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Nederland heeft relatief jonge bodems. 
Ze zijn ontstaan uit sedimenten uit 
de rivieren en uit de ijstijd. In ons 

gematigde klimaat verweren die bodems 
traag. Verzuring en intensieve landbouw 
versnellen de verwering van de bodem.

Bodemgeologen kijken met andere ogen 
naar de bodems van de wereld dan veel boe-
ren en landbouwkundigen. Zij zien de ver-
andering van de bodem over vele eeuwen. 

Geoloog Huig Bergsma van Arcadis maakt 
zich zorgen over de versnelde verschraling 
van de bodems. Hij denkt met steenmeel 
een middel te hebben om een stuk herstel 
te realiseren. Boeren zullen dat uiteindelijk 
merken aan hun productie.

‘Je kunt de mineralen in een bodem 
indelen in verschillende groepen op basis 
van relatieve verweringssnelheid’, legt 
Bergsma uit. De ‘vruchtbare’ mineralen in 
een zandbodem verweren snel en verdwij-
nen het eerst. Wat je dan overhoudt, zijn 
kwarts en kaliveldspaat. Deze mineralen 
maken vrijwel geen nutriënten beschik-
baar voor het bodemleven en de planten. De 
vruchtbaarheid van de bodem is dus heel 
sterk afhankelijk van het kleine deel (1 tot 
2 procent) snel verwerende mineralen in 
de bodem. Als die schaars worden, werkt de 
bemesting niet meer zo goed als vroeger en 
loopt de productie terug.

Bergsma wil steenmeel inzetten om de 
relatief snel verwerende mineralen weer 
toe te voegen. ‘We doen praktijktests met 
steenmeel bij vijf Friese boeren. Een van 
hen gebruikt bijna geen kunstmest en hij 
rijdt zijn mest bovengronds uit. Daar lijkt 
steenmeel tot nu toe het meest effectief. Op 
zand zien we meer effect dan op klei. De 

eerste reactie na een forse steenmeelgift is 
een korte onderproductie. Na een half jaar 
is de productie op zandgrond vaak boven 
de vroegere productie. Alle deelnemers zijn 
tevreden over het effect. Ze zien steviger 
gras. Het ziet er beter uit.’

De verklaring van het goede effect op 
het bedrijf met weinig kunstmest en boven-
gronds uitrijden van organische mest zit 
volgens Bergsma in het gezondere bodem-
leven op dit bedrijf. ‘Als je steenmeel geeft, 
wordt het bodemleven dat bij deze minera-
len hoort sterker. Je ziet een toename van 
actieve bacteriën. Het parasitaire bodemle-
ven wordt vervangen door het actieve.’

Niet-onderscheidende bepalingen van 
het bodemleven geven geen goede indruk 
van de bodemkwaliteit, zegt Bergsma. ‘Met 
kunstmest voedt de boer vooral het parasi-
taire bodemleven, het bodemleven dat geen 
moeite doet om de mineralen af te breken. 
In een bodem met een gevarieerder mine-

ralenaanbod past het bodemleven zich aan.’ 
Toch kunnen twee bodems dan evenveel 
bodemleven bevatten. 

Op percelen die er beter bij staan, 
onderzocht een teler de aaltjespopula-
tie. Vreemd genoeg bleek hier de grootste 
populatie plantenparasitaire aaltjes voor 
te komen, zonder dat het ten koste van de 
opbrengst ging. ‘Die aaltjes waren hier bezig 
met wortelsnoei. Slechte aaltjes kunnen dus 
best goed zijn, als de bodem en het gewas 
gezond zijn’, zegt Bergsma.

TREND
De geoloog vond een onderzoek naar de 

verwering van de Nederlandse bodems terug 
uit 1935. De Wageningse bodemkundige 
Ferdinand van Baren bekeek met de mid-
delen van die tijd, een lichtmicroscoop dus, 
hoe de bodems waren samengesteld. Hij zag 
toen al dat in de toplaag de nutriëntrijke 
mineralen sneller afbraