De bodem onder onze voeten – natuur.
Samenvatting
Er is veel aandacht voor de bodem. Aan de hand van de situatie in Sleen en omstreken, mijn
persoonlijke woonomgeving, is deze schets gemaakt. Vanuit de geologie en de komst van de eerste
bewoners wordt het gebruik van de bodem door boeren en de ontwikkeling van het landschap
beschreven. Daarbij komen de zes belangrijke processen in de bodem aan de orde:
waterhuishouding, structuur, beworteling, organische stof, bodemleven/bodembiologie en
bodemchemie.
Kennis van de landschapsgeschiedenis en de processen in de bodem zijn nodig om met verstand
verder te werken aan de integrale toekomst van natuur, landschap en landbouw in Drenthe.
Geologie of het ontstaan van de bodem
Direct rond de dorpen Noord-Sleen, Sleen, Diphoorn en Erm liggen een aantal essen waarvan de
bodem bestaat uit keileem met een laag dekzand. Ze maken deel uit van de Sleener rug, die net als
de Hondsrug in de Saale ijstijd (250.000-130.000 jaar geleden) is afgezet. Keileem bestaat uit leem,
leemhoudend zand en keien. De keien zijn afkomstig uit Scandinavië en door de opschuivende ijskap
hier terecht gekomen. In de laatste ijstijd (Weichsel), die 12.000 jaar geleden eindigde is het keileem
is bedekt met een laag leemarm dekzand, dat door de wind over de toen op het Drents plateau
aanwezige kale (pool)vlakten en toendra’s werd aangevoerd. Op dat dekzand groeide later loofbos
(voornamelijk gemengd bos met eik, linde, iep en es) en zo werd een bovenlaag met organisch
materiaal (organische stof, humus) gevormd. Vanaf ongeveer 3800 jaar voor Chr. begonnen
prehistorische boeren het bos te kappen en er akkers van te maken waarop gedurende een aantal
jaren granen werden verbouwd, tot de grond uitgeput raakte. Een nieuw stuk bos werd gekapt en
het verlaten stuk verruigde. Door verzuring en verschraling ontstond niet opnieuw bos maar
heideveld. Door de eeuwenlange inwerking van uitspoeling en inspoeling in leemarm dekzand,
ontstond op het heideveld dat typische bodemprofiel van de zandlandschappen: de podzolbodem.
Als je er een gat van een meter diep in de grond graaft (een profielkuil maakt) dan zie je een
opvallende gelaagdheid met een dunne bewortelde toplaag, een mineraalarme uitspoelinglaag, een
mineraalrijke inspoelingslaag en schoon zand (afbeelding 1). Onder de laag schoon zand tref je, zoals
in afbeelding 1 te zien is, een laag keileem aan. De veldkeien zijn te zien in de leem en het
leemhoudende zand.
Afbeelding 1: podzolbodem en voorkomen in Nederland (Bron Zone MBO).

Keileem
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Van oorsprong zijn de podzolbodems niet erg vruchtbaar. Het is dus niet verwonderlijk dat het
bouwland flink werd bemest vanaf de tijd dat de esdorpen hun definitieve plek in het landschap
kregen. Bekend is het gebruik van plaggenmest die op de akkers werd gebracht (zie later). In de loop
van eeuwen heeft dat ervoor gezorgd dat de toplaag (zwarte bouwvoor met veel humus) wel tot 50
cm dik werd op oude bouwlanden. Naast de van oorsprong hoge ligging van de essen heeft dat tot
extra hoogteverschil in het landschap geleid. Op de ontgonnen heidevelden, zoals bijvoorbeeld in het
Slener Westerveld, is de laag teelaarde veel dunner, 20 tot 30 cm. Bij een omgewaaide boom nabij de
Galgenberg is in het heideveld het typische podzol bodemprofiel te zien (afbeelding 2): direct onder
het blad, mos en heide een zeer dunne toplaag, dan een lichtgrijze uitspoelingslaag, daarna een
donkerbruine inspoelingslaag en daaronder schoon zand.
Afbeelding 2: podzolbodem op heideveld.

Behalve keileembodems en podzolbodems op de essen en de veldgronden vinden we in onze streek
ook veengronden (ook wel madeveengronden) en eerdgronden (ook wel A/C gronden) die
voorkomen in de beekdalen.
De eerste boeren, ontstaan van een landschap
Bijna 6000 jaar geleden kwamen de eerste boeren op het Drents Plateau. Vanaf ongeveer 3800-3600
jaar v. Chr., het midden-neolithicum, waren de tot de Trechterbekercultuur behorende
hunebedbouwers het eerste volk dat op grote schaal landbouw en veeteelt bedreef. Waar de
(vruchtbare) keileembodems aan de oppervlakte kwamen zijn vanaf 3800 jaar voor Christus, toen
bewoners een vastere woon- en verblijfplaats zochten, de hunebedden ontstaan. De grote
zwerfkeien lagen aan de oppervlakte en werden gebruikt voor het skelet van het hunebed, de
kleinere keien voor opvulling. Keileembodems met leemhoudend zand zijn het meest vruchtbaar,
vandaar dat de eerste escomplexen in Drenthe daarop zijn ontstaan. Daarop aansluitend ligt
landbouwgrond die ontgonnen is uit heideveld (veldgrond), waarvan de bodem bestaat uit
podzolgrond. Zoals eerder besproken: in de eerste periode kapten de boeren stukken bos op hoge
gronden. Het hout werd gebruikt als bouw- en brandhout of op het land verbrand (brandcultuur). Op
de vrijgekomen grond werden granen verbouwd. Als de grond uitgeput was herhaalde zich deze
cyclus. In de late Bronstijd ontstonden de celtic fields, zoals de complexen in het Sleener Zand tussen
de Papeloze Kerk en de Galgenberg.
In de Midden-IJzertijd (500-250 v.Chr.) ontstonden nederzettingenpatronen met buurtschappen
binnen vaste gebieden (de latere marken). De nederzettingen werden nog wel verplaatst als de
bodemvruchtbaarheid afnam. Meer en meer kwam het gemengde bedrijf in zwang. Naast de teelt
van granen werden schapen, geiten, rundvee, varkens, kippen en later ook paarden gehouden. Er
werden boerderijen gebouwd met ruimte om de dieren in de winter op te stallen. Heideplaggen
werden als strooisel gebruikt. De plaggenmest werd gebruikt voor de bemesting van het bouwland.
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De bodemvruchtbaarheid bleef op peil en vanaf de vroege middeleeuwen kregen de nederzettingen
meer en meer een vaste plek met essen in de directe omgeving. Vee werd geweid op de heide
(schapen), in de toen nog uitgebreid beboste beekdalen (rundvee) en op stoppelland. Er vonden wel
beperkt heideontginningen plaats, maar pas met de opkomst van de kunstmest vanaf begin 20ste
eeuw nam dat een grote vlucht. De kunstmest was ook nodig om de “ziekte van de Drentse essen”
tegen te gaan. Dit was een groot probleem op het hele Drentse plateau, met opbrengstdaling, soms
met meer dan de helft. Het ging hierbij om de verzuring van de bodem, die in combinatie met
fosforgebrek de gewassen vatbaarder maakte voor ziekten en plagen met misoogsten als gevolg.
Vandaar dat thomasslakkenmeel (fijngemalen hoogovenslakken van fosfaatrijk ijzererts), dat kalk en
fosfor aanbracht, werd toegepast en in combinatie met stalmest (organische mest) goede resultaten
opleverde.
De Duitser Justus von Liebig (1803-1873) wordt beschouwd als de uitvinder en eerste gebruiker
van kunstmest. Von Liebig onderzocht nauwkeurig welke elementen planten nodig hadden om te
groeien. Daarna startte hij een proef met kunstmestgiften. Liebig onderscheidde drie essentiële
voedingsstoffen: stikstof (N), fosfaat (P2O5) en kali (K2O). Naast deze essentiële voedingsstoffen
erkende Liebig ook het belang van andere mineralen (o.a. calcium en zwavel) en sporenelementen
(o.a. magnesium, borium en koper). Bron: Wikipedia.
Het ruim beschikbaar komen van goedkope kunstmest zoals de stikstofmeststoffen Chilisalpeter en
kalkammonsalpeter, de fosfaatmeststoffen als super- en tripelsuperfosfaat en kalizout verhoogden
de opbrengsten enorm. Ook meststoffen als Kieseriet, een magnesium en zwavelhoudende meststof,
droegen eraan bij. Dat leek aanvankelijk een succesverhaal. Toch bleek langzaam maar zeker dat er
wat mankeerde. Zelfs Von Liebig onderkende al dat alleen met kunstmest duurzaam bodembeheer
niet mogelijk is.
Werken met de bodem
Werken met de bodem, van de ontginning en het in cultuur brengen tot het telen van gewassen, maar
ook bij het beheer van natuurgebieden, is aandacht besteden aan zes processen: waterhuishouding,
