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Aanleiding: 
Agrariërs zijn afhankelijk van hun bodem. Alles draait om de bodemgezondheid, en alle maatregelen 

zijn erop gericht om de bodem gezond te houden of zelfs nog te verbeteren. De bodem bestaat niet 

alleen uit chemische en fysische componenten, maar juist ook voor een heel groot deel uit 

bodemleven: alle beestjes die in de grond leven. Dit bodemleven is cruciaal in de opbrengst en 

kwaliteit van de gewassen die een agrariër wil verbouwen. Zonder bodemleven geen gewasproductie: 

denk maar eens aan planeten. Helaas is het meeste bodemleven te klein om met het blote oog te 

zien, maar in de grond is een heel groot bodemvoedselweb, van ontzettend veel soorten (honderden 

bodemdiersoorten per kilo grond) en zeer hoge aantallen (miljarden per kilo grond!), die allemaal 

optimaal moeten functioneren om de gewasproductie goed te laten verlopen. Het bodemvoedselweb 

bestaat o.a. uit bacteriën en schimmels, die vooral betrokken zijn bij het verteren van gewasresten en 

het weer vrij maken van voedingsstoffen voor de plant. Naast micro-organismen zitten er in de grond 

nog veel meer “grotere” bodemdieren, zoals aaltjes en wormen. Van de grotere bodemdieren zijn de 

aaltjes, en dan vooral de aaltjes die planten eten, zoals het aardappelcysteaaltje of de 

wortelknobbelaaltjes, bij de akerbouwer het meest bekend en vaak berucht! Toch zitten er in elke 

bodem ook heel veel soorten aaltjes die niet van planten eten, maar leven van bijvoorbeeld bacteriën 

en schimmels. Deze aaltjes zijn vaak van cruciaal belang om het bodemvoedselweb in balans te 

houden en dragen bij aan een goed functionerende bodem en gewasproductie. Als de bodembiologie 

in je bodem onvoldoende op orde of zelfs verstoord is, dan kan het gebeuren dat bepaalde 

gewasresten, zoals stro, te traag verteren. Daarnaast is de bodembiologie ook direct betrokken bij de 

vorming van organische stof, dat weer direct gevolgen heeft voor de structuur, bewerkbaarheid en 

waterhuishouding van de bodem. Het bodemleven is ook direct betrokken bij het vrijmaken van 

nutriënten en mineralen voor de plant, en in sommige bodem is de afstemming van deze processen 

soms niet optimaal, waardoor de gewasgroei achter blijft. En last but not least bestaat de bodem niet 

alleen uit “goed” bodemleven, er is ook vaak “slecht” bodemleven, zoals plant parasitaire aaltjes, en 

de talloze bacterie- en schimmelziektes waar de akkerbouwer allemaal mee rekening moet houden. 

Als akkerbouwer wil je dit slechte bodemleven zo klein mogelijk houden, iets waar het andere 

bodemleven vaak direct bij betrokken is. Kortom bovenstaande voorbeelden geven overduidelijk aan 

hoe belangrijk de bodembiologie is voor elke akkerbouwer. We zien dan ook een toenemende 

belangstelling voor deze bodembiologie: veel akkerbouwers vragen zich af: welk bodemleven heb ik, 

is dit goed, hoe kan ik het stimuleren en voeden, zodat dit bodemleven nog beter voor mij aan het 

werk gaat? Kennis met betrekking tot de bodembiologie is hierbij de missing link: als we natuurlijke 

processen willen begrijpen en sturen moeten we “leren denken als een worm”. Om het bodemleven in 

de akkerbouw goed en efficiënt te gaan gebruiken wordt dit projectvoorstel uitgewerkt.  

