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Bodemvorming en –successie in 
landschappelijk perspectief



Bodems van arme, droge zandlandschappen

Indeling presentatie

Klassieke chronosequenties van de Nederlandse zandgronden

Relatie Bodemontwikkeling - Moedermateriaal

Belangrijkste factoren die de ontwikkeling bepalen

Verzuring en podzolering: Processen

Chonosequentie onderzoek: 

Wat leert dit ons over bodemvorming en verwering?
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Zure bruine bosgrond

Klassieke chronosequenties

Vroeg Holoceen
xerovaaggrond

Bruine bosgrond
(met banden-B)

Moderpodzol

Humuspodzol

Ah-Bs: Moder/mor. Accumulatie end/ectorganische stof + uitspoeling van moder
(SOM+Fe) + verdere verzuring + mobilisatie van Fe en Al via complexatie (echter

geen/weinig uitspoeling Fe) + verwering en bodemchlorietvorming

O-Ah-E-Bh-Bs: Mor. Accumulatie ectorganische stof + uitspoeling Fe/Al 
complexen (podzolering) + verwering. Mobilisatie hydroxy-interlayered 

Al in Ah en E, accumulatie daarvan in B.

Ah-C veelal kalkhoudend (dekzand) Mull/moder
Accumulatie organische stof + ontkalking

Ah-Bw-(Bt): Mull/Moder. Accumulatie organische stof + verzuring + kleiuitspoeling met 
vorming banden B (in relatief lemige zanden) + enige verwering (vrijkomen Fe + klei)

Ah-Bw: Moder. Accumulatie van organische stof + verdere
verzuring, geen kleitranslocatie + verwering (vrijkomen Fe + klei)



Trends gebaseerd op:

Vergelijkend onderzoek van zandige bodems met varierende mineralogie
en textuur (bijv. witte zanden, bruine zanden, fluvioglaciaal)

Vergelijkend onderzoek van zandige bodems van verschillende ouderdom 
(bijv. stuifzanden en terrasafzettingen)

Detailonderzoek van ‘complexe’ bodems (bijv. bodems met banden-B) en
begraven bodems

Belangrijkste factoren

- ANC (acid neutralizing capacity)
- Drainage
- Vegetatie



Hydromorfie reductie Fe           podzolering

Geremde afbraak organische stof: grotere productie
organische (complexerende) zuren

Kalkgehalte

Kleigehalte (grens tussen moder- en humuspodzolen)

Gehalte verweerbare mineralen: bruine en witte
zanden, maar ook type klei (zie vuursteeneluvium)

ANC: zuurneutraliserende capaciteit

Drainage

Vegetatie

Vervanging bosvegetatie door korte vegetatie (heide): neolithicum, overgang van moderpodzol 
naar humuspodzol

Rol van strooiselafbraak (humusprofiel) en gebruik daarvan in bosbeheer (bijv. Linde)



Podzolering: 
Mobilisatie van Al en Fe via complexvorming met organische zuren (fluvic acids) tot oplosbare complexen. 
Uitspoeling naar dieper gelegen horizonten en precipitatie in podzol B. 

Meer in detail:
- Mobilisatie van Al en Fe: sterk pH afhankelijk en dus pas na bepaalde mate van verzuring (zie ANC)
- Precipitatie van complexen in B horizont: verschillende theorien hierover.

1. allofaan/imogolite (coprecipitatie van Al en Si)
2. biodegradatie van organische stof bij vertical transport (grotere, minder oplosbare verbindingen)
3. oververzadiging van Al en Fe in diepere horizonten (pH gradient).

- Rol van beworteling (accumulatie organische stof in B horizont door afbraak wortels) Vooral in ‘boreale podzol’.

Verwering:
- Stabiliteit van mineralen (Bowen reeks)
- Verwering van phyllosilicaten: biotite/muscovite – illiet – vermiculite – Al-interlayering/smectiet
- Effect van mobilisatie van Al (‘Schutzkolloiden’) op snelheden (rates) van verwering
- Rol van myccorhizen en plantenwortels in mineraalverwering in zeer nutriëntarme  bodems

Verzuring en podzolering: Processen



Verwering

Bowen reeks

Verwering zware mineralen in dekzanden in Engeland
(podzolen) Bateman & Catt 1985

Afhankelijk van Fe2+ gehalte, effective surface area en pH: 
trend volgt Bowen-reeks



Bowen reeks



Verwering zware
mineralen in dekzanden 
in Engeland (podzolen) 
Bateman & Catt 1985

Afhankelijk van Fe2+ 

gehalte, effective 
surface area en pH: 
trend volgt Bowen-reeks



Chronosequentie bij onderzoek naar verwering

- Lange termijn: Voorbeeld Lichter, 1998: duinzanden over > 4000 jaar
Exponentiele afname verweringssnelheid voor veel elementen
Klassieke opeenvolging van Bowen reeks
Past in beeld van bijdrage van verschillende elementen en hun stabiliteit
Fe en Al uit- en inspoeling volgt traditionele beeld van podzolering

- Korte termijn: Emmer, 1995: stuifzanden over ca. 130 jaar
Reeds arm materiaal met resistente mineralen: dus lage rates
Wel op deze termijn mobiliteit en beweging van Al en Fe (podzolering)
Duidelijk toename verzuring in de tijd

Emmer: 
- Enige bekende systematische studie van recente verwering en element losses in arme zanden

(chronosequentie - 6 opstanden – van bodems in stuifzand onder Grove den).
- Geen enkele aanwijzing voor significante impact mineraalverwering onder actuele condities en op 

deze tijdschaal



Dunes: chronosequence van > 4000 jaren
Lichter: 1998 Lake Michigan

Exponentiele mass rate loss van bovenste 15 cm van de podzol

Ca>Mg>Mn>Zn=P>V>Fe>Al>K,Na,Ti

Initial mass rate loss is hoog, later lager

Mass rate loss sterk afhankelijk van verweerbaarheid van de 
mineralen (bijv. Ca: veel kalk en P in schelpresten) + aard van de 
aanwezige mineralen (korrelgrootte/fragmentatie).



