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Bodem
Chemie in de grond

D

e bodem is letterlijk het fundament onder ons dagelijks bestaan en zorgt voor voedselproductie, drinkwatervoorziening, een woonplaats, bouwterrein en
grondstoffen. En het grondwater transporteert stoffen in de
bodem en voorziet ons van drinkwater. Ook wij gebruiken
de bodem voor transport van water, rioolwater, gas, elektriciteit en internetdata.
De bodem is een dynamische wereld, waar het krioelt van
het leven. Er wonen insecten, wormen en mollen, maar
vooral oneindig veel bacteriën en schimmels. En al die
organismen maken ook regelmatig gebruik van chemie voor
hun dagelijks bestaan.
De helft van alle antibiotica die we kennen heeft bijvoorbeeld
z'n oorsprong in bodemschimmels. Ze houden de bodem
gezond voor alle bomen, planten en landbouwgewassen die
aan het oppervlak leven; zonder vruchtbare bodem groeit er

niks. Gaan we dieper de bodem in dan stuiten we op tal van
nuttige stoffen. Van bijzondere mineralen tot dikke lagen
afgestorven plantenmateriaal in verschillende staten van ontbinding; er is van alles te vinden, zoals aardolie, gas, zout,
diamanten, koper, goud en fosfaten.
In deze Chemische Feitelijkheid
• De Context: De bodem heeft behoorlijk wat te verduren
door ons dagelijks gebruik. Dat kan omdat de bodem zelf
ook steeds aangroeit. Dat kost echter wel veel tijd.
• De Basis: De Nederlandse bodem bestaat voornamelijk uit
zand en klei. Dat zijn verweringsproducten van de grote
collectie silicaten waaruit de aardkorst is opgebouwd.
• De Diepte: Bodembacteriën en -schimmels vechten elke dag
om voedsel. Daarbij gooien ze interessante chemische verbindingen in de strijd.					
|
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Bodem

Onder onze voeten is van alles gaande. De bovenste laag van de bodem krioelt
van het leven. De lagen daaronder zitten vol met allerlei nuttige grondstoffen.
Kijk eens goed naar beneden en er gaat een wereld voor je open.

Zonder bodem geen

bestaan
W

e willen graag leven in een schone, gezonde omgeving. Daarbij
denken we vooral aan schone
lucht en schoon water. En een schone
bodem? Eigenlijk hoor je daar alleen iets
over als de grond onder een woonwijk
sterk vervuild blijkt te zijn. Dan spreken
we er schande van. Maar verder lijkt het
soms wel alsof alles wat zich onder ons
bevindt, niet belangrijk is. Dat is vreemd,
want we hebben niet alleen lucht en water
nodig om te leven, maar ook de bodem.
Sterker nog: heel veel van wat we bovengronds gebruiken, komt oorspronkelijk
uit de ondergrond.
De bodem is meer dan een dikke laag
grond. Het is eigenlijk een verzameling
systemen die allemaal met elkaar in contact staan. Ten eerste is er een levend
systeem, dat is opgebouwd uit alle dieren,
planten, bacteriën en schimmels die in
de bodem leven. Dan is er een organisch

Podzolbodem

systeem, bestaand uit rottend plantenmateriaal. Ten slotte is er een anorganisch
systeem, zoals lagen zand of klei die op
hun beurt bestaan uit allerlei mineralen.
En in al deze systemen vinden we water:
het grondwater dat een belangrijk transportmiddel is voor stoffen in de bodem en
dat ons drinkwater levert. Dit alles samen
noemen we de bodem, de bron van voedsel en drinkwater.

triciteit en internetdata via glasvezelkabels. De bodem heeft nogal wat te
verduren, zeker de laatste 100 jaar is de
bevolking enorm gegroeid en de verstedelijking explosief toegenomen. En die
toenemende activiteit op relatief kleine
oppervlakken vraagt heel veel van de
bodem. De kwaliteit van de bodem heeft
direct invloed op de kwaliteit van ons
voedsel en daarmee op onze gezondheid.
Minder vruchtbare grond zorgt voor
minder opbrengst of voor producten
van lagere kwaliteit; schadelijke verontreinigingen kunnen terechtkomen in de
voedselketen. Bodem, water en lucht zijn
niet los van elkaar te zien. Uitlaatgassen
van bijvoorbeeld het verkeer of schadelijke uitstoot van fabriekspijpen komt
via zogeheten atmosferische depositie
terecht in de bodem. De vervuiling valt
letterlijk neer op de grond, komt terecht
in het grondwater of op bomen en planten. In dat laatste geval komt de verontreiniging na het afsterven van de plant
weer terecht in de bodem. Andersom
geeft de bodem stoffen af naar grond- en
oppervlaktewater en de lucht. Vanuit de
lucht lossen gassen als ammoniak en
SO2 weer op in het oppervlaktewater.