 
Doel en relevantie 
Het doel van dit project is de ontwikkeling van referentiewaarden (wat heb ik?) en streefwaarden (wat 
wil ik, en hoe kom ik daar?) te ontwikkelen voor bodem biologische indicatoren. Met deze kennis van 
het bodemleven kunnen vervolgens adviezen worden gegeven hoe de praktijk de bodembiologie beter 
kan gaan benutten en hoe je dit op een kosteneffectieve manier kan meten. Vanuit dit project wordt de 
huidige expertise bij elkaar gebracht en worden (nieuwe) bodem biologische indicatoren ontwikkeld 
om de bodemkwaliteit objectief in kaart te brengen om de effectiviteit van verschillende management-
maatregelen (per grondsoort) te gaan onderzoeken. Uiteindelijk moet dit leiden tot betere en kosten-
effectievere methoden om snel inzage te krijgen in de kwaliteit van de bodem en welke maatregelen 
ingezet kunnen worden om de bodemkwaliteit te verbeteren.  



 
 
Projectomschrijving 
De biodiversiteit en aantallen bodemdieren zijn gigantisch. Om de keuze voor dit BO akkerbouw 

project terug te brengen tot de functioneel belangrijkste en praktisch meest toepasbare parameters, is 

gebruik gemaakt van bestaande expertise zoals de Bodem biologische Indicator (Bobi) in het landelijk 

meetnet bodemkwaliteit, waarvoor referenties voor biologische bodemkwaliteit beschikbaar zijn (RBB, 

RIVM). Deze data zijn meestal afkomstig is van slechts 2 monstertijdstippen en grond afkomstig van 

volledige bedrijven i.p.v. percelen. Er is nog weinig ervaring opgedaan met het gebruik van de RBB-

waarden op perceel niveau. Voor enkele indicatoren uit de meetset bodembiodiversiteit zijn (nog) 

helemaal geen RBB-waarden afgeleid. Dit geldt o.a. voor de schimmel biomassa en HWC. Daarnaast 

is het praktische nut van sommige bodemindicatoren eerder in beeld gebracht voor het productschap 

akkerbouw: zie bijvoorbeeld: Hanegraaf, M.C., A. Termorshuizen en J. Bloem. 2014. Benut de 

bodembiodiversiteit. http://www.kennisakker.nl/kenniscentrum/document/bodembiodiversiteit-0 en 

http://www.kennisakker.nl/kenniscentrum/bodembiodiversiteit-hoe-wat-meetset. Verder is recent een 

wetenschappelijk overzichtsartikel verschenen over de selectie van kosteneffectieve en relevante 

bodem biologische indicatoren om de biodiversiteit en het functioneren van bodems te selecteren 

(B.S. Griffiths et al. Ecological Indicators 69 (2016) 213-223).  

Met bovenstaande bronnen is deze short list voor de praktijk gemaakt (voor uitgebreide info over deze 

methodieken en de interpretatie wordt verwezen naar de bijlage):  

 

Potentieel mineraliseerbare stikstof (PMN) (mg/kg droge grond). Kosten per monster € 288 

Schimmelbiomassa (µg C/g). Kosten € 288 

Bacteriebiomassa (µC/g). Kosten € 288 

Ergosterol (µg/g). Kosten € 76,10 

PLFA (nanomol/g). Kosten € 595. 

Bodemademhaling of potentiële C mineralisatie (mg C/kg/uur). Kosten € 150 

Nematoden- of aaltjes (aantal/100 g grond). Kosten € 436 

Regenwormen (aantal/m2). Kosten € 720(6 plaggen per locatie) 

Visuele bodembeoordeling: Kosten: € 1000 per locatie.  

