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1. 2015 Het jaar van de bodem.

Doelen:

• Iedereen doordringen van het grote belang van de bodem voor het menselijk leven; 

• Educatie over de cruciale rol van de bodem in voedselveiligheid, aanpassing en beïnvloeding van 

klimaatverandering, belangrijke ecosysteemdiensten, verkleining armoede en duurzame ontwikkeling;

• Actief bodembescherming ondersteunen;

• Investeringen ondersteunen in duurzaam bodembeheer en behoud van gezonde bodems;

• Ondersteunen van de duurzame ontwikkelingsdoelen en de post 2015 agenda;

• Ondersteunen van de uitbouw van kennis over bodems (regionaal, nationaal en mondiaal).

Vertaling AH van website http://www.fao.org/soils-2015/en/ 3



2. Over geologie en bodemkunde

Wat is bodem

en wat geologie?
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2. Over geologie en bodemkunde

Profiel stuifzandProfiel podzol

Wat is bodem

en wat geologie?

En wat is eerst?

Bodem

of 

geologie?
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2. Over geologie en bodemkunde

Profiel stuifzand Profiel podzol

Geologie levert

het materiaal

waarin 

bodems ontstaan

A B

6



2. Over geologie en bodem. Wat levert de geologie dan?

 In Nederland vooral sediment.  

 Sediment is van elders aangevoerd materiaal dat in Venray 

is afgezet. Elders erosie-hier sedimentatie.
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Geologische  gelaagdheid



2. Over geologie en bodem. Wat levert de geologie dan?

Sediment is b.v.:

◦ Grind (2-63 mm)

◦ Zand (63 µm-2 mm)

◦ Leem (2-63 µm)

◦ Klei (<2 µm)

Dit heet ook wel:

◦ Geoloog: grond of grondsoort (korrelgrootte bepaalt wat het is)

◦ Bodemkundige: moedergesteente / moedermateriaal (daarin gaat de 

bodem ontstaan)
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Leem



De verdeling van de korrelgroottes heet textuur

In de cirkel staan de gronden die het meest

geschikt zijn voor plantengroei met de juiste

hoeveelheid lucht en water.

Zandige gronden: te veel lucht en te weinig wateropslagcapaciteit

Kleiige bodems: te weinig lucht en teveel wateropslagcapaciteit

De beste landbouwgronden

Percentage zand

10
= 20% klei, 40% zand, 40% leem



11

20% klei

40% zand
40% leem



2. Over geologie en bodem. Wie zette dat sediment af?

 Ouder dan 11.400 jaar: wind (dekzand/ingeschakelde leemlagen), 

ijssmeltwater (lokale leem) en rivieren (zand/grind).

 Na 11.400 jaar: beken, veen, de wind (stuifzand)

Dekzand aan het oppervlak

in Nederland
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2. Over geologie en bodem. Waarom gebeurde dat hier?
 NL is dalingsgebied a.d. rand v. h. Noordzeebekken.

 Loop van de rivieren

 Ligging t.o.v. de ijskap (Weichselien ijstijd)

 Slenken=dalingszones begrensd door breuken. Dalingsgebieden worden opgevuld.

 Venray ligt juist op de horst (Peelhorst-zie later)

Dus minder dikke opvulling.
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De ondergrond met 

www.dinoloket.nl/ondergrondmodellen
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We kiezen DGM v2.2

Daarna kiezen we doorsnede
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Venray
Peelrandbreuk

Na doorsnede kiezen we appelboor



Geologie van Venray m.b.v. appelboor
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BX=Formatie van Boxtel. Eolisch. Dekzandafzetting. Laat Glaciaal.

BE=Formatie van Beegden. Fluviatiel. Maas. Zand/grind. Van Plioceen tot heden

KI=Kiezeloölietformatie. Fluviatiel. Rijn. Zand/grind met oölieten. Laat Mioceen-vroeg Tiglien.

BR=Formatie van Breda. Marien. Glauconiet houdende zanden en kleien. Mioceen



‘De bovenste laag van de aardkorst voor zover die door planten beworteld is of kan worden, en 

/of voor zover die onder invloed van fysische, chemische of biologische processen is veranderd‘

‘Een mengsel van minerale gronddeeltjes, organisch materiaal, water en lucht’ 

Lucht

Water

Minerale

delen

Organisch materiaal  5%

Organismen

Wortels

De grond ligt er….