Emmer: Element concentraties in mmol kg-1 van 
minerale bodemhorizonten in stuifzand

Na, K, Ca: geen verandering in de tijd

Mg: als enige kleine afname (ca. 30%) bovenin vanaf ca. 40 jaar.

Fe en Al: enige mobiliteit (afname bovenin, aanrijking in Bs)

Voorraden in endorganisch - ectorganische horizonten:

Na : End>>>Ect
K     : End>> Ect
Ca   : Ect>>End (vastlegging in humusvorm)
Mg  : Ect> End (vastlegging in humusvorm)
Fe    : Ect=End
Mn  : Ect>End (vastlegging in humusvorm)
Al   : End>>>Ect

K waarden: gelijk aan K waarden van bovengrond bij Bommenlijntje, maar 
geen verschil in de tijd!

N.B. Geen veranderingen in pH, BS etc tussen 1990 en 2018 !!
(humusvormen in zelfde opstanden opnieuw onderzocht)



Conclusies:

Chronosequentie is bekend, met inbegrip van trends in verwering tijdens de diverse fasen.

Initieel snelle verzuring, maar afhankelijk van ANC (mineralogische samenstelling en textuur).

Bij moedermateriaal met lage ANC snelle start van podzolering tot uiting komend in mobiliteit van Al 
en Fe. Echter met uitzondering van Mg geen indicatie voor snelle verwering (<100 jaar).

“Initieel” snelle verwering, maar afname van verweringssnelheid bij verdwijnen van makkelijk
verweerbare mineralen. Hangt dus sterk samen met verweerbaarheid mineralen (type en
korrelgrootte)

Anderzijds toename verwering bij mobilisatie van Al, door verdwijnen van ‘Schutzkolloiden’ (Al 
mobilisatie)

Veel bewijzen voor belangrijke rol van mycorrhizae in mineraalverwering, maar geen indicatie dat dit 
tot significante afwijkingen in algemene (waargenomen) verweringstrends en –snelheden leidt.



Vragen bij toediening van steenmeel

1. In welke bodemhorizonten zit de steenmeel: ectorganische of endorganische?

2. In welk milieu treedt de verwering op?

Bovenzijde ectorganische laag: geen wortels/mycorrhizae en overwegend droog
Onderzijde ectorganische laag: wortels en mycorrhizae/vochtig

Endorganische horizonten

3.    Wordt rekening gehouden met grote ruimtelijke variatie in chemische samenstelling bij bemonstering?

4.    Wordt bij effectanalyse rekening gehouden met deze aspecten?



Vragen
1 Wat zijn de kansen en risico’s van het gebruik van steenmeel: waar, in welke habitats?

Kansen: 
- Vergroting ‘stocks’ van verweerbare mineralen en daardoor betere beschikbaarheid van relevante nutriënten, alsook betere buffering tegen

verzuring
- Van belang voor sterk verarmde bodems
- Vrijkomen nutriënten door verwering sterk afhankelijk van mineraalsamenstelling + reactief oppervlak. Verandert bovendien in de tijd (afname) en             

kan gepaard gaan met snelle verandering in zuurbuffering (hoge pH initieel – lagere pH na verwering van meest reactieve fractie).

Risico’s: Ik zou niet weten welke en waarom. Bij het ontgronden en daarmee aan het oppervlak komen van minder verweerd/verzuurd 
bodemmateriaal – een veel toegepaste maategel in natuurbeheer - maakt men zich toch ook geen zorgen over ‘risico’s’.

2 Is toediening steenmeel een no-regret maatregel? Zo ja, hoe/waar? Zo nee, waarom niet?

De maatregel leidt niet tot een fundamentele, ongewenste verandering in het functioneren van het ecosysteem, met als enige mogelijke 
uitzondering de tijdelijke pH verhoging die het gevolg kan zijn van toediening van grote hoeveelheden fijn gemalen steenmeel.

3. Wat zijn de belangrijkste kennishiaten?
Inzicht in de initiële effecten van toediening van steenmeel als functie van de mineralogie en specifiek oppervlak van het meel, op de volgende 
terreinen: a) pH en verloop in de tijd, b) nutriëntconcentraties in bodemvocht en bio-beschikbaarheid, blijkend uit plant nutriëntgehaltes. c) 
mycorrhizae-activiteit

De centrale vraag is of en wanneer sprake is van een schokeffect op het ecosysteem functioneren. Treedt dit niet op – op korte termijn – dan kan 
volstaan worden met monitoring van algemene bodemparameters en vegetatie over langere periode. Daarbij is centrale vraag of de tragere (latere)  
verwering tot voldoende ’ontzuring’ en verhoogde bio-beschikbaarheid leidt.


