

< Schaeffer et al. 2009: The Role of Soil Fauna 
for Decomposition of Plant Residues 

Orgiazzi et al. 2016



Relaties in de bodem



Waarom verdwijnen ze? 
Wat zijn de gevolgen?

• (Natuurlijke) successie
• verandering boomsoortensamenstelling, struik-/kruid-/ moslaag

 verandering strooiselkwaliteit  humus  verandering soortensamenstelling

• Aantastingen, depositie
• Verzuring, vermesting, verdroging

• Historie: ontbossing, heide/stuifzand, (her)bebossing, beheer/oogst 
• pH, Al-toxiciteit

• afname van ectomycorrhizaschimmels schimmeleters

• afname regenwormen



Waarom verdwijnen ze? 
Wat zijn de gevolgen?

Kemmers, 2012



Strooiselkwaliteit en bodemfauna

Schematische 
weergave van de 
resultaten uit een 
common garden 
experiment in 
Denemarken, naar 
Schelfhout et al. 
(2014). 



Strooiselkwaliteit en bodemfauna
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Strooiselkwaliteit en bodemfauna

Met dank aan Jan Kuper, Maartje v.d. Sloot, Henk Siepel & Matty Berg



Effect van bijmengen rijkstrooiselsoorten

De oppervlakte van het bos verdeeld naar humusvorm in het Sauener Wald ten gevolge van het bijmengen van 
boomsoorten met rijk strooisel (Brandenburg, BRD, naar Noack 2011)
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Experiment steenmeel in arme eikenbossen 
Mastbos & Hoge Veluwe



Steenmeel en bodemfauna
Toediening van steenmeel heeft na 3 groeiseizoenen:
-geen schoksgewijze veranderingen in mesofauna
=geen significant effect op aantallen en soortensamenstelling springstaarten, mosmijten

Met dank aan Jan Kuper & Matty Berg



Steenmeel en bodemfauna
Toediening van steenmeel heeft na 3 groeiseizoenen:
-geen effect op aantallen pissebedden
-toename regenwormen (beide locaties)
-afname miljoenpoten (Mastbos)

Met dank aan Jan Kuper & Juliette v.d. Schoor



Bosontwikkeling en beheer op droge 
zandgronden
• Niets doen/huidig beheer voortzetten; ‘kleine’ aanpassingen

• Stikstofdepositie omlaag en geduld ….

• Kalk, steenmeel toedienen

• Bijmengen rijkstrooiselsoorten

• Bodemfauna (her)introduceren

Welk type bodem en bos?

Welk doel voor ogen?

Schaal en intensiteit beheer: 

-stabiliteit leefomgeving

-overleving en dispersie

(kapvlakte, bodemverdichting)