structuur, beworteling, organische stof, bodemleven en bodemchemie. Deze processen vertonen een
grote onderlinge samenhang en mogen volgens de huidige inzichten niet los van elkaar worden
gezien. Ze werken samen en vullen elkaar aan in een prachtig biologisch proces. In een andere
publicatie is hier uitgebreid op in gegaan. De conclusie wordt hier vermeld.
Als de bodem goed werkt is dat goed voor de milieuprestaties van het boerenbedrijf. De boer
hoeft minder kunstmest alleen aanvullend te gebruiken, de gewassen zijn minder gevoelig voor
ziekten en plagen en hebben minder last van droogte. De oogstzekerheid, de kwaliteit en de smaak
van de gewassen als bron van goede voeding van mens en dier neemt toe. Een gezonde bodem
draagt in belangrijke mate bij aan de economische weerbaarheid van het boerenbedrijf
En de natuurgebieden dan?
Ook hier spelen de zes factoren waterhuishouding, structuur, beworteling, organische stof,
bodemleven en bodemchemie een essentiële rol. De vraag werpt zich op of natuurbeheerders daar
net zo integraal naar kijken als boeren die de bodem koesteren. Doe je dat namelijk niet dan gaat het
ten koste van de veerkracht van flora en fauna en dus van de natuurwaarden. Een eenzijdige focus
op bijvoorbeeld stikstofdepositie doet geen recht aan alle andere belangrijke waarden, vooral ook
om dat die ten dele corrigerend kunnen werken.
Het is verbazingwekkend, zo niet schokkend, dat bij de herinventarisatie van de Natura 2000
gebieden in Drenthe niet uitgebreid wordt gekeken naar bodem- en watermonsters in die gebieden.
Vraag van ondergetekende aan de Provincie Drenthe naar aanleiding van het Webinar van LTONoord, DAJK en Provincie Drenthe op 8 april 2020:
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Worden bij de gebiedsverkenningen ook analyses van bodemmonsters van de Natura 2000
gebieden meegenomen van b.v. randgebieden en centraal gelegen delen en worden die
vergeleken?
En dan bedoel ik niet alleen de minerale samenstelling, maar ook pH, organische stof, grootte van
het CEC complex, mineralen bezetting van het CEC complex en de bodembiologie?
Antwoord provincie:
Bodemanalyses doen we eigenlijk alleen bij ontwikkelingen, b.v. ten behoeve van inrichting van
gebieden. B.v. bij Ootmanlanden, waar we waterberging realiseren, zijn bodemmonsters genomen
om inzicht in de potenties van die gebieden te krijgen. Dit geldt ook in b.v. het Bargerveen, Oude
Willem, Vledder Aa (die laatste moet nog). Voor heischraal grasland heeft een studie
plaatsgevonden.
Het is een ontwikkeling van de laatste jaren en gebeurt dus in toenemende mate. Tegenwoordig
b.v. ook in Landschappelijk Ecologische Analyses. Voor zover dit soort informatie beschikbaar is,
wordt dat dus in de gebiedsverkenningen meegenomen. Net als b.v. een wateranalyse. We sturen
vooralsnog met name op abiotiek (lucht, water, bodem etc.).
Gezien de enorme impact van de bepleite verlaging van de Kritische Depositie Waarden voor stikstof
in Natura 200 gebieden op de menselijke activiteiten in onze provincie (landbouw, verkeer en ander
gebruik van fossiele brandstof) en de sociaal-economische gevolgen voor een plattelandsprovincie
als Drenthe zou een bredere kijk dan alleen stikstof vanzelfsprekend moeten zijn. De situatie in het
Korenburgerveen nabij Winsterwijk onderstreept dat. https://www.ltonoord.nl/regios-enprovincies/regio-oost/actueel/lto-noord-kijk-bij-natuurherstel-verder-dan-stikstof-alleen.
Nieuwe inzichten op het gebied van bodemecologie en de rol die het bodemleven in het ecosysteem
speelt moeten meegenomen worden in de strategie voor natuurherstel. Hier en daar gebeurt dat al.
Zo zijn er grote successen geboekt in Kampina in Noord Brabant met een win-win situatie voor
natuur en landbouw. Ook op de website van Wij.land (afbeelding 3) zijn goede voorbeelden te
vinden.
Afbeelding 3.
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Waar ik ook voor zou willen pleiten om bij natuurbeheer te denken in veerkracht van systemen en
kantelpunten die het evenwicht verstoren. Je kunt met gericht onderzoek en betrouwbare data die
kantelpunten voorspellen. Binnen WUR is Prof. Marten Scheffer de grote aanjager van dit denken.
Zie bijgaand artikel. https://magazines.wur.nl/resilience-nl/interview-marten-scheffer/.