Belangrijke functies

Groeiende bodem

et belang van de bodem blijkt ook
uit de verschillende functies die
hij vervult in ons dagelijks leven. We
bouwen de bodem steeds voller met
onze huizen, winkelcentra en fabrieken,
we leggen wegen aan en rijden, lopen
en fietsen erop. We verbouwen er ons
voedsel op, we halen ons drinkwater
eruit, dumpen ons afval erop of erin,
winnen er grondstoffen uit, gebruiken
hem voor transport van afvalwater, elek-

e bodem moet alle chemische bouwstenen (elementen) bevatten voor de
producten die hij voortbrengt. Maar die
bouwstenen zijn zeer ongelijk verdeeld
over het aardoppervlak en tussen de verschillende lagen. Het maakt een groot
verschil waar en hoe diep je kijkt. Steek
een schep in de grond op het strand, in een
bos of op een polderakker en de verschillen
zijn overduidelijk. Om te begrijpen waar
die verschillen vandaan komen, moeten we

Foto: Gerard Stout

De bodem is opgebouwd uit verschillende lagen.

H
Bron: Archeopedia

Bodemprofiel bij Hoogersmilde (Dr.) van een podzolbodem, een bodemtype dat in Nederland veel
voorkomt op zandgronden. Bovenaan de donkere,
vruchtbare laag waarop planten groeien. Om aan te
geven hoeveel tijd bodemvorming vraagt: de lichtgrijze laag zand bij de lineaal is afgezet gedurende het
Weichselien (116.000 - 11.500 jaar geleden).
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Bodem

Nederlandse bodemschatten

Bemesten

og steeds rust onze welvaart voor een flink deel
op de grondstoffen die we uit de bodem halen:
Veen (turf ): Grootschalige ontginning van veengebieden voor de productie van de brandstof turf startte
in de late Middeleeuwen en bereikte een hoogtepunt in
de 17e en 18e eeuw. Grote delen van Noord-Holland,
Utrecht, Friesland, Noord-Brabant, Groningen en
Drenthe zijn 'afgegraven'.
Klei: In het rivierengebied in Gelderland, NoordBrabant, Utrecht en Limburg wordt klei gewonnen
Turfwinning bij Rotterdam in 1918.
voor grofkeramische toepassingen, zoals dakpannen
en bakstenen.
Zand: Zand voor de bouwindustrie wordt in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg gewonnen. Hoogwaardig,
zeer zuiver zilverzand uit Zuid-Limburg vindt zijn weg naar de glasindustrie en de chemische industrie.
Zout: Bij een waterboring in 1887 in het Twentse Twickel ontdekte men steenzout. Zoutwinning vindt nog
steeds plaats in Twente en ook in Friesland en Groningen.
Steenkool: In de tweede helft van de 19e eeuw kwam de grootschalige winning van steenkool op gang in
Zuid-Limburg. De laatste kolenmijn werd in 1974 gesloten. Winning was niet meer economisch rendabel.
Aardolie: Bij het Drentse Schoonebeek wordt sinds 1947 aardolie gewonnen. In 1996 werd de productie
gestopt. Dankzij nieuwe technieken is winning weer economisch aantrekkelijk geworden en in 2010 hervat.
Aardgas: In 1959 werd onder het Groningse Slochteren het grootste aardgasveld van West-Europa ontdekt.
Nog steeds zijn de aardgasbaten een belangrijke inkomstenbron voor de Nederlandse Staat. De gaswinning
veroorzaakt echter flinke bodemdalingen in het gebied en er treden regelmatig aardschokken op.

n Nederland is bijna 67 procent van het
landoppervlak in gebruik als cultuurgrond:
akkers, grond voor tuinbouw en grasland voor de
veehouderij. De vruchtbaarheid van de bodem
is van cruciaal belang voor de landbouwsector. Hoe vruchtbaarder, hoe meer opbrengst.
Mechanische bewerking van de grond, irrigatie
of juist drainage (waterafvoer) zijn manieren
om de fysische eigenschappen te verbeteren. De
belangrijkste methode om de vruchtbaarheid van
de bodem op peil te houden of te verhogen is
bemesting. Dat kan via dierlijke mest, kunstmest
of groenbemesting. Overvloedig gebruik van dierlijke en kunstmest is schadelijk voor het milieu.
Uitspoeling van nitraat en fosfaat naar grond- en
oppervlaktewater en uitstoot van ammoniak naar
de lucht zijn bekende, en beruchte, gevolgen.
Doordat de mestpraktijk aan regels is gebonden
(boeren mogen er minder van gebruiken en niet
het hele jaar door, en ze moeten de mest inbrengen in de bodem) is de milieubelasting drastisch
afgenomen. Toch staan duurzame(re) vormen
van bemesting en van landbouw in het algemeen
nog altijd hoog op de agenda.		
|
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kijken naar de opbouw en de geschiedenis
van de bodem, of beter, de ondergrond.
De aarde is in feite een bolvormige,
onvoorstelbaar hete, vloeibare massa
waarop een harde laag drijft. Die harde
laag, de aardkorst, is gevormd gedurende
enkele miljarden jaren en bestaat uit
verschillende soorten gesteente. Onder
invloed van wind, stromend water, bewegende ijslagen, temperatuurwisselingen
(krimpen en uitzetten), bewegingen in de
aardkorst zelf en de schurende werking
van stenen wordt dat gesteente voortdurend verplaatst en in kleinere stukken

gebroken. Dit proces van fysische verwering heeft aan het oppervlak van de aardkorst onder meer zand en klei opgeleverd.
De bovenste, relatief dunne laag van de
aardkorst noemen we de bodem.

