
Betere doorworteling, meer koolstof
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Cong et al 2014 J Ecology
Lange et al 2016 Nature Comm
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Betere bodemstructuur
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Plant species richness

Fischer et al 2014 Plant and Soil
Fischer et al 2018 J Ecol



Betere bodemstructuur, betere afwatering
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Wright et 2016 New Phyt



Isbell et al 2015 Nature

Meer biodiversiteit, meer veerkracht
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Meer plantensoorten, minder ziekten?
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Plant species richness

Maron et al. 2012 Ecol Letters; 
Hendriks et al. 2013 J Ecology



Grond van ‘eigen’ monocultuur

Hendriks et al 2013 J Ecology

Grond van soortenrijke plot



Hendriks et al. (2013) J Ecol



Pathogen dilution

Mommer et al 2018 New Phyt
Ampt et al 2019 EJPP



Soortenrijke 
plantengemeenschap, 
gezonde bodem
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Een ziektewerende grond = grond waarin weinig of geen 
aantasting optreedt in een vatbaar gewas, ondanks de 

aanwezigheid van een ziekteverwekker.

Bodemleven speelt hierbij een cruciale rol ! 

 
Ziektegevoelig           Ziektewerend

Gezonde planten in een weerbare bodem



Bodemleven

21

Enorme aantallen en 
diversiteit aan bacteriën, 
schimmels, nematoden, 
protozoën en andere 
diertjes die voor de 
kringloop in de bodem 
zorgen, én ook 
ziekteverwekkers in 
toom houden.

parasitisme

competitieantagonisme

Bron: USDA



Rol van organische stof voor bodemleven

Toevoeging van organische stof zal het bodemleven stimuleren:

verhoging van microbiële biomassa, diversiteit en activiteit

Stabiele organische stof 
zorgt voor de structuur en 
vochthuishouding
= leefomgeving

Afbreekbare organische 
stof is het voedsel voor 
het bodemleven
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