Enkele kanttekeningen bij de bodemprocessen in de natuur
1. Waterhuishouding
Vernattingsmaatregelen in natuurgebieden kennen voordelen en nadelen.
Voordelen (bron: Van der Gaast, Jacco, Natuurmaatregelen met twee maten, V-focus juli 2021).
• Toestroom van voldoende basenhoudend (grond)water kan de zuurinvloed van
stikstofdepositie neutraliseren.
• Toestroom van schoon grondwater zonder sulfaatbelasting kan de vermestende invloed van
stikstofdepositie neutraliseren.
• Betere vertering van bladstrooisel (zuurconsumerende reductieprocessen) waardoor ook een
betere basenverzadiging in de bodem ontstaat en meer stikstof wordt vastgelegd in stabiele
humus.
Nadelen
• Bedacht moet worden dat bodemleven door vernatting een flinke knauw kan krijgen en dat
rottingsprocessen juist leiden tot vrijkomen van ongewenste C, N en S verbindingen zoals
methaan, blauwzuurgas en zwavelwaterstof.
• Verhogen van beekbodems wordt vaak als vernattingsmaatregel toegepast, waardoor de
verdrogende werking van de beek vermindert. Echter het afvoerregime van een
stroomgebied zal niet veranderen. Veel van de afvoer zal afkomstig zijn van goed ontwaterde
landbouwgronden. Hierdoor bevat het oppervlaktewater van de beken vaak vrij hoge
gehalten aan nutriënten (stikstof en fosfaat). Omdat de beek door de maatregelen van
bodemverhoging vaker zal overstromen zullen er in die gevallen risico’s van vermesting en
afname van de basenverzadiging zijn. Daarbij gaat het om nutriënten in het inundatiewater
en nutriënten die gebonden zijn aan slib. (Van der Gaast, Jacco, Natuurmaatregelen met
twee maten, V-focus juli 2021)
Vernatten van bestaande natuur is maatwerk! Wat in het ene gebied goed werkt, loopt verkeerd af
in een ander. Kortom, de effecten op de waterkwaliteit van vernattingsmaatregelen is sterk
afhankelijk van de uitgangssituatie en daardoor niet generiek uitvoerbaar. Zie
https://edepot.wur.nl/1948
Vernatting is niet altijd gunstig voor de diergezondheid van populaties dieren in natuurgebieden.
Parasitaire infecties zoals leverbot en door teken en knutten overgebrachte ziekten zoals
anaplasmose en blauwtong krijgen meer kansen.
Voor achtergronden over leverbot bij vernatting en de gevolgen voor runderen, schapen, geiten
maar ook paarden, hazen en reeën: zie https://www.veenweidefryslan.frl/uploads/kennisbankbestanden/rapport-risico-leverbotinfecties-bij-vernatting-provincie-fryslan-definitief.pdf).
Schapen in natuurgebieden helpen om vergrassing en bebossing van open gebieden, waaronder
heide, te voorkomen. Tijdens hun graaswerk worden schapen echter regelmatig gebeten door
teken en kunnen daar weidekoorts (anaplasmose) van krijgen. De bacterie Anaplasma
phagocytophilum wordt door teken overgebracht. Ook voor mensen kan dit een vervelende
aandoening zijn. (Bron: haperende maaiers: schapen in de problemen door teken, Vakblad natuurbos-landschap april 2021). Een andere ziekte die door teken overgebracht wordt is de ziekte van
Lyme. Door klimaatverandering is ook niet uit te sluiten dat de Anopheles-mug, de overbrenger
van Malaria, in natte gebieden kansen krijgt. Momenteel worden in Nederland jaarlijks tussen de
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200 en 300 gevallen van Malaria vastgesteld. Grote grazers in meerdere (ver)natte natuurgebieden
hebben last van parasitaire infecties als leverbot. Ook slecht drinkwater (chemische en/of
microbiologische kwaliteit) leidt regelmatig tot problemen.
Aan de andere kant heeft de droogte van de afgelopen jaren veel gevolgen voor de levende natuur.
Op hoge, droge gronden komt het bodemleven tot stilstand. Er is dan ook geen mineralisatie.
Ontwatering van (hoog)veen leidt tot extra mineralisatie doordat er extra zuurstof in het systeem
gebracht wordt. Het stikstofleverend vermogen van de bodem neemt toe, met alle gevolgen van
dien.
Waterretentie op het Drents plateau als geheel (vertraging van de afvoer), indien nodig inlaat vanuit
het IJsselmeer, maatregelen in deelgebieden en een goed werkende bodem zijn meer dan ooit nodig.
Landbouw en natuur hebben hier dezelfde belangen.
Tot slot: voor de borging van de waterkwaliteit in natuurgebieden is monitoring van
oppervlaktewater (chemisch en microbieel) noodzakelijk, b.v. in winter- en zomerhalfjaar.