 

De interpretatie van de uitkomsten van bodem biologische analyses is niet zo eenvoudig als men 

gewend is bij standaard chemisch grondonderzoek. Dit heeft voor een belangrijk deel te maken met 

de complexiteit van het bodemvoedselweb. Het adagium ‘alles hangt met alles samen’ gaat zeker op 

voor de bodembiologie. Het is daarom lastig om een eenduidige set van referentiewaarden vast te 

stellen. Tegelijkertijd is er onvoldoende kennis beschikbaar om dit per regio, teelt of grondsoort te 

doen. In een overleg met onderzoekers en adviseurs uit de projecten ‘Kennisverspreiding 

bodembiodiversiteit’ en ‘Biodiversiteit in de praktijk’ bleek het echter heel goed mogelijk om in 

samenspraak tot bruikbare inzichten te komen over de meetresultaten. Mede op basis van deze 

ervaring wordt de volgende aanpak voorgesteld voor de interpretatie van meetresultaten. 

Met deze short-list aan bodem biologische indicatoren gaan we nieuwe data verzamelen bij: 

1: nieuwe bedrijven uit het bedrijvennetwerk (project Janjo de Haan) 

2 : Langlopende relevante veldproeven zoals de Bodemgezondheidsproef 

3: Nieuwe projecten die mogelijk relevant zijn 

 

http://www.kennisakker.nl/kenniscentrum/document/bodembiodiversiteit-0
http://www.kennisakker.nl/kenniscentrum/bodembiodiversiteit-hoe-wat-meetset


Deze strategie levert voldoende data op om de eerste referentiewaarden voor een aantal 

grondsoorten en regio’s op te stellen. Naast het meten van de bodembiologie zal er nauwe 

samenwerking en afstemming zijn met een aantal fundamentele onderzoeksprojecten die recent 

gestart zijn (NWOgroen project Vital soils for sustainable intensification of agriculture, NWOgroen 

project finemapping the rhizosphere). Door deze aanpak zijn we in staat om nieuwe fundamentele 

kennis te integreren met meer klassiekere metingen aan het bodemleven (aantallen, identiteit, maar 

ook activiteit). Hierdoor kunnen we na 2 jaar nog beter selecteren op een kleinere (en betaalbare!) set 

van geschikte bio-indicatoren, die voor de praktijk relevant zijn. Op de meest geschikte bedrijven of bij 

lopende veldexperimenten kunnen in het 3e en 4e onderzoek jaar verschillende 

managementmaatregelen, zoals toedienen van compost, groenbemesters, bodemverbeteraars etc., 

worden toegepast en onderzocht. Deze aanpak levert binnen een aantal jaren een set van 

streefwaarden op. Deze veldexperimenten en de resultaten kunnen in studiegroep-verband 

beoordeeld en besproken worden. Daarnaast kunnen individuele boeren ook een deel van de 

waarnemingen (op eigen kosten) op hun eigen perceel laten uitzoeken, wat niet alleen de 

betrokkenheid vergroot maar ook de nieuwe kennis m.b.t. bodembeheer in relatie tot bodem 

biologische indicatoren kan versterken.  

 
Planning 
In het eerste twee jaar zullen maximaal 120 plots met behulp van de shortlist voor bodembiologie 
worden onderzocht. De gegevens vanuit 2017 kunnen al begin 2018 worden uitgewerkt en leiden tot 
de nodige output en nieuwe adviezen. Het lijkt daarom een goed moment om eind 2020 een go-no-go 
af te spreken, waarbij dit project tussentijds grondig geëvalueerd kan worden. Bij een positieve 
beoordeling is het voorstel om gedurende 2021 en 2022 onderzoek te starten op de meest geschikte 
percelen of bij lopende veldexperimenten om verschillende managementmaatregelen, zoals toedienen 
van compost, groenbemesters, bodemverbeteraars etc. toe te passen en met de short-list aan bodem 
biologische indicatoren te onderzoeken op hun effectiviteit. Na verloop van tijd worden dan opnieuw 
een aantal biologische indicatoren gemeten en vergeleken met een controle en de bijbehorende 
gewasproductie. 
 