Daarin gaat een bodem ontstaan

Waardoor??

Eerst maar eens…wat is een bodem?

Minerale korrels

N   P   K

Voedingsstoffen

Ca   Mg   S

Spore-elementen     Fe   Cu   Zn
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En dan nu het maken van de bodem in stapjes

1

Bodemvormende

factoren

2

Bodemvormende

processen

3

Bodemlagen

Horizonten 4

Bodemprofiel
5

Bodemtype
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Stap 1 Bodemvormende factoren

1

Bodemvormende

factoren

2

Bodemvormende

processen

3

Bodemlagen

Horizonten 4

Bodemprofiel
5

Bodemtype

1. Klimaat
2. Organismen (flora, fauna)
3. Moedermateriaal
4. Reliëf/topografie
5. Tijd
6. Hydrologie
7. Mens
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Stap 2 Bodemvormende processen

1

Bodemvormende

factoren

2

Bodemvormende

processen

3

Bodemlagen

Horizonten 4

Bodemprofiel
5

Bodemtype
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Stap 2 Bodemvormende processen 2

Bodemvormende

processenToevoegingen
Neerslag plus 

ionen, vaste 

deeltjes, organisch 

materiaal

Bodem
Omvorming

Organisch materiaal humus

Chemische omvorming mineralen

Verplaatsing

Humus, klei, 

ionen, H2SiO4

Fe/Mg

Verplaatsing

ionen, H2SiO4

Fe

Verlies ionen, 

H2SiO4
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Stap 3 Bodemhorizonten

1

Bodemvormende

factoren

2

Bodemvormende

processen

3

Bodemlagen

Horizonten 4

Bodemprofiel
5

Bodemtype
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3

Bodemlagen

Horizonten

Ook wel O van organisch
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Stap 4 Bodemprofiel

1

Bodemvormende

factoren

2

Bodemvormende

processen

3

Bodemlagen

Horizonten 4

Bodemprofiel
5

Bodemtype
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Stap 4 Bodemprofiel
4

Bodemprofiel

Een bodemprofiel is een verticale doorsnede van de bodem 

O Organisch materiaal, verterende bladeren, takjes. Vaak donkerbruin.

A Mineraal en organisch materiaal (humus), licht zwart tot bruin. Uitloging van 

klei, Fe en Ca.

E Licht gekleurde laag a.g.v. uitloging (kalk, humus, Mg en Fe).  A en E is de 

uitlogingszone.

B Inspoelingszone van bijvoorbeeld humus, ijzer en aluminiumoxiden (en klei).

C Moedergesteente.
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Stap 5 Bodemtype

1

Bodemvormende

factoren

2

Bodemvormende

processen

3

Bodemlagen

Horizonten 4

Bodemprofiel
5

Bodemtype
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Stap 5 Bodemtype
5

Bodemtype
 Hoe een bodem heet is afhankelijk van bodemclassificatiesysteem: 

 FAO/UNESCO Soil Map of the World

 US Soil Taxonomy

 Nederlands bodemclassificatiesysteem van de Bakker en Schelling

Veel voorkomende 

bodemtypen Venray

Veldpodzol

Haarpodzol

onder 

stuifzanddek

Duinvaaggrond Enkeerdgrond
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Beekeerdgrond



Bodemdeterminatietabel
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../Bodemdeterminatie zandgronden zoNL.pptx


Codes bodemkaart

 Google "Alterra Rapport 811" filetype:pdf

 Of klik op http://www.zeeuwsbodemvenster.nl/sites/zl-

bodemvenster/files/uitleg_legendacodes_bodemkaart.pdf

 Bodemkaart www.bodemdata.nl

 Topografische kaart 1:25.000 

www.pdok.nl/nl/producten/pdok-downloads/basis-registratie-

topografie/topraster/topraster-actueel/top25raster
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http://www.zeeuwsbodemvenster.nl/sites/zl-bodemvenster/files/uitleg_legendacodes_bodemkaart.pdf
http://www.bodemdata.nl/
http://www.pdok.nl/nl/producten/pdok-downloads/basis-registratie-topografie/topraster/topraster-actueel/top25raster
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Hoge zwarte enkeerdgrond