2. Structuur
De structuur van de bodem wordt ook in natuurgebieden vooral bepaald door de kalktoestand (pH,
accu van de bodem). Zure bodems leveren minder voedingsstoffen voor bodemleven en voor de
planten en is negatief voor de natuurwaarden in een groot deel van de kalkarme en hooggelegen
Drentse zandgronden (podzolbodems). Onder bodemchemie komen we daarop terug.
3. Beworteling
Ook in natuurgebieden geldt dat een redelijk ongestoorde wortelontwikkeling door een goede
structuur en watervoorziening heel veel CO2 vastlegt in de bodem en wel in microbiële biomassa en
in moeilijk afbreekbare organische stof. Daarnaast komen via schimmels organische voedingsstoffen
beschikbaar voor de waardplant (bodemvegetatie, bomen of struiken).
Het is daarom zaak om in natuurlijke graslanden en bosgebieden de bodem en het bodemleven te
koesteren en waar nodig te verbeteren.
4. Organische stof
In natuurgebieden is de rol van organische stof net zo belangrijk als in de bodem van akkers en
weiden. Dus als leverancier van organische mineralen of stabiele organische stof (humus) die
bijdraagt aan de accu van de bodem. Organische stof is verantwoordelijk voor de sponswerking van
de bodem en dus voor het waterbergend vermogen. Een stabiel en veerkrachtig ecosysteem staat of
valt met bodemleven dat organische stof omzet. Circulariteit bij uitstek!
5. Bodemleven
Ook in natuurgebieden is dit een enorme bron van biodiversiteit en vormt het de basis van een
gezond ecosysteem. Inzicht in microbiële biomassa, microbiële activiteit en schimmel/bacterie-ratio
in de bodem van natuurgebieden ontbreekt in de meeste gevallen. Een gemiste kans….
Dus ga op zoek naar de definitie van een ideale bodem per type natuurgebied.
Een onderbelicht aspect is het effect van klimaatverandering (opwarming) op het ecosysteem in
natuurgebieden. Door het gebruik van fossiele brandstoffen is de concentratie CO2 in de
atmosfeer de laatste 100 jaar fors gestegen. Dit broeikasgas van de lange koolstofketen is in hoge
mate verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde.
De hogere CO2 concentratie en de hogere temperaturen leiden tot meer fotosynthese.
Maar ook de bodemprocessen staan in de winter veel minder lang op een laag pitje dan vroeger
toen we veel meer en langere vorstperioden hadden.
Gevolg is op jaarbasis meer mineralisatie ook in bodem van natuurgebieden.
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De huidige klimaatomstandigheden zijn dus gunstig voor fotosynthese en het stikstofaanbod uit de
bodem. Als er voldoende vocht in de bodem beschikbaar is worden natuurgebieden groener.
Vergeet hierbij ook niet stikstofoxiden die vrijkomen bij de verbranding van fossiele brandstoffen.!
Aan de andere kant zijn er de gevolgen van verschraling in natuurgebieden.
Of door die verschraling en als gevolg daarvan de beperking van het aanbod van mineralen en
sporenelementen de kwaliteit van de flora zo goed is, dat is maar de vraag.
Was de “Wasserbombe”, Nederlandse tomaten met volgens de Duitsers kraak nog smaak, niet
deels een gevolg van voldoende aanbod van CO2, water en N,P, K, maar verwaarlozing van het
belang van andere mineralen en sporenelementen in het teeltsysteem?
6. Bodemchemie
Dit is de wereld van N, P, K maar ook van een hele reeks aan andere mineralen en sporenelementen.
Als ze in balans zijn leveren ze bodemvruchtbaarheid, ook in natuurgebieden.
In het nu volgende ga ik in op het belang van calcium en fosfor voor de bodem en het belang van
andere elementen voor plant en dier.
Calcium speelt een belangrijke rol voor het bufferend vermogen van de bodem. Zandgronden zijn in
veel gevallen van nature kalkarm. Dat uit zich in een lage pH en een slechte Ca bezetting aan de accu
van de boden. Toestroom van voldoende basenhoudend grondwater kan verbetering geven. (zie
onder 1. Waterhuishouding).
Afbeelding 5 laat zien hoe de opname van mineralen in de plant varieert met de pH: op zure bodems
met een pH < 4,5 en bodems met een pH>6,5 worden veel minder mineralen opgenomen dan op
bodems met het voor zandgrond optimale pH gebied van 4,8-5,5.
Afbeelding 5: Opnamecapaciteit van mineralen en sporenelementen op zandgrond (Y-as) in relatie tot
de pH van de bodem (X-as). Hoe breder de groene zone, hoe beter de opname (bron NMI).