 
Uitvoerders en betrokkenheid 
Project coördinatie wordt uitgevoerd door Gerard Korthals. Hij is bodembioloog en al meer dan 26 jaar 
actief als onderzoeker van grote projecten binnen de bodemecologie. Daarnaast is hij als coördinator 
van het centrum voor bodemecologie zeer goed op de hoogte van lopende projecten bij zowel de 
praktijk (o.a. verschillende PPS-en) als ook het fundamentele onderzoek (o.a. STW, NWO, EU etc.).  
Voor elke afzonderlijke diergroep/waarneming worden de beste expert(s) ingeschakeld om te helpen 
bij het opstellen van materiaal en methoden, het uitvoeren van de waarnemingen en natuurlijk de 
verwerking van de gegevens en interpretatie van de resultaten. Op dit moment zijn de volgende 
mensen/instanties nadrukkelijk in beeld (en soms al benaderd voor hun inbreng):  
Bepalingen aan bacteriën en schimmels, Hot Water Carbon, etc.: J. Bloem (WUR) 
Functionele/microbiologische parameters, zoals bepaling ergosterol, bodemrespiratie en PLFA: G. de 
Deyn (WUR)  
De nieuwste moleculaire technieken, zoals o.a. Next Generation Sequencing van bacteriën, 
schimmels mycorrhizae etc.: W. van der Putten, J. Raaimakers en W. de Boer van het NIOO en H. 
Helder van WUR 
Aaltjes(gemeenschappen): L. Molendijk, J. Visser, R. de Goede (WUR) 
Chemische aspecten: E. Hoffland, R. Comans, J. de Haan (WUR) 
Fysische en visuele aspecten: C. Koopmans (LBI) en W. Sukkel (WUR)  
In de opstartfase kunnen, indien wenselijk, ook verschillende bedrijven die in deze ontwikkelingen 
geïnteresseerd zijn worden betrokken. Mogelijk dat deze bedrijven bepaalde waarnemingen in kind 
willen uitvoeren, zodat er extra financiële ruimte komt om meer bedrijven, cq. Managementmaartgelen 
onderzocht kunnen worden. Binnen dit project zal ook gebruik gemaakt worden van een 
(bestaande)klankbordgroep. Binnen de klankbordgroep zal de invulling en voortgang van het project 
minimaal jaarlijks worden afgestemd met vertegenwoordigers vanuit de akkerbouwsector (o.a. LTO, 
NAV, ZLTO) en natuurlijk ook met BO-akkerbouw en de PPS-bodem eventueel aangevuld met andere 
relevante stakeholders. Daarnaast zal er nauwe afstemming zijn met de projectleider (J. de Haan) en 
de andere betrokkenen van het kernbedrijvennetwerk.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Communicatie 
Binnen het project zal ruim voldoende aandacht zijn voor communicatie met de uiteindelijke doelgroep 

(o.a. akkerbouwers, maar ook bedrijven en andere stakeholders). De communicatie wordt opgepakt in 

nauwe samenhang met de (nog goed te keuren) PPS BeterBodemBeheer. Er zal gebruik gemaakt 

worden van de website, nieuwsbrieven en andere communicatieactiviteiten, zoals bijeenkomsten en 

lezingen van de PPS BeterBodemBeheer. Daarnaast zullen specifiek voor dit project enkele lezingen 

worden verzorgd op Boerenbijeenkomsten (bijv. bijeenkomsten van Veldleeuwerik of LTO). Ook zal 

gebruik worden gemaakt van BO akkerbouw (kennisakker) en communicatiekanalen van partners uit 

de PPS BeterBodemBeheer. De rapportages (in overleg met de opdrachtgever) zullen ontsloten 

worden via de websites van Kennisakker en BeterBodemBeheer. Daarnaast zullen er een drietal 

vakbladpublicaties worden geschreven. Ook is voorzien in een wetenschappelijk artikel. Financiering 

voor het schrijven hiervan zal worden voorzien uit de PPS BeterBodemBeheer.  