Veldpodzol

Duinvaaggrond

Vlakvaaggrond

Veengrond

Gooreerdgrond

Topk 52B

../../../Tydl/Venray eo/52b-top25raster-2014.tif
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5. De bodem als ecosysteem

Indeling bodemfauna naar grootte

Indeling naar voedingsniveau (trofisch niveau)

Oud Chinese opvatting: regenworm is de engel van de bodem



De veelheid aan bodemorganismen

Eén gram bodem kan miljoenen individuele en 

verschillende duizenden soorten bacteriën bevatten. 

(Torsvik et al., 1994). 

= gelijk aan

7 koeien



Afbraak

(CO2)

Erosie

Uitloging

Bodem organisch

materiaal

Verlies

Toevoer

Resten planten

Plantenwortels

Mest

Compost

Organisch materiaal circuleert door de bodem en daarmee ook CO2

Gezonde bodem: toevoer en verlies van organisch materiaal in evenwicht.
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6. Bodem en duurzaamheid

Wij hebben de bodem hard nodig als:

 Basis voor ons voedsel

 Filter, buffer(b.v. CO2) 

 Leefgebied en genenpool 

 Fundering 

 Bron van grondstoffen 
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Verder

Situatie Nederland 



Bodemdegradatie
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Bodemerosie Op meer dan 1/3 van het agrarisch land in de wereld

gaat de erosie sneller dan de vorming van de bodem

Erosie is het natuurlijke proces van verwijderen van 

verweringsproducten/bodemmateriaal. Normaal: afvoer=toevoer

Bodemerosie is het door mensen versnelde natuurlijke 

proces van erosie. Het verwijdert de toplaag waar juist 

de plantenvoedende bestanddelen in zitten
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Duurzaamheidspoblemen met Nederlandse bodems:

 Vervuiling

 Verlies biodiversiteit

 Verlies organisch stofgehalte

 Verlies door bebouwing/infrastructuur

 Geen bewustzijn van probleem in de maatschappij………
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Afname organisch stofgehalte: een onderschat probleem

Afname organisch materiaal leidt tot:

◦ afname bodemvruchtbaarheid.

◦ verslechtering fysisch, chemische en biologische eigenschappen 

◦ afname van microbiële activiteit. Deze activiteit is van groot

belang voor de beschikbaarheid van planten voedingsstoffen en 

de voedselkringloop
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Grote uitdaging 2050-mondiale duurzaamheid
 Wereldbevolking 9 miljard (nu 7,4 miljard)

 Groei voedselbehoefte 70% (voedingspatroon)

 Effecten klimaatverandering

 Eist intensievere, maar duurzame landbouw met veel aandacht voor de bodem:
◦ Niet kerende landbouw

◦ Naar gesloten kringlopen (precisiebemesting, nieuwe sanitatie, ….)

◦ Verbeterd groen water management

◦ Geen omzetting meer van natuur naar landbouwgrond (behoud biodiversiteit/CO2 uitstoot)
◦ (verstandige biotechnologie)

◦ (voorkomen voedselverlies)

◦ (minder vleesconsumptie)

◦ (integratie ecologische principes in landbouw: zie artikel VK)

◦ (……………………)

40



7. Wat kan ik als natuurgids met de bodem?
 Aandacht geven aan de bodem als onderdeel van natuur en 

landschap.

 Bodemwandeling/bodemfietstocht

 Thema’s zijn te ontlenen aan deze presentatie.

 In veld: gebruik grondboor, bodem en landschap, laten zien / 

laten doen (eenvoudige proefjes)

 Bij natuur- en milieu-educatie: idem
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7. Wat kan ik als natuurgids met de bodem?

Bijvoorbeeld aandacht voor bodemleven
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Berlese trechter

Sterke lamp

Trechter

Bodem

Gaasje

Verzamelfles

Petri schaaltje
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Enkele proefjes/demonstratie

1. Schudproef

2. Zandliniaal

3. Zand zeven

4. Selectieve sedimentatie

5. Stuifzand

6. Bodemdeterminatie met bodemprofiel

7. Bodemdiertjes

8. Humus bekijken

9. Zand bekijken
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