Veel bodems in Drentse natuurgebieden hebben een lage pH. Ze zijn van nature kalkarm. Al uit een
onderzoek in 1956 bleek dat bodems van een aantal Drentse boswachterijen heel vaak een te lage
pH (3,45-3,75) hadden voor diverse boomsoorten en dat de fosfaattoestand regelmatig onder het
optimum van 50-70 mg P2O5/100 g grond lag (zie https://edepot.wur.nl/269793).
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Op zure bodems met weinig buffering (kalkarm) zullen allerlei mineralen en sporenelementen die
noodzakelijk zijn voor een vitale bodem en plantengroei ook slecht beschikbaar zijn. Slecht
bodemleven en slechte plantengroei kunnen het gevolg zijn. Indirect heeft dat consequenties voor de
fauna (vogels, in het wild levende dieren en grazers) die van wormen, insecten en planten in het
gebied leven.
Ruud Hendriks, Practor Kringlooplandbouw bijn Aeres MBO en docent bodemvruchtbaarheid bij
Aeres Warmonderhof schrijft op 8 juli 2021 in een opiniestuk in het Dagblad van het Noorden:
“Door stikstofdepositie verandert de verhouding en dynamiek van mineralen, bijvoorbeeld calcium
en fosfaat, wat verstorend is voor de groei. Dat gebeurt wanneer beheerders niet ingrijpen, maar
ook wanneer er wordt verschraald door te maaien of te plaggen. Met de afvoer van overmatige
stikstof verdwijnen ook andere mineralen. Daar komt mede het calciumgebrek vandaan, wat nodig
is voor botvorming van dieren”.
Uit mijn eigen ervaring als dierenarts weet ik dat behalve calcium ook fosfor en koper belangrijke
mineralen zijn voor de botvorming.
Fosfor is niet alleen op zure grond slechter beschikbaar. Op ijzerhoudende grond (op het Drents
plateau regelmatig voorkomt) die ook zuur is, is er veel ijzer vrij beschikbaar. Dit vrij beschikbare ijzer
vormt complexen met fosfor die daardoor slecht beschikbaar is (gefixeerd). Dit leidt tot bodems die
fosfor vast leggen: fosfaat-fixerende grond en een laag fosforgehalte in de vegetatie. Dat kan
fosfortekort veroorzaken bij dieren die van de vegetatie op die gronden leven. Opname van te veel
ijzer met voedsel of drinkwater leidt bij dieren tot verdringing van andere mineralen en
sporenelementen in het maagdarmkanaal, waardoor bij het dier tekorten kunnen ontstaan.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste functies van verschillende elementen in
plant en dier, maar ook voor de mens. Veel van die elementen zijn onmisbaar voor alles wat leeft op
aarde. Het is een resultante van de zes processen van de bodem onder onze voeten, ook in
natuurgebieden.
Element bodem

