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Rijkstrooiselsoorten
Verzuring van de bodem is een groot probleem

De ontstaansgeschiedenis van arme bosbodems

in de Nederlandse bossen, vooral op de droge

Leon van den Berg, Bosgroep Zuid-Nederland

zandgronden. Het leidt tot verzwakking van

De bossen zoals wij die kennen op de droge zandgronden
bestaan grotendeels uit naaldhout, eik en beuk. De grond
is arm en uitgeloogd. Uit pollenonderzoek in onder
andere pingoruïnes en onder grafheuvels blijkt dat er
in het neolithicum veel linde, hazelaar en iep groeide
op een rijke bruine bosbodem. Hoe is de bodem en
de boomsoortensamenstelling door de eeuwen heen
veranderd?

bomen, een toename van plaagdieren en een
afname van de biodiversiteit. Een van de mogelijke
oplossingen is het aanplanten van boomsoorten
met rijk strooisel, zoals haagbeuk, zoete kers,
iep, gewone es, linde en hazelaar. Deze soorten
produceren basisch strooisel, dat een positief
effect zou hebben op de kwaliteit van de bodem.
De afgelopen jaren is hier onderzoek naar gedaan
door o.a. Bosgroep Zuid Nederland, de KU Leuven,
WUR en onderzoekscentrum B-WARE, gefinancierd
door de Provincie Noord-Brabant. Tijdens de
Veldwerkplaats op 12 oktober 2021 presenteerden
de onderzoekers hun bevindingen.

• Zo’n 5000 jaar geleden begonnen mensen het bos
extensief te beweiden. Dit leidde tot een parkachtig
landschap met veel open plekken en solitaire bomen.
Regen bereikte direct de bodem, waardoor de uitloging
van de bruine bosbodem begon. Ook werd er veel
organisch materiaal aan het bos onttrokken, waardoor
een verschraling inzette.
• In de middeleeuwen kwam het potstalsysteem in zwang.
De beweiding werd intensiever en de bodem werd
afgeplagd. Dit resulteerde in uitgestrekte heidevelden en
later zelfs stuifzand.
• Na de industriële revolutie werd een groot deel van de
hei beplant met grove den. Soms werd het productiebos
direct op het kale stuifzand aangeplant.
• In de huidige tijd zorgen depositie van stikstof en zwavel,
verdroging en de aanplant van monoculturen voor een
verdere degradatie van de bosbodem.
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De ontstaansgeschiedenis van arme bosbodems.

De stand van zaken in bossen op droog zand
Maaike Weijters, B-WARE
Op het eerste gezicht lijkt het zo slecht nog niet te gaan met de
Nederlandse bossen. De populatieomvang van veel dieren is de
afgelopen 30 jaar vrij stabiel gebleven. Deze stabiliteit heeft vooral te
maken met het feit dat er meer variatie is aangebracht in de structuur
en leeftijdsopbouw van het bos. Onder de grond gaat het wel degelijk
de verkeerde kant op. Hoewel de depositie van met name zwavel sinds
de jaren van de zure regen sterk is afgenomen, hebben we nog steeds
te maken met de erfenis uit die tijd. De depositie van stikstof daalt
niet snel genoeg en de verzuring zet door. Helaas hebben de gebieden
die het meest gevoelig zijn voor verzuring, de droge zandgronden, te
maken met de hoogste stikstofdepositie: N-depositie is te hoog voor
bijna 100% van het areaal aan habitattype Oud Eikenbos en BeukenEikenbos met Hulst;
Meer info:
https://b-ware.eu/sites/default/files/publicaties/Bobbink2021_
RapportStikstofGreenPeace_DEF.pdf

Zandgronden zijn extra gevoelig voor verzuring, omdat ze een lagere
buffercapaciteit hebben dan klei- en veenbodems. Basische kationen,
zoals magnesium, kalium en calcium, hechten zich aan kleideeltjes
en organische stof. Bij een te hoge stikstofdepositie worden deze
basen verdrongen door zure H+ ionen. Op deze manier ‘bufferen’
de basische kationen het zuur in de bodem. Ondertussen neemt
de basenverzadiging af en treedt verzuring op. Calcium, kalium
en magnesium spoelen uit naar het grondwater en zijn niet meer
beschikbaar voor de vegetatie. Daarnaast neemt de concentratie giftig
vrij aluminium toe. Op zandgronden gaat dit proces sneller, omdat
er minder kleideeltjes en organische stof in de grond zitten met een
‘voorraad’ basische kationen eromheen.