 
Producten 
Per jaar worden minimaal de volgende producten opgeleverd: 1 schriftelijke projectrapportage, 2 
artikelen, 2 nieuwsbrieven en 4 presentaties. Al in het eerste jaar komt en een overzicht van de meest 
belangrijke en potentieel nieuw te ontwikkelen bodem biologische indicatoren en een inschatting van 
de daarbij horende kosten. Gedurende het project komen er zoveel data/locaties en gegevens 
beschikbaar dat er ook een stevige database wordt opgebouwd om zogenaamde referentie- en 
streefwaarden op te stellen voor de agrarische bodemkwaliteit. In een later stadium kunnen deze data 
gebruikt worden om de effectiviteit van maatregelen objectief te onderzoeken.  
 
 
Kosten en financiering 
In de verschillende tabellen zijn de kosten voor dit project volledig uitgewerkt. Het merendeel van het 
budget zal opgaan aan waarnemingen op de 120 plots door heel Nederland. Waarnemingen aan 
chemische- en fysische aspecten en het management drukken niet op deze begroting, maar worden 
uit het bedrijven-netwerk project (J. De Haan) en/of uit andere lopende veldproeven gefinancierd. Dit 
geldt ook voor het bepalen van Hot Water Carbon, dat uit het focusproject Organische stof (W. sukkel) 
beschikbaar wordt gesteld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Het uiteindelijke kosten-overzicht ziet er als volgt uit: 
 
 
 
Kosten - overzicht (in euro/jaar) 
 

 
 
 
 
 
Financiering: overzicht van overige financiers 
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prijs per monster aantal herhalingen prijs/locatie

Grondmonstername 558 4 2232 € 33.480 € 33.480

PMN 288 4 1152 € 17.280 € 17.280

Schimmelbiomassa 288 4 1152 € 17.280 € 17.280

Bacteriebiomassa 288 4 1152 € 17.280 € 17.280

Ergosterol 76,1 4 304,4 € 4.566 € 4.566

PLFA 595 4 2380 € 35.700 € 35.700

Bodemademhaling 150 4 600 € 9.000 € 9.000

Aaltjes 436 4 1744 € 26.160 € 26.160

Regenwormen 120 6 720 € 10.800 € 10.800

Visuele beoordeling 1000 1 1000 € 15.000 € 15.000

117 147 183

Verdelen monsters en afstemming laboratoria 32 16 € 6.672 € 6.672

Verwerken data en opzet database 50 50 50 € 22.350 € 22.350

Analyse en interpretatie 30 30 50 € 17.070 € 17.070

Verslaglegging 10 40 40 € 14.370 € 14.370

Coördinatie 10 50 € 10.620 € 10.620

Mondelinge toelichting resulaten op bijeenkomsten en symposia 24 24 € 7.920 € 7.920

Output via artikelen, nieuwsbrieven en nieuwsberichten 8 8 16 € 5.040 € 5.040

Vacatievergoedingen € 5.000 € 5.000

Totaal in 2018: 130 162 246 € 89.042 € 186.546 € 275.588

Gehanteerde uurtarieven en begrote uren:

Bodembiologie (kosten 2018 in euro's, exclusief BTW)

Activiteit

Uitvoerder = Wageningen Plant Research

Personeel 

(in €)
Materieel Totaal

2019 2020 2021 2022

Brancheorganisatie Akkerbouw € 256.588 € 256.588 € 513.176

Derden (via in kind bijdrage private partijen?) € 19.000 € 19.000 € 38.000

Totaal € 275.588 € 275.588 pm pm € 551.176

Financiering
Totaal
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Bijlage: Bodem biologische indicatoren 

Short list voor de praktijk: 

Kosten van grond-monstername op 1 locatie worden geschat op € 558. Uit de grondmonsters worden 

submonsters gemaakt die worden onderzocht op: 

Potentieel mineraliseerbare stikstof (PMN) (mg/kg droge grond). PMN is een maat voor gemakkelijk 

afbreekbare stikstof, en wordt gemeten na 1 week anaerobe incubatie bij 40°C. PMN vertoont goede 

correlaties met de totale microbiële biomassa en is betrekkelijk eenvoudig te meten en te begrijpen. 