I

Levend en dynamisch

T

ot op welke diepte je kunt spreken van
'bodem' verschilt per locatie. In de
bodemkunde wordt de bodem omschreven als die laag waarin bodemvormende
processen plaatsvinden. Waarmee meteen duidelijk is dat de bodem een levend
en dynamisch systeem is. Een bodem
is er niet zomaar; die moet zich
Relatie bodem-landbouw-gezondheid ontwikkelen en dat gaat continu
door. Op het moedergesteente,
diergezondheid
product
gezondheid
de onderlaag waar de bodem op
kwaliteit
'groeit', verzamelt zich een laag
organisch materiaal, zoals de resten van afgestorven planten, afgevallen bladeren en dode insecten.
Dit is de strooisellaag. Al dit organisch materiaal wordt langzaam
verteerd door bodemorganismen zoals wormen, bacteriën en
schimmels. Hoe snel dit rottingsproces – ook wel ‘humificatie’
genoemd – verloopt, hangt af van
opname door gewassen
allerlei factoren, waaronder de
Sb
Cd
As
Zn
temperatuur, zuurstofconcentraNi
Hg
Pb
Cr
Cu
tie, aanwezigheid van bacteriën
stoffen in de bodem
en de vochtigheid. Ondertussen
Sporenelementen in de bodem kunnen invloed hebben op de kwaliteit van ons voedsel.
gaat de aangroei met nieuw orga-

Vlinderbloemigen zoals deze rode klaver zijn
belangrijke groenbemesters omdat ze stikstof
uit de lucht kunnen binden.

nisch materiaal aan de bovenkant door en
de laag wordt ingedrukt en zakt naar beneden. Tegelijkertijd werken onder meer de
zuren die vrijkomen bij de omzetting van
het organisch materiaal in op het onderliggende moedergesteente. De verweringsproducten hiervan mengen zich met
de bovenliggende organische bestanddelen. Bodemvorming vindt dus plaats
van onderaf Zo ontstaat een bodemprofiel met verschillende lagen. Dat vraagt
overigens behoorlijk veel tijd: het kan
wel duizenden jaren duren voordat een
bodem is opgebouwd. Hierbij speelt ook
de specifieke ligging een rol. Processen
zoals erosie door de wind van afzettingen
door rivieren kunnen bodemvorming op
de ene plek verstoren en tegelijkertijd
elders weer bevorderen.		
|
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Bodem

De Nederlandse bodem bestaat voor een groot deel uit zand en klei. Dat
weten veel mensen wel – maar dat zand ook klei bevat en vice versa, is
veel minder bekend. En waar bestaan veen en löss eigenlijk uit?

oorsprong
Minerale

Silicaten

D

e Nederlandse bodem bestaat
hoofdzakelijk uit zand dat gedurende het Pleistoceen (2,6 miljoen tot
11.700 jaar geleden) is aangevoerd en
waarop gedurende het Holoceen (11.700

BODEMOPBOUW
Proces

Fase
Biosfeer

micro
organismen

Bodemvocht

MeDOC

bodem
fauna

planten

MeCl

opname

complexatie/
dissociatie

Me z+

sorptie/desorptie

Vaste

oplossen/neerslaan
reactief

fase
Bodem

jaar geleden tot nu) dikke pakketten
mariene en fluviatiele klei zijn afgezet
door respectievelijk zee en rivieren. Op
een deel van het afgezette zand en klei
zijn daarnaast veengronden ontstaan.
Een uitzondering vormt de bodem in
Zuid-Limburg, die vooral uit löss bestaat.
Zand en klei ontstaan door verwering
van vast gesteente en bestaan daarmee
uit verweringsproducten van de primaire
mineralen die zich in dat gesteente bevinden. Dat zijn vooral silicaten, een grote
groep mineralen die ongeveer 95 procent van de aardkorst vormen. Silicaten
zijn zouten van kiezelzuur, Si(OH)4. Er
bestaan zeer veel verschillende silicaten,
die allemaal zijn opgebouwd rond een
tetraëder (een vierzijdige ‘piramide’) van
SiO44-. Naast silicium (Si) en zuurstof
(O) bevatten ze vaak aluminium (Al),
ijzer (Fe) en magnesium (Mg). In het
Nederlandse gesteente vinden we onder
meer olivijnen ((Mg,Fe)2SiO4), pyroxenen (ABSi2O6, waarbij A en B staan voor
de metalen die de Si2O6-ketens bijeen
houden) en veldspaten. Die laatste zijn
aluminium-tectosilicaten, driedimensionale raamwerken met de algemene formule [AlxSiyO2(x+y)]x-.