Rol in de plant

Rol in dier (ook dierlijke organismen
in de bodem)

N

Eiwit (groei), enzymen

Eiwit (groei), enzymen,

P

Energiedrager, bouwsteen van DNA:
wortelontwikkeling

Energiedrager, bouwsteen van DNA,
botten (vitamine D)

K en Na

Sapstroom in de plant,
droogteresistentie, stofwisseling,
groei

Vochthuishouding in het lichaam, zuurbase evenwicht, enzymen
energiestofwisseling,
prikkeloverdracht

Ca

Stevigheid van de celwanden,
kwaliteit

Botten, prikkeloverdracht spier-zenuw,
hormonen, stolling, pH regulatie bloed
(vitamine D)
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Mg

Bouwsteen van bladgroen, rol in
assimilatie/fotosynthese

Botten, prikkeloverdracht spier-zenuw,
activatie van enzymen, productie van
PTH => Ca stofwisseling

S

Eiwitkwaliteit: zwavelhoudende
aminozuren

Eiwit als bouwsteen voor groei,
ontwikkeling en lichaamsonderhoud,
thiamine (B vitamine), insuline

Cu

Plantontwikkeling/groei,
vruchtzetting

Aanmaak rode bloedcellen, pigment,
activatie enzymen, skeletontwikkeling,
voortplanting

Zn

Enzymen, groeistof (Auxine),
bladgroen, weerstand

Enzymen, botten, huid, haren,
weerstand

Co

Onderdeel van enzymen en coenzymen, onderdeel vitamine B12

Penswerking, vitamine B12, onderdeel
enzymen, co-enzymen

Fe

Enzymen, bladgroen

Rode bloedcellen

Ook het bodemleven in natuurgebieden is afhankelijk van dezelfde mineralen en sporenelementen
als die nodig zijn voor plant en dier. Bij tekorten laat het bodemleven te wensen over. Dat heeft
gevolgen voor de kwaliteit en de kwantiteit van de flora in natuurgebieden en vogels die leven van
wormen en insecten. In het wild levende dieren en schapen en grote grazers krijgen te maken met
voedseltekort en tekort aan mineralen en sporenelementen. Het gevolg is meer ziekten en plagen in
planten, overwoekering door minder gevoelige planten en verdwijnen van soorten. Het moge
duidelijk zijn: een eenzijdige focus stikstofoverschot in natuurgebieden en overwoekering door
stkstofminnende vegetatie is maar het halve verhaal….
Voor de dieren betekent minder goede voeding en tekort aan mineralen en sporenelementen naast
verhongering meer kans op ontwikkelingsstoornissen en ziekten, die zich ook uiten bij nakomelingen
(epigenetica). Zie https://www.erfelijkheid.nl/content/epigenetica-de-invloed-van-ervaringen-enomgeving.
Het zou mij niet verbazen dat afname van de fauna juist in natuurgebieden wel eens te maken zou
kunnen hebben met een afname van de biodiversiteit in de bodem en de gevolgen daarvan voor de
natuurlijk flora in een gebied. Hoe is anders te verklaren dat je van veel betrokkenen hoort dat juist
ook in schraal beheerd weidegebied in natuurgebieden zo weinig weidevogels voorkomen? Predatie
zal zeker een rol spelen, net als een algemene afname van biodiversiteit in bodem en in het veld. Het
is de vraag of de Vogelrichtlijn van 1979 en de Habitatrichtlijn van de EU voldoende rekening houden
met de noodzaak van een integrale kijk. Werk aan de winkel zeker ook voor natuurbeheerders!
Giftige planten
Jacobskruiskruid, maar ook zwarte nachtschade, komt in meerdere natuurgebieden uitgebreid voor.
Er wordt weinig aan beheersing gedaan. Het maakt hooi uit natuurgebieden ongeschikt voor gebruik
door boerderijdieren. Jacobskruiskruid is in uitgegroeide vorm niet smakelijk en in de regel mijden
runderen en paarden het. Maar bij een voedseltekort of als de planten nog klein zijn en tussen het
gras verstopt zitten kunnen ze worden opgenomen. Als dieren binnen enkele dagen 1 - 5% van het
lichaamsgewicht aan Jacobskruiskruid opnemen kunnen ze acute vergiftigingsverschijnselen krijgen.
Bij langdurige opname van kleine porties over 1 tot 5 maanden kunnen chronische
vergiftigingsverschijnselen optreden. De toxische alkaloïden van Jacobskruiskruid veroorzaken
leverschade.
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Concluderend:
Een integrale kijk op natuurgebieden is nodig om de kwaliteit van flora en fauna te waarborgen.
Daarbij is een goed functionerende bodem de basis. Wordt de bodem vergeten of eenzijdige
maatregelen getroffen dan is het afbreukrisico erg groot.
Aanbevelingen:
1. Onderzoek grond- en watermonsters in natuurgebieden, Natura 2000 gebieden in het
bijzonder, om inzicht te hebben in alle voor een gezonde bodem noodzakelijke onderdelen.
Niet alleen de abiotische kwaliteit van bodem en water, maar ook inzicht in de kwaliteit
van de bodembiologie is van belang.
2. Neem bij de komende ecologische herinventarisatie van de 14 Natura 2000 gebieden in
Drenthe de resultaten van uitgebreid onderzoek van grond- en watermonsters mee.
3. Onderken dat natuurherstel meer is dan alleen verschraling en vernatting. Zet in dit
verband pilots op voor integraal ecologisch beheer van b.v. heideveld, natuurlijke
graslanden en verschillende bosvormen. Koester voor de fauna in elk geval kruidenrijke
graslanden in natuurgebieden zonder giftige planten.
4. Faciliteer in een aantal natuurgebieden waar het faunabeheer onvoldoende resultaten
oplevert en de soorten diversiteit terugloopt een grootschalig integraal onderzoek naar de
oorzaken.
5. Ga in dialoog met de landbouw om gezamenlijk haalbare doelen af te spreken. Zorg voor
weloverwogen maatregelen en draagvlak. Boeren moeten in hun bedrijfsvoering
handelingsperspectief hebben. Polariserend en ad hoc beleid leidt tot niets.
6. Breid Duurzame Melkveehouderij Drenthe uit met Duurzame Akkerbouw Drenthe,
Duurzame Tuinbouw Drenthe en Duurzaam Natuurbeheer Drenthe.
Sleen, augustus 2021,
Gerrit Hegen
Mobiel 06 53211575
Mail hegengerrit@gmail.com
www.deboerenveearts.nl.
Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven.
Reacties naar aanleiding van dit artikel zijn welkom via mailadres hegengerrit@gmail.com.
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