De PMN correleert vaak met het organische stofgehalte en totaal N en C, maar laat eerder en grotere 

verschillen zien, bijvoorbeeld toename bij organische bemesting en bij gereduceerde grondbewerking. 

Kosten per monster € 288  

Interpretatie: Hogere waarden wijzen op meer bodemleven en een grotere bodemvruchtbaarheid. De 

hoogste waarden worden gevonden op (permanent) grasland, lagere waarden voor akkerbouw, en de 

laagste waarden voor tuinbouw. Dit hangt samen met de intensiteit van het grondgebruik. Meer PMN 

is een aanwijzing voor meer C- en N-mineralisatie en vaak ook voor een betere bodemstructuur. 

Schimmelbiomassa (µg C/g) . Schimmels zijn, samen met bacteriën, de belangrijkste afbrekers van 

organische stof en vormen de basis van het voedselweb. Schimmeldraden vormen netwerken rond 

organisch materiaal en gronddeeltjes en dragen zo bij aan een goede kruimelige structuur. Deze 

microscopisch gemeten schimmelbiomassa is gebaseerd op de totale hoeveelheid schimmeldraden 

en omvat zowel saprotrofe schimmels (afbrekers) als mycorrhiza schimmels die in symbiose leven met 

plantenwortels. Kosten € 288 

Interpretatie: Een hogere schimmelbiomassa en activiteit vormt een indicatie voor langzamere 

omzetting van organische stof met minder kans op stikstofverliezen, een betere bodemstructuur en 

ziektewering. Mycorrhiza schimmels verbeteren de wateropname en kunnen bijdragen aan 

bestendigheid van planten tegen droogte. 

Bacteriebiomassa (µC/g). Bacteriën zijn belangrijke afbrekers van organische stof, en vormen de 

basis van het bodemvoedselweb. De hoeveelheid en activiteit van bacteriën wordt bevorderd door 

organische bemesting, vooral door drijfmest met een relatief hoge stikstofbeschikbaarheid. De 

bacteriën worden microscopisch gemeten. Kosten € 288 

Interpretatie: een hogere bacteriebiomassa duidt op een snellere omzetting van organische stof, een 

betere bodemstructuur en aanwezigheid van ziektewering. Een grotere hoeveelheid bacteriën wijst op 

een hogere bodemvruchtbaarheid. Dit is gunstig voor de gewasproductie, maar geeft ook een groter 

risico op stikstofverliezen door uitspoeling of denitrificatie.  

Ergosterol (µg/g). Ergosterol zit in de celmembraan van saprotrofe schimmels en geeft een maat 

voor de totale biomassa binnen deze functionele groep. Kosten € 76,10 

PLFA (nanomol/g). Phospholipid Fatty Acids zijn vetzuren die de membraan vormen van alle levende 

cellen. Verschillende groepen organismen hebben verschillende PLFAs. Een 30-tal PLFAs wordt 

gebruikt als biomarkers voor de samenstelling van de microbiële gemeenschap (community 

structure), waarmee effecten van beheer zichtbaar worden gemaakt. Deze methode geeft informatie 

over relatieve hoeveelheden schimmels, bacteriën en actinomyceten. Bovendien wordt onderscheid 

gemaakt tussen saprotrofe schimmels en mycorrhiza schimmels, en tussen zogenaamde Gram 

positieve en Gram negatieve bacteriën die kunnen worden beschouwd als respectievelijk langzame en 

snelle groeiers. Kosten € 595. 