Klei
inert

Metaal
oxiden

SOM

verwering /
veroudering

Schematische weergave van de interactie tussen de
verschillende fasen in de bodem. (Me: metaal, DOC:
opgeloste organische stof, SOM: organische stof).
Bron: Geochemische bodematlas van Nederland

Verweringsproducten

Z

and en klei, maar ook löss en grind
vinden hun oorsprong in deze uitgebreide, diverse collectie silicaten. De
verschillen zitten slechts deels in de
chemische samenstelling, maar voornamelijk in de grootte van de deeltjes
en de verhoudingen in de mengsels.
Zand en klei zijn namelijk geen homogene substanties, maar mengsels van
meerdere typen verweringsproducten. Er
zijn normen vastgesteld die bepalen of
een sediment zand, klei, grind of leem
heet. Kleigronden bestaan voor minimaal
8 procent uit lutum; plaatvormige kleimi-

neralen kleiner dan 2 µm (0,002 mm)
aangevuld met silt, de fractie deeltjes met
een korrelgrootte van 2 - 63 µm. Voor
toepassing in de keramische industrie
moet klei minstens 17,5 procent lutum
bevatten. De plaatvormige structuur van
de kleimineralen en hun negatieve lading
bepalen het grote adsorptievermogen van
kleigronden. De minerale samenstelling
van klei varieert met de bron van de
afzetting. Zeeklei bevat vooral de kleimineralen illiet en smectiet. Rivierklei
bevat naast deze twee ook nog veel vermiculiet, kaoliniet en chloriet. We spreken
van leem als het sediment voornamelijk
uit silt bestaat, aangevuld met zand en
lutum. Silt dat nauwelijks gemengd is
met zand en dat door de wind is afgezet,
heet löss.
Zand is een mengsel van klei, silt
en grind. De gemiddelde korrelgrootte bepaalt het type zand, variërend van
uiterst grof voor betonmortel (420-2000
µm) tot uiterst fijn zand (63-105 µm).

Bodemtypen
bodemtypes
veen
zand
zeeklei
rivierklei
löss

Bron: Geochemische bodematlas van Nederland

I

n de bovenste lagen van de aardkorst
die niet bestaan uit vast gesteente,
vinden allerlei biologische, chemische en fysische processen plaats. Deze
bodemlagen bestaan in Nederland vooral
uit zand en klei, met daarop lagen organisch materiaal waarop planten kunnen
groeien en waarin allerlei dieren en
micro-organismen leven. De precieze
kenmerken van een bodem worden voor
een groot deel bepaald door de anorganische samenstelling, maar ook door het
klimaat, de tijd en het bodemgebruik.
Doordat er zoveel verschillende factoren
een rol spelen bij het ontstaan van de
bodem zijn er talloze bodemtypen op
aarde te vinden. In Nederland zijn vijf
hoofdsoorten te onderscheiden: zand,
zeeklei, rivierklei, veen en löss.

De vijf hoofdsoorten bodem in Nederland.
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Bodem

Bodemprofiel

Bodemvruchtbaarheid

D

Schematische weergave bodemprofiel. De verschillende lagen in de bodem heten horizonten.
O-horizont:	Toplaag van relatief nieuw organisch
materiaal.
A-horizont: Vruchtbare humus, eerste menging met
minerale bodembestanddelen.
B-horizont:	Laag waar bodemvormende processen
zichtbaar zijn.
C-horizont:	Moedergesteente waaruit de
bovenliggende lagen zijn ontstaan.

Zilverzand is een zeer zuiver en zeer fijn
zand dat een hoog percentage kwarts,
SiO2, en nauwelijks kleimineralen bevat.

Conserverend veen

E

en vreemde eend in deze bijt is veen.
Dit is geen minerale, maar een organische bodem. Waar planten en bomen
groeien, hoopt zich aan het oppervlak van
een bodem doorlopend een laag afgestorven plantaardig materiaal op. Zolang er
contact is met zuurstof uit de lucht, wordt
dit materiaal door bacteriën in de bodem
langzaam afgebroken tot er alleen water
en koolstofdioxide overblijven. In een
waterige omgeving, bijvoorbeeld een moeras, raakt het plantaardig materiaal echter
afgesloten van de zuurstof uit de lucht.
Daardoor kunnen veel rottingsbacteriën
hun werk niet meer doen. Het afbraakproces stopt niet helemaal, maar vertraagt
wel enorm. Zo ontstaat er geleidelijk een
laag halfvergaan plantenmateriaal. Deze
laag heet veen. In veen kun je verder van
alles aantreffen, zoals bladeren, takken
en (resten van) insecten, maar er zijn ook
gebruiksvoorwerpen, houten boten en
zelfs lijken in aangetroffen. Veen is licht
zuur en daardoor een goed conserveermiddel. Grote delen van Nederland waren
ooit bedekt met metersdikke lagen veen.
Door ontwateren en afgraven werden de
veengronden omgezet in landbouwgrond