Bij verzuring van de bodem verdringen zure H+ ionen de basische kationen,
waardoor de basenverzadiging afneemt.

Dit verlies aan basische kationen vonden de onderzoekers ook terug
in bladeren van Eikenbomen. Op de Veluwe maten zij in het blad van
eikenbomen een tekort aan met name calcium en kalium, terwijl de
stikstofgehaltes in het blad hoog waren. Ook de beschikbaarheid
van fosfor in bossen neemt af als gevolg van bodemverzuring en
klimaatverandering. Dat is een signaal dat de eikenbomen tekort
hebben aan deze voedingsstoffen.
Uit Zwitsers onderzoek blijkt dat bomen met een gebrek aan kalium
en fosfor gevoeliger zijn voor sterfte door droogte, wind en vraat. Ook
verandert het bodemleven als gevolg van de toename van stikstof en
bodemverzuring. De afbraak van strooisel stagneert en de omzetting
van ammonium naar nitraat wordt geremd. Bodemverzuring en
vermesting met stikstof grijpen dus op heel veel plekken in op het
bossysteem en maken het gehele bos kwetsbaar. Ook blijkt dat herstel
niet of nauwelijks optreedt. Het is daarom belangrijk om de bossen
die nog niet sterk verzuurd zijn te beschermen en om bossen die zijn
verzwakt te herstellen.
Meer info:
https://www.iap.ch/
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Hoe dichter een eik bij een vogelkers staat, hoe groter de positieve invloed.

Kansen en beperkingen voor rijkstrooiselsoorten
Ellen Desie, KU Leuven
Wat maakt het strooisel van soorten als linde, kers en iep rijk?
Vergeleken met ‘arme’ soorten hebben de rijkstrooiselsoorten hoge
concentraties Ca, Mg, K in het blad. Dat zorgt voor de volgende
eigenschappen:
•
•
•
•
•
•

Naast het tegengaan van verzuring zijn rijkstrooiselsoorten ook nog
klimaatslim. Onder rijkstrooiselsoorten wordt koolstof dieper en
stabieler in de grond opgeslagen dan bij arme soorten. Bij brand of
bodemverstoring komt daarom minder CO2 vrij.

Hoge productiviteit
Snelle nutriëntencyclus
Dunne strooisellaag
Meer bacteriën en wormen in de bodem
Minder uitloging van de bodem
Hogere pH van de bodem

Om de invloed van bijmenging van rijkstrooiselsoorten te bepalen,
bestudeerden de onderzoekers 10 sites met gemengde bosbestanden
op zandbodem in Nederland en België. Zij onderzochten de bodem
onder zomereiken die op verschillende afstanden tot Amerikaanse
vogelkers stonden. Daaruit blijkt dat naarmate de invloed van de
vogelkers groter is, de bodem onder de eik een dunnere humuslaag
heeft, een hogere basenverzadiging en een iets hogere pH (zie
afbeelding bovenaan pagina).

Bijmenging met rijkstrooiselsoorten is zeker kansrijk, maar heeft ook
beperkingen.

Het effect van de rijkstrooiselsoorten is wel sterk afhankelijk van het
bodemtype. Op zandgronden met een leemfractie is het effect groot en
op arme zandgrond met weinig organisch materiaal bijna nihil.

Bodemfauna en rijkstrooisel

• Bij lemige bodems is het zaak verzuring te voorkomen. Als ze
eenmaal verzuurd zijn is het moeilijk te herstellen.
• Verzuurd lemig zand kan wel hersteld worden door inmenging van
rijkstrooiselsoorten en andere maatregelen.
• Bij een arme zandbodem moet eerst de hoeveelheid organisch
materiaal in de bodem verhoogd worden, voordat maatregelen
verzuring kunnen herstellen.

