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Voorraad organische stof (OS) in de bodem

3

NL: Veelal 1 - 8% OS in de bouwvoor (0 – 30 cm):

20 000 – 175 000 kg OS/ha

Afbraak organische stofvoorraad bodem: ca. 1-3%

Bouwvoor  C/N = 10 – 14 (versleten dalgrond >20) 

C/P = 50 - 250

Grondsoort
N-leverend 

vermogen 
(kg N/ha/j)

Duinzand 63
Lossgrond 86
Zandgrond 96
Zeeklei 112
Rivierklei 149
Dalgrond 155
Veengrond 228

Naar: BLGG / Eurofins Agro, 2007 
(reviewed/update 2016).

%OS bouwvoor 1% 3% 8%
kg N 2000 6500 17000
kg P2O5 1200 3600 9500



Organische stof – Bemestingsadvies - Oogst
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1. Geen bemestingsadvies voor OS!

2. Gehalte organische stof in de 
bodem geen maat voor 

gewasopbrengst! 

Vonk et al., 2020 (Catch-C project)

tarwe pos/neg

suikerbiet*) “pos”

aardappelen geen

mais geen

*) weinig data

Eurofins Agro (Velthof et 

al., 2017)

Organische stof-
gehalte is ook
vrij stabiel in de 
bodem.

Vooral N-levering 
belangrijke rol



Belang van organische stof
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Organische 
stof in de 
bodem

Fysisch

BiologischChemisch



Belang van organische stof in de bodem
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Chemisch

Chemische aspecten:

 Bindt zich aan bodemdeeltjes: “cement” / kruimelstructuur

 Bron van mineralen (macro – micronutriënten / zware metalen)

 Bron van energie voor micro-organismen (ipv licht)

 Legt mineralen in de bodem vast (CEC)
m.n. micronutriënten: zink, koper, ijzer

(Zwart et al., 2013)



Belang van organische stof in de bodem
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Fysische aspecten:
luchthuis-
houding

waterhuis-
houding

bewerk-
baarheid

minder 
slemp

beschik-
baarheid 

vocht

minder 
droogte 
gevoelig

betere 
binding 
grond-

deeltjes

vasthouden 
voedings-

stoffen

kleigrond + + +

zavel + + + +

zandgrond + + + +

dalgrond + +

2 - 3 mm extra water per % OS

(Van Eekeren & Deru, 2018)

(STOWA, 2020)

Natte dag: > 10 mm neerslag (effect berging beperkt)

Transpiratie: 2 – 3 mm/dag  1 - 3 dagen transpiratie



Belang van organische stof in de bodem
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Analyse Zeeuwse akkerbouw

(Bloem et al., 2017)

Invloed mestsoort op Biologische bodemkwaliteit indicatoren

Diversiteit bodemleven van belang

om ook ziekteverwerkers in toom te 

houden



Belang van organische stof
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Organische 
stof in de 
bodem

Fysisch

BiologischChemisch

 Structuur stabiliteit
 Infiltratiecapaciteit water
 Watervasthoudend vermogen bodem

 Energiebron
 Nutriëntenbron
 Bodemweerbaarheid

 Binding organische stof 
aan bodemdeeltjes

 Vastlegging (mineralen)
 Bodem pH

Afbraak/immobilisatie 
(met name koolstof en 

stikstof, maar ook fosfaat, 
zwavel etc)

1. Geen streefwaarde 
voor OS

2. Directe link met 
opbrengst onduidelijk!

Effecten toename OS het grootst
op een schale grond (< 2% OS)



 Niet-kerende / geen grondbewerking (beperkt afbraak)

 Vermijd zomer- en winterbraak (voorkomt hogere afbraak)

 Gewasrotatie (meer granen: groot wortelstelsel + stroresten)

 Groenbemester / vanggewas telen (extra CO2 vastlegging & inwerken)

 Aanvoer compost / dierlijke mest (aanvoer stabiel OS) 

Maatregelen ter behoud / verhoging OS voorraad
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Juiste mix van gemakkelijk afbreekbare als zeer stabiele componenten 

Makkelijk afbreekbaar: mineralen voor het gewas en bodemleven

Stabiele componenten: goede fysische en chemische bodemkwaliteit en 
bodemvruchtbaarheid.
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Op peil houden organische stofgehalte bodem (EOS)

GEWASRESTEN (400 – 2500 kg/ha/j)
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Op peil houden organische stofgehalte bodem (EOS)

GROENBEMESTERS  (400 – 900 kg/ha/j)
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Op peil houden organische stofgehalte bodem (EOS)

AANVOER COMPOST EN MEST (100 – 180 kg/ha/j)
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EOS is niet gelijk aan stabiele organische stof / humus

EOS

Stabiel



Verwerkte varkensmest na fosfaatverwijdering
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Groene Effectieve Bodemverbeteraar (pilot GEB Achterhoek; grasland en maïs) 



 Geen streefwaarde voor OS in de bodem (“1.5% bollengronden”); geen directe relatie 

met opbrengsten.

 Indirect beïnvloedt organische stof gewasproductie (goede structuur, vochthoudend 

vermogen en bodemleven) met name op schrale gronden. Afbraak OS van belang voor 

nutriëntenlevering zowel voor gewas maar ook kans op uitspoeling (m.n. stikstof)! 

 Management (grondbewerking, gewasresten, groenbemester, aanvoer compost/mest) 

draagt bij aan behoud – gestage opbouw OS

 Nieuwe bodemverbeteraars met een laag fosfaatgehalte (verwerkte varkensmest) levert 

meer EOS per kg fosfaat dan compost.

Conclusies
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Dank voor uw aandacht!



Hartelijk dank voor uw aandacht!

To explore
the potential
of nature to
improve the 
quality of life