e vruchtbaarheid wordt bepaald door de fysische, biologische en chemische eigenschappen van de bodem. Bij de fysische eigenschappen
draait het om de structuur van de bodem. Is
er voldoende lucht aanwezig? Houdt de bodem
genoeg (maar niet te veel) water vast? Bij de
biologische eigenschappen spelen bodemdieren
zoals regenwormen en vooral micro-organismen
een grote rol. Zij breken organisch materiaal af tot
humus en leveren zo minerale voedingstoffen voor
de planten. Tussen schimmels en planten bestaat
vaak een innige relatie: ze hebben elkaar nodig
om voedingstoffen te verkrijgen. Een gebalanceerd
bodemleven is bovendien belangrijk om ziekteverwekkers in toom te houden of zelfs te bestrijden.
De chemische eigenschappen zeggen iets over de
hoeveelheid minerale voedingsstoffen. Zijn belangrijke stoffen zoals stikstof en fosfor voldoende
aanwezig? De pH van de bodem speelt een grote
rol, omdat deze de beschikbaarheid van verschillende ionen beïnvloedt. Tot slot is er de CEC, Cation
en werd turf – gedroogd veen – gewonnen
als brandstof. Op sommige plaatsen in
Noord-Holland ligt de bodem nu 6 meter
lager dan tijdens de Middeleeuwen, toen
de grootschalige ontginning van het veen
begon. Tot op de dag van vandaag daalt
de drooggelegde veenbodem (inklinking).
Het ontwaterde veen reageert namelijk
heel makkelijk met de lucht (oxideert)
waarbij CO2 vrijkomt.

Ademende bodem

D

e bodem bevat niet alleen een keur
aan mineralen, maar is ook een
belangrijke opslagplaats voor koolstof
(C). In de bodem bevindt zich ongeveer
tweemaal zoveel koolstof als er in de
atmosfeer zit (in de vorm van CO2).

Akker met 'vette' zeeklei.

Exchange Capacity, die aangeeft in hoeverre een
bodem kationen kan uitwisselen met de stoffen
in de opgeloste fase. Kleimineralen en organische
opgeloste stof kunnen door hun negatief geladen
oppervlak goed belangrijke kationen als calcium
(Ca2+), magnesium (Mg2+) en natrium (Na+) aantrekken. Dit bevordert de bodemvruchtbaarheid.
Zandgronden beschikken veel minder over deze
mineralen en zijn voor hun vruchtbaarheid vooral
afhankelijk van de hoeveelheid organische stof. |
Koolstof in de bodem is vooral gebonden
in de vorm van organische verbindingen
die het product zijn van rottend plantaardig en dierlijk materiaal. De uitwisseling
tussen de bodem en lucht is zeer groot.
Bij het rottingsproces komt CO2 vrij.
Goed bodembeheer is belangrijk om het
organisch materiaal voor de bodem te
behouden, niet alleen om emissie van
CO2 tegen te gaan, maar ook omdat het
organisch materiaal een belangrijke rol
speelt bij het reguleren van de hoeveelheid voedingstoffen en de waterhuishouding in de bodem. Andere broeikasgassen die kunnen vrijkomen uit de bodem
zijn methaan (CH4) en lachgas (N2O).
Dit is vooral het gevolg van landbouw
activiteiten, zoals (over)bemesting.
|

Duizelingwekkende biodiversiteit

D

e bodem krioelt letterlijk van het leven. Naast
grondbewoners zoals mollen en wormen,
mieren en tal van andere insecten is vooral de
hoeveelheid microbieel leven (bacteriën, schimmels) overweldigend. Een klein schepje tuinaarde
bevat al meer bacteriën dan er mensen op aarde
wonen. Niet alleen in absolute aantallen winnen
deze bodembewoners, ook in verscheidenheid is
er niet aan te tippen. Het gaat om tienduizenden
soorten en er worden nog doorlopend nieuwe
soorten ontdekt. Van alle ecosystemen op aarde
spant de bodem dan ook de kroon als het gaat om
biodiversiteit.

