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Bodemleven 
 
“In de bodem is het oorlog.” omschrijft hoe het er in de 
bodem aan toe gaat. Het begin van ziekteproblemen is 
niet de plaag maar de omstandigheden waarin de plaag 
zich ontwikkelt. En de vatbaarheid van de plant voor de 
plagen. Met bestrijden van symptomen wordt de oorzaak 
niet opgeheven. Door planten vitaal te maken is er 
weerstand en wordt het mogelijk om weerstand te bieden 
tegen ziekten en plagen.  
 
 
Evenwicht 
En dat begint bij de bodem. Daar vindt van alles plaats. 
Bodemleven is er in vele soorten en maten van wormen 
tot bacteriën en die beïnvloeden elkaar. De oorlog in de 
bodem heeft te maken met ruimte van bodemorganismen 
die verovert moet worden op andere bodemorganismen. 
Een evenwichtige bodem kent ruimte voor vele 
organismen die continu bezig zijn elkaar te gebruiken 
ten behoeve van de eigen soort. 
 
 
Bedekking 
De bodem is altijd op zoek naar bedekking. Simpelweg 
om dat bodem organismen leven van de producten van 
het assimilatieproces van de plant. De wortels van 
planten scheiden exudaten af die voedsel zijn voor 
schimmels en bacteriën. Deze zorgen dat de plant 
voedingsstoffen op kan nemen. Een 1-jarige plant is niet 
voor niets 1 jarig. Deze laten exudaten in de bodem 
achter waar andere planten weer van profiteren. En ook 
deze volgende planten zijn tijdelijk. Ieder bodem leidt 
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uiteindelijk tot een oerbos. Vergelijk maar met Heideplanten die groeien alleen op schrale grond. Als 
deze genoeg voeding hebben opgebouwd in de bodem komt er andere plantengroei. Uiteindelijk staat 
overal bos.  
Grond zwart houden is dus tegennatuurlijk en gaat ten kosten van een evenwichtig bodemleven. In een 
evenwichtige bodem leven organismen dus ook planten in symbiose met elkaar. Organismen 
profiteren van elkaar en consumeren elkaar. Dat planten ziek worden heeft een natuurlijke functie. 
Blijkbaar zijn ze kwetsbaar en daardoor voedingsbron voor organismen als schimmels, insecten en 
bacteriën. Een weerbare plant die een goede interactie met de bodem heeft is maar zeer beperkt 

vatbaar voor narigheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oplossing 
Eenvoudige oplossingen bestaan niet. Er is geen wondermiddel dat er voor zorgt dat de bodem in 
evenwicht is en er zijn ook geen planten die als groenbemester zorgen voor een optimale bodem. 
Planten moeten indirect beïnvloed worden. De eerste wijze van beïnvloeding is voeding via de bodem. 
Daarbij is “mest is geen voeding”: de bodem is geen substraat waarin je alleen de voedingsstoffen 
toevoegt die de plant opneemt. De bodem is een complex evenwicht waar voedingsstoffen vrijgemaakt 
worden in ruil voor exudaten van de plant. Het beïnvloeden van de bodem gebeurt door 
bodemprocessen te beïnvloeden. Een goede teelt begint bij inzicht in bodem en stimuleren van de 
goede bodemprocessen voorafgaand aan de teelt. En dat is geen eenmalige activiteit. Stimuleren van 
bodemleven is niet verbonden aan een teelt maar is onderdeel van een gehele rotatie van gewassen.  
Graaf een gat en beoordeel de bodem. 
 
 

 
 
 
 
 
Deze leaflet is onderdeel van het Demonstratiebedrijf kool 
Op het Demonstratiebedrijf kool laten Appelman Vegetables, Telersvereniging RoDeKo en 
studiecluborganisatie Vollegrondsgroente.net de koolteelt zien in 50 tinten groen. Het Demonstratiebedrijf kool 
wordt ondersteund door de SABE regeling 
Het Demonstratiebedrijf kool is gelokaliseerd in Stompetoren in de Noord-Hollandse droogmakerij de 
Schermer. 
Grondsoort: klei afslibbaar 50 - 60% 
Organische stof: 4% 
Teelt: broccoli, sluitkool, bloemkool, savooiekool  
Grondgebruik: eigendom en ruil 

	

Exudaten 

Een exudaat zijn stoffen die een wortel uitscheiden waarvan 
een groot deel bestaat uit suikers. De samenstelling van 
exudaat kan zeer uiteenlopend zijn. Exudaten zorgen voor een 
symbiotische samenwerking in de bodem tussen (haar)wortels 
en bodemorganismen zoals schimmels en bacteriën. Exudaten 
zijn planteigen stoffen die zorgen voor een gunstig 
wortelmilieu.  

Graaf 
een 

kuil! 


