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Even voorstellen…

• Fysisch geograaf/archeoloog

• Hoofddocent/onderzoeker bij Saxion in Deventer 

• Geoarcheoloog EARTH Integrated Archaeology in Amersfoort

• Landschapsreconstructies en advisering specialistisch bodemonderzoek

• NB weet niets van aardewerk ->  buurvrouw Saskia wel 



Commissie Natuurlijk Tuinieren

Verwarrende informatie  uit tuinhandboeken

De grond moet los zijn

De grond moet een goede afwatering hebben

De grond moet niet zuur zijn

Uit: Tuinieren voor Dummies



Commissie Natuurlijk Tuinieren

• Hoe zorg je voor een goede vochthuishouding?

• Wat is het effect van het afdekken van grond?

• Hoe tuinier ik, zodat ook de tuinder na mij met plezier kan tuinieren? 

• Wil je de bezinkproef doen?

www.eindhoveninbeeld.com



Inhoud

• Wat is grond?

• Waar komt de grond vandaan?

• Hoe ontstaat een bodem?

• Hoe werkt een bodem?

• Wat is de invloed van menselijk handelen op de grond?

• Spitten/ploegen/graven

• Drainage

• Afdekken

• Hoe houd ik mijn grond gezond?



Wat is grond?

Verwarrende informatie  uit tuinhandboeken

Maar… we doen toch de bezinkproef om te kijken wat de verhouding zand en 

slib is in onze klei?

Uit: Tuinieren voor Dummies

Uit: Tuinieren voor Dummies



Wat is grond?

Tegenwoordig gebruiken In Nederland kennen we verschillende indelingen 

en dat levert spraakverwarring op

Dé standaard in Nederland is NEN5104

Bij landbouwinstituten wordt soms nog gewerkt met STIBOKA

Internationaal werkt men met USDA soil taxonomy

www.Eurofins-Agro.com



Wat is grond?

Grond wordt ingedeeld in klassen op basis van:

korrelgrootteverdeling én gehalte organische stof

Onderscheid wordt gemaakt in:

Lutum: <0,002 mm

Silt: 0,002 – 0,050 mm

Zand: 0,050 – 2 mm



Wat is grond?

Grond wordt ingedeeld in klassen op basis van:

korrelgrootteverdeling én gehalte organische stof

Op basis van de verhouding zand silt en lutum wordt onderscheid gemaakt in:

Klei, leem en zand



Wat is grond?

Grond wordt ingedeeld in klassen op basis van:

korrelgrootteverdeling én gehalte organische stof

Naar NNI 1989

Van Zijverden & De Moor 2014
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Wat is grond?

Grond wordt ingedeeld in klassen op basis van:

korrelgrootteverdeling én gehalte organische stof

Organische stof komt in de grond terecht door veengroei, sedimentatie en-of 

bodemvorming waarover later meer.

Vos et al. 2011
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Wat is grond?

Grond wordt ingedeeld in klassen op basis van:

korrelgrootteverdeling én gehalte organische stof

Organische stof komt in de grond terecht door veengroei, sedimentatie en-of 

bodemvorming waarover later meer.

H.J.A. Berendsen



Wat is grond?

Grond wordt ingedeeld in klassen op basis van:

Korrelgrootteverdeling én gehalte organische stof

Waarom wil je dit weten?

Verhouding zand/silt : lutum : organische stof bepaalt de eigenschappen van 

de bodem.

Lutum < 8% gevoelig voor winderosie en uitdroging

Lutum 8-25% gevoelig voor verslemping maar groot capillair vermogen

Lutum > 25% laag capillair vermogen, slechte verkruimelbaarheid, 
krimpgevoelig

Oplossing: toevoegen organische stof



Waar komt de grond vandaan?

Pruissers & De Gans 1988

3500 BC 2500 BC 500 BC



Waar komt de grond vandaan?

Pruissers & De Gans 1988

2500 BC 500 BC 700 AD



Waar komt de grond vandaan?

Farmers of the Coast & Peter Scholle (Mexico Bureau of Geology)



Waar komt de grond vandaan?



Fluviatiele kreken (crevasses)

Waar komt de grond vandaan?

https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/

Berendsen 1997

Klei

Zandige klei

Zand



Waar komt de grond vandaan?

Erfgoed Utrecht

Fluviatiele kreken (crevasses)



Hoe ontstaat een bodem?

De bodem is het gedeelte van de aardkorst waarin het gesteente is veranderd

door atmosferische invloeden en organismen

Fysische processen zorgen voor uiteenvallen in kleinere delen 

vorst, beworteling, spitten, ploegen

Chemische processen zorgen voor oplossing 

kalk, fosfaat, ijzer, stikstof, koolstof, etc.

Biologische processen afbraak en menging door organismen

beworteling, mollen, wormen, schimmels, bacteriën, etc.



Hoe ontstaat een bodem?

Door deze processen ontstaat een bodem met zonering in zgn. horizonten

O - Horizont   strooisellaag

A - Horizont  vegetatiehorzont/humuslaag

E - Horizont uitspoelingslaag

B - Horizont inspoelingslaag

C - Horizont uitgangsmateriaal

ADC ArcheoProjecten



Hoe ontstaat een bodem?