Een belangrijke reden voor deze grote biodiversiteit ligt in de structuur van de bodem. Het is een
zeer heterogeen systeem met holtes, poriën, zeer
droge, maar ook zeer natte delen, verschillen in
(an)organische samenstelling, verschillen in pH,
zuurstofrijke en zuurstofarme gebieden etc. Er is
daarmee sprake van zeer veel verschillende lokale
micro-omgevingen waar verschillende soorten zich
hebben aangepast aan de specifieke omstandigheden. Bovendien is de mobiliteit van micro-organismen
zeer beperkt, mutaties in een lokale populatie verspreiden zich nauwelijks. Zo kunnen op veel verschillende plaatsen veel verschillende soorten ontstaan. |
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Bodem

Veel bacteriën produceren bioactieve stoffen die ziekteverwekkers kunnen
bestrijden. De ongekende microbiële rijkdom van de bodem is dus een ware
schatkamer. Het potentiële aanbod is groot, maar niet eenvoudig te verzilveren.

Bacteriële
bodemschatten
D

e meeste bodembacteriën zijn
organotrofen; ze halen hun energie uit het omzetten van organische verbindingen. Doordat de bodem
veel vaste, ondoordringbare bestanddelen
bevat, is de beschikbaarheid en bereikbaarheid van dat degradeerbare materiaal meestal zeer beperkt. Bovendien zijn
de verschillende soorten bacteriën vaak
afhankelijk van dezelfde soort verbindingen. Het gevolg is een hevige competitie
om de schaarse voedselbronnen.

Schimmeleter

H

et is voor de bodembacteriën van
levensbelang om voedsel te vinden
en om de aanwezigheid van concurrenten
te kunnen waarnemen. Ze zijn daarom
continu bezig chemische signalen op te

vangen en zelf af te geven. Deze signaalstoffen zijn per definitie bioactieve
stoffen, want ze hebben een effect op
andere cellen. Vooral stoffen die andere
bacteriën of schimmels kunnen remmen
of doden staan sterk in de belangstelling van onderzoekers wereldwijd. In de
speurtocht naar nieuwe antibiotica en
fungicides (anti-schimmelmiddelen) voor
toepassing in de landbouw is de bodem
een geliefd jachtterrein geworden. Dat de
bodem een bron van antibiotica vormt,
is overigens geen nieuwe gedachte. Van
de huidige antibiotica is ruim 50 procent
oorspronkelijk afkomstig van bodemorganismen.
Gezien de grote biodiversiteit in de
bodem is de verwachting dat er ook een
grote diversiteit aan bioactieve stoffen

Springstaart

B

odemonderzoekers koesteren een bijzondere
belangstelling voor springstaartjes. Deze
geleedpotige bodemdiertjes van slechts enkele
millimeters groot voeden zich met schimmels en
bacteriën. Ze leggen gangen aan en hebben op
die manier een positieve invloed op de bodemstructuur en in het bijzonder de humuslaag.
Deze bodembewoners zijn zeer gevoelig voor
verontreinigingen, een eigenschap die ecotoxicologen gebruiken om bodemmonsters te testen.
Ze stellen springstaarten bloot aan een bodemmonster en onderzoeken hoe de genexpressie
(‘genactiviteit’) van de springstaart verandert.
Verschillende verontreinigingen veroorzaken
verschillende veranderingen in de genexpressie.
Iedere stof heeft dus een karakteristieke signatuur. Met nieuwe methoden kunnen onderzoekers
nu zelfs mengsels van verontreinigingen detecteren. Voor onderzoek naar bodemverontreiniging

is dat een belangrijke doorbraak omdat het daarbij vrijwel altijd om meer dan een verontreiniging
gaat. Daarnaast hebben springstaartjes van de
soort Folsomia candida een gen voor isopenicilline N-synthase, een enzym dat onderdeel is
van de biosyntheseroute van b-lactam-antibiotica.
Waarschijnlijk is dit gen ooit 'overgesprongen'
van een microbiële buurman en heeft de springstaart hier zijn voordeel mee kunnen doen. De
springstaart is het eerste dier waarbij een antibiotica-gen is gevonden.		
|

De bodembacterie Pseudomonas fluorescens gekweekt
op citraat-bevattende agar.

te vinden is. Een recent succesverhaal
in dit opzicht is de ontdekking van de
bacterie Collimonas fungivorans ('schimmeleter'). Die heeft de voor bacteriën
unieke eigenschap dat hij levende schimmels eet. Hij gebruikt daarvoor een serie
stoffen met volstrekt nieuwe eigenschappen. Deze stoffen, de zogeheten collimomycines, zijn actief tegen verschillende
soorten schimmels. Daarnaast produceert
Collimonas ook een hele collectie vluchtige stoffen waarmee hij communiceert
in droge omgevingen. Ook bleken enkele
van deze stoffen een nog onbekende
structuur te hebben en geheel nieuwe
eigenschappen te bezitten.