Gert-Jan van Duinen, Stichting Bargerveen
De bodemfauna speelt een cruciale rol bij de afbraak van strooisel
tot nutriënten. Bodemdieren stimuleren de groei van schimmels,
doordat zij het strooisel kleiner maken en aan de schimmels grazen.
Daarnaast zorgen zij met hun gegraaf voor beluchting en een betere
vochthuishouding van de bodem. De ondergrondse voedselketens zijn
zeer complex en veel zaken zijn nog niet goed onderzocht.
Wat wel duidelijk is, is dat in verzuurde bodems de afbraak van
strooisel langzaam verloopt en met name door schimmels, mijten en
miljoenpoten gebeurt, terwijl in minder zure bodems bacteriën een
grotere rol spelen en ook regenwormen aan de slag gaan. Wormen
zorgen voor een snellere afbraak van het strooisel en zorgen ervoor
dat het organisch materiaal en de voedingsstoffen dieper de grond in
komen.
De onderzoekers maten de hoeveelheid regenwormen in monoculturen
van verschillende boomsoorten op een zelfde bodem (zie grafiek
volgende pagina). Onder de rijkstrooiselsoorten vonden zij significant
meer wormen dan onder eiken, beuken en grove dennen. Ook leven
daar soorten die dieper de grond in kruipen.

Nutriënten in blad.

Proeven met het toedienen van steenmeel in arme eikenbossen in
het Mastbos en op de Hoge Veluwe laten na drie groeiseizoenen een
toename van het aantal regenwormen zien en een afname van het
aantal miljoenpoten, maar nog geen duidelijke verandering van de
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Wormen spelen een cruciale rol bij de afbraak van strooisel.

springstaartenfauna. Dit geeft aan dat steenmeel een effect heeft op de
bodemchemie en bodemfauna, maar dat geen grote ‘schok’ optreedt.
Bovendien laat dit zien dat de bodemfauna, inclusief de regenwormen,
in korte tijd kan reageren op veranderingen in de bodem.
Meer info:
https://www.researchgate.net/publication/225978396_The_Role_of_
Soil_Fauna_for_Decomposition_of_Plant_Residues

Naast het verbeteren van de bodemkwaliteit, hebben rijkstrooiselsoorten nog meer voordelen:
• bevordering biodiversiteit (nectarplanten, waardplanten)
• uitbreiding soortenpallet
• duurzamere koolstofopslag
• betere waterretentie
• geschikt voor landbouwgrond
Tot slot nog een paar tips voor het beheer:

Van theorie naar praktijk
Leon van den Berg, Bosgroepen Zuid
Rijk bos met veel wormen en een snelle strooiselafbraak is een zichzelf
verrijkend systeem. Tegelijkertijd is een arm bos een zichzelf verzurend
systeem. Om een arm bos over de drempel te helpen, zodat het een rijk
bos kan worden, zijn maatregelen nodig.
In Doorwerth en Beek is te zien wat de effecten van bijmenging met
lindes op en eikenbos is na ongeveer 70 jaar. Zowel de pH als de
basenverzadiging is daar hoger dan in bossen met eik en den. Ook
hier blijkt weer dat het effect van de lindes groter is op rijkere bodems
dan op armere bodems. Voor een sterke bodemverbetering heeft het
dus weinig zin om rijkstrooiselsoorten te planten op de koppen van
voormalige stuifduinen.

1) Bevorder rijkstrooiselsoorten die al aanwezig zijn.
• De ontwikkeling heeft tijd nodig. Als hazelaar, lijsterbes etc. aanwezig
zijn, koester en bevorder dat.
• Dat geldt ook voor Amerikaanse vogelkers. Benut het, maar vorm het
langzaam om tot inheems loofhout.
2) Plant ontbrekende rijkstrooiselsoorten aan.
• Kijk eerst naar de aanwezigheid van leem en rijkere lagen in de
bodem.
• Kijk ook naar het landschap.
• Kies een geschikt soortenpallet.
• Zeker ook in productiebossen!

De route naar herstel is er een van lange adem. Na 30-40 jaar is een
positief effect op de buffering en bodemleven te zien. Na 70 jaar laat
ook de vegetatie voorzichtig een positieve ontwikkeling zien. Voor
dit herstel is geïntegreerd bosbeheer noodzakelijk. Er moet gewerkt
worden aan de boomsoortensamenstelling, de bodembiodiversiteit,
nutriënten en de kruidlaag.
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