Humus komt in de bodem door het verewerken van vegetatieresten door 
bodemleven en onder invloed van de mens.

Komt in drie vormen voor:

Ruwe humus: herkenbaar als diepzwart schoen-
smeerachtig materiaal

Moder: uitwerpselen van bodemdieren heeft
kenmerkend “bosluchtje”

Mull: bijna niet zichtbaar

ADC ArcheoProjecten
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Humus komt in de bodem door het verewerken van vegetatieresten door 
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Toevoer door bemesting (mest, plaggen, beer)

ArchOL ADC ArcheoProjecten



Hoe ontstaat een bodem?

Door een neerslagoverschot in Nederland treedt altijd transport van stoffen op 

vanuit de grond naar het grondwater

In polders stromen de opgeloste stoffen naar sloten en wordt het water (met 

opgeloste stoffen) afgevoerd

Steur & Heijink 1991



Hoe ontstaat een bodem?

Afwisselend bodemvorming en afzetting van lutum, silt en zand

ADC ArcheoProjecten

Bewerkte bodem 1500 v. Chr.

Natuurlijke bodem 500 v. Chr.

Moderne bewerkte bodem vanaf 1950 na Chr.



Hoe werkt een bodem?

Een paar vuistregels:

In losse grond gaan bodemprocessen sneller

Onder een begroeid oppervlak gaan bodemprocessen langzamer

Het type begroeiing bepaalt mede de snelheid van bodemprocessen

Maar ook:

Het type bodem bepaalt mede de soort vegetatie

De doorlaatbaarheid van de grond bepaalt mede de soort vegetatie

De doorlaatbaarheid van de grond bepaalt mede het type bodem



Hoe werkt een bodem?

Dus…

Grond bestaat uit de deeltjes zand, silt en lutum en organische stof

Klei, leem en zand zijn allemaal mengsels van deze deeltjes

Deze deeltjes zijn aangevoerd door de Oude Rijn via zijkreken

Het bovenste deel waarop wij tuinieren is 2000-1000 jaar geleden ontstaan

In de top is een bodem ontwikkeld a.g.v. chemische, fysische en biotische 
processen

Door een neerslagoverschot en kunstmatige afwatering verdwijnen stoffen als 
kalk, stikstof, fosfaat, ijzer, koolstof, etc. geleidelijk uit de bodem



Invloed van de mens

Mens ploegt en graaft

Effecten:

Veel groter oppervlak (met voedingsstoffen) beschikbaar voor planten

Snellere afvoer voedingsstoffen door losse structuur

Farmers of the Coast



Invloed van de mens

Mens ploegt en graaft

ADC ArcheoProjecten



Invloed van de mens

Mens ploegt en graaft

Effecten:

Door verstoringen treedt sneller afvoer van voedingstoffen op

ADC ArcheoProjecten



Invloed van de mens

Mens draineert

ArchOL & 

ADC ArcheoProjecten



Invloed van de mens

Mens draineert

Effecten:

Organische stof verdwijnt door oxidatie

Klei klinkt in (grond verdicht)

Afvoer van voedingsstoffen treedt op

Van Zijverden & De Moor 2014

Oxidatie/reductie zone

GLG
Reductiezone



Invloed van de mens

Mens draineert

Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer, 2014



Invloed van de mens

Mens draineert

Effecten:

In de zomer verdroging van de grond

In de winter verdroging van de grond

Op termijn verdichting van de grond (klink)

Afvoer van voedingsstoffen treedt op



Invloed van de mens

Mens dekt af

https://st.depositphotos.com

RTV Oost



Invloed van de mens

Mens dekt af

Effecten van afdekken:

Versnelde afvoer hemelwater => toename piekafvoeren (overstromingsrisico)

Stijging temperatuur (met name in binnesteden)

Permanente vermindering van opnamecapaciteit van ondergrond

O.a. daarom gemeentelijk beleid en investeringen in Volkstuinen en groen



Invloed van de mens

Mens dekt af

Dus wat doen wij bij OTV?

Huisje bouwen 

Kasje bouwen 

Bestrating aanbrengen

Googlemaps



Invloed van de mens

Mens dekt af

Verblauwing door (tijdelijke) afdekking

ADC ArcheoProjecten



Invloed van de mens

Mens dekt af

Waarom groeit er eigenlijk geen (on)kruid?

Zure humus => gering bodemleven

VT Wonen



Hoe houd ik mijn grond gezond?



Hoe houd ik mijn grond gezond?

Organische stof toevoegen (compost)

Voedingsstoffen toevoegen (mest, compost, etc.)

Gebruik composteerbaar worteldoek

Wel bestraten maak gebruik van waterdoorlatendeverharding of splitplaat

Houtsnippers? Let op de samenstelling en altijd met mate!

Drainange? Niet doen nadelen op lange termijn wegen niet op tegen voordelen 

op korte termijn

To spit or not to spit, that’s the question!
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