Unculturables

D

e speurtocht naar nog meer nieuwe
stoffen is in volle gang, maar een
groot obstakel bij het aanboren van deze
goudmijn-nieuwe-stijl is de zeer beperkte
mogelijkheid om bodembacteriën te isoleren en te kweken in een laboratorium.
Dat is nodig om de functie van de nieuwe

De diepte
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Moedergesteente als referentiepunt
kelijk worden opgenomen door planten en bodemorganismen. Een niet beschikbaar deel van de sporenelementen zit ingebouwd in de kristalroosters
van de stabiele mineralen in het vaste gesteente
(inerte fractie). En dan is er nog de reactieve
fractie, die is geadsorbeerd aan het oppervlak van
andere bodembestanddelen zoals aluminium(Al)en ijzer(Fe)oxiden of kleimineralen. Daarvan is de
beschikbaarheid wisselend. De kationen cadmium
(Cd), koper (Cu), nikkel (Ni), lood (Pb) en zink
(Zn) binden zich in een zuur milieu vooral aan
organische bestanddelen. Onder meer basische
omstandigheden binden deze ionen sterker aan
Al- of Fe-oxiden. De oxy-anionen arseen (As), antimoon (Sb) en molybdeen (Mo) binden ook aan
Al- en Fe-oxiden en hun binding neemt juist toe

stoffen te begrijpen en om ze eventueel
later op grote schaal te kunnen produceren. Daar wringt de schoen. Ondanks
enkele recente successen in het isoleren
van nieuwe bacteriële soorten behoort,
ook na jaren van microbiologisch onderzoek, naar schatting meer dan 95 procent
nog steeds tot de 'unculturables'. Dat we
toch weten dat ze er zijn, is voor een groot
deel te danken aan de opkomst van metagenomics. Dat is een DNA-sequencingtechniek waarmee wetenschappers niet
het genoom van één specifiek organisme
maar alle genetische informatie – het
metagenoom – van een complex microbieel systeem in kaart brengen. De eerste doorbraak van metagenomics was de
identificatie van een nieuwe bacteriesoort
in zeewater die op een volledig nieuwe
manier koolstof vastlegt. Deze vondst
stimuleerde onderzoekers om ook uit
andere complexe en moeilijk doordring-

bare mengsels DNA te extraheren en te
sequensen – bijvoorbeeld uit de bodem.
De metagenomics-aanpak heeft nog
maar een beperkt aantal nieuwe bioactieve stoffen opgeleverd. De belangrijkste
reden hiervoor lijkt dat je zonder beschikbaar isolaat (de geïsoleerde bacterie) heel
moeilijk kunt bestuderen onder welke
omstandigheden de bacterie bepaalde
stoffen produceert en wat precies de rol
van die stoffen is. Daarbij speelt ook nog
eens dat bodembacteriën over tal van
zogeheten cryptische genen beschikken.
Dit zijn genen die slechts onder bepaalde
omstandigheden tot expressie komen. En
juist die cryptische genen lijken de sleutel
te zijn tot het ontsluiten van de schatkamer vol bioactieve stoffen.

En nu nog even sequensen.

Burenruzies

plantopname

beschikbare fractie

bodemvocht

(vrije metaalionen, gecomplexeerde stoffen,
o.a. aan DOC of Cl)

reactieve fractie
(geadsoorbeerd aan organische stof, klei, oxiden
en makkelijk oplosbare verbindingen)

totaalgehalte

vaste fase

verwering/
fixatie

inerte fractie
(in mineralen)

Bron: Geochemische bodematlas van Nederland

D

e samenstelling van het moedergesteente (Chorizont) is een belangrijk referentiepunt om
te bepalen of er sprake is van verontreinigingen in
de bodem, bijvoorbeeld zware metalen zoals zink
of cadmium. Een verhoogd totaalgehalte betekent
niet meteen een verhoogd risico op schadelijke
effecten voor het milieu. Het gaat erom welk deel
van de verontreiniging daadwerkelijk beschikbaar
is voor opname door bodemorganismen of planten. Het totaalgehalte van een sporenelement
is de optelsom van het gehalte in drie fracties:
de inerte, reactieve en beschikbare fractie. In
bodemvocht (beschikbare fractie) komen sporenelementen ofwel voor als vrij ion, ofwel gebonden
aan andere ionen of aan organische moleculen in
oplossing. Vooral de vrije ionen kunnen gemak-

bij lagere pH, omdat de reactieve oppervlakken
van de metaaloxiden dan sterker positief geladen
zijn. Koper (Cu) en chroom (Cr) binden ongeacht
de pH zeer sterk aan de vaste organische bestanddelen en aan de opgeloste organische stof.
|
dat wel te kunnen als ze bij elkaar worden gebracht. Hier is overigens geen
sprake van een gerichte samenwerking.
De bacteriën produceren verschillende
stoffen om elkaar te bestrijden, maar de
schimmel wordt hiervan het slachtoffer.
Bacteriële burenruzies blijken hiermee
een belangrijke nieuwe bron van onderzoek. Als je alleen afzonderlijke bacteriën
screent om mogelijk interessante stoffen te vinden, blijven veel signaalstoffen
onzichtbaar. Juist in de interactie tussen verschillende bacteriële soorten ligt
de mogelijkheid om een geheel nieuwe
klasse van bodemschatten te ontginnen
– maar dat is precies wat dit bodemonderzoek zo lastig maakt.		
|