Bodemademhaling of potentiële C mineralisatie (mg C/kg/uur). De afbraak van organische stof tot 

CO2 wordt ook wel C-mineralisatie genoemd. Het kan worden gemeten als bodemademhaling (CO2-

productie). Het is een veel gebruikte maat voor de algemene microbiële activiteit. De activiteit van de 

bodemmicroflora wordt sterk beïnvloed door omgevingsfactoren. Het is daarom belangrijk dat de CO2-

productie wordt bepaald onder gestandaardiseerde omstandigheden, in het lab (zie bijv. Heinemeyer 

et al. of Blok et al, 2002). Kosten € 150 



Interpretatie: De bodemrespiratie geeft een indicatie van de microbiële activiteit en daarmee het 

functioneren van de microbiële gemeenschap. In veel studies is een significante positieve correlatie 

gevonden tussen de hoeveelheid geproduceerde CO2 en de mate van ziektewerendheid. 

Nematoden- of aaltjes (aantal/100 g grond, aantal taxa, biomassa, voedselgroepen, etc.). Aaltjes zijn 

belangrijke grazers van bacteriën, schimmels en plantenwortels, en dragen bij aan de mineralisatie. 

Daarnaast zijn er ook predatoren (roofaaltjes) die protozoën en andere nematoden belagen. In elke 

bodem zitten al gauw 40-100 verschillende soorten, met naast de beruchte plant-parasitaire aaltjes 

ook heel veel niet plant-parasitaire aaltjes. Doordat ze zo talrijk, divers en belangrijk zijn worden ze al 

lang gebruikt als indicator, en verschillende indices geven een indicatie over de vruchtbaarheid en 

mate van verstoring in de bodem. Kosten € 436 

Interpretatie: de aanwezigheid van plant-parasitaire aaltjes beïnvloedt direct de teelt van een gewas. 

Doordat de meeste soorten verscheidene jaren in de bodem kunnen overleven in de afwezigheid van 

een waardplant, is vruchtwisseling van groot belang, waarbij men rekening moet houden met de soort 

groenbemester. Aangezien de waardplantenreeks van de diverse soorten parasitaire nematoden 

varieert, kan pas actie ondernomen worden als de teler weet welke soorten in een perceel voorkomen. 

Raadpleeg hierbij o.a. aaltjeschema.nl. De grote hoeveelheid niet plant-parasitaire aaltjes kan heel 

veel informatie bevatten. Het aantal soorten, de dichtheden, de verschillende voedselgroepen en veel 

verschillende indices (bv. de maturity index) helpen bij de interpretatie. Zo zijn er al verschillende 

(cor)relaties bekend met andere bodemkwaliteitsparameters. Landbouwkundig advies op basis van 

niet-pathogene aaltjes bestaat echter nog niet. Als bepaalde waardes extreem zijn (bv. van de 

maturity index) geeft dit een indicatie dat er veel verstoring heeft plaatsgevonden.  

Regenwormen (aantal/m2). Regenwormen kunnen in de bodem soms net zulke hoge biomassa’s 

bereiken als schimmels en bacteriën. Wormen brengen organisch materiaal in de bodem, mengen de 

grond, bevorderen de microbiële activiteit en verbeteren de bodemstructuur (kruimels) en 

waterinfiltratie (verticale gangen). Kosten € 720 (6 plaggen per locatie) 

Interpretatie: In blijvend grasland komen hoge aantallen voor, maar in geploegde akkers veel minder. 

In kleigronden met laag beschikbaar Ca kunnen te hoge aantallen wormen voorkomen die leiden tot 

ongewenste plakkaatvorming van de klei; dit houdt mogelijk verband met een minder rijping van de 

kleigronden (in polders). Aangenomen wordt dat 100 wormen per m2 goed is voor agrarisch gebruik.  

Visuele bodembeoordeling: Een visuele bodembeoordeling –te leren door een akkerbouwer- kan 

bodembiologische indicatoren in perspectief zetten. Zo krijgt een akkerbouwer zicht op bodemvitaliteit. 

Daarmee kan ook een vertaalslag worden gemaakt voor telers naar te nemen maatregelen. Uitvoering 

door Louis Bolk Instituut. Kosten: € 1000 per locatie. 