Metagenomics experiment

O

ver cryptische genen is veel bekend
geworden via 'burenruzie'-experimenten. Door gericht de bodembacterie
Pseudomonas fluorescens met drie verschillende soorten bacteriën samen te brengen
in een voedselarme omgeving hebben
wetenschappers aangetoond dat P. fluorescens niet alleen concurrenten kan opmerken, maar ook verschillende soorten kan
onderscheiden en zijn afweermechanisme daarop afstemt. De genexpressie van
P. fluorescens varieerde afhankelijk van de
aanwezige concurrerende soort en resulteerde in een verschil in uitgescheiden
signaalstoffen, waarvan sommige antibiotische eigenschappen hebben. Vaak is
juist die interactie tussen bodembacteriën
voor onderzoekers interessant. Bepaalde
bacteriën die afzonderlijk niet in staat
zijn een schimmel te remmen, blijken

De stappen in een metagenomics-experiment. A: monster
nemen (bijv. bodem, zeewater of microbiota uit de darmen),
B: Deeltjes sorteren, C: DNA-extractie, D: Genen kloneren, E:
DNA-sequentie bepalen, F: Sequentiefragmenten assembleren.
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Meer weten

Schade door gaswinning

Aanbevolen literatuur
- De Bosatlas van ondergronds Nederland, 2009, Noordhoff
Uitgevers
- W. de Gans, ANWB Geologieboek Nederland, 2006, ANWB/TNO
- G. Mol et al. (red.), Geochemische Bodematlas van Nederland,
2012, Wageningen Academic Publishers
- R. Sulzberger, Alles over composteren en bemesten, 2005, Deltas
- F.J. de Mulder et al. (red.), De ondergrond van Nederland,
2003, Wolters-Noordhoff
- Atlas van Nederland in het Holoceen, 2011, Uitgeverij Bert Bakker
- E.A. Paul (red.), Soil Microbiology, Ecology and Biochemistry,
3rd ed., 2007, Elsevier
- W. de Boer et al., In vitro suppression of fungi caused by
combinations of apparently non-antagonistic soil bacteria,
FEMS Microbiol Ecol (2007) 59:177-185
- P. Garbeva et al., Transcriptional and antagonistic responses
of Pseudomonas fluorescens Pf0-1 to phylogenetically different
bacterial competitors, The ISME Journal (2011) 5:973-985
- Chemische Feitelijkheden Bodemverontreiniging (nr. 27,
1996), Kunstmest (nr.246, 2008), Lachgas (nr. 273, 2011)
Aanbevolen websites
- www.geologievannederland/ondergrond
- www.wetenschap24.nl/specials/bodem
- www.nioo.knaw.nl
- www.wur.nl/Expertises-Dienstverlening/
Onderzoeksinstituten/Alterra
- www.bisdata.wur.nl
- www.tno.nl (thema Energie, Geologische Dienst Nederland)
Voor op school
1. Wat is de definitie van ‘bodem’? Is dit de enige
mogelijke definitie? Licht toe. En wat wordt bedoeld met
bodemstructuur?
2. De basisgrondstoffen voor de bodem zijn basalt en graniet.
Wat is het onderscheid tussen deze mineralen?

De gaswinning in Groningen zorgde begin 2013 voor een serie
aardbevingen. De Nederlandse Aardoliemaatschappij rekent al met
een maximum van 5 op de schaal van Richter.

3. Afbraak van gesteente kan op een fysische (mechanische)
manier en op een chemische manier plaatsvinden. Geef van
elk van die verweringsmanieren twee voorbeelden.
4. Afbraak van organisch materiaal in aanwezigheid van
zuurstof (aeroob) levert onder andere koolstofdioxide. Welke
delfstoffen zijn het resultaat van anaerobe afbraak van
organisch materiaal?
5. Wat is de samenstelling van aardgas?
6. Wat wordt bedoeld met Cation Exchange Capacity? Wat heeft
CEC met het chemisch evenwicht te maken?
7. Aluminiumsilicaten zijn er in allerlei soorten, onder andere:
olivijnen, pyroxenen, asbest, kettingsilicaten en veldspaten.
Maak een indeling op grond van chemische bouw.
8. Waarom is het lastig microbiële bodemprocessen in het
laboratorium te bestuderen? En de bepaling van de totale
hoeveelheid van een zwaar metaal in een bodemmonster
zegt niet altijd alles over de verontreiniging van de bodem.
Leg uit.
9. Wat zijn cryptische genen?
10. Hout en plantenresten bevatten moeilijk afbreekbaar lignine.
Zoek de structuurformule van lignine en geef karakteristieke
groepen aan, die ionen reversibel kunnen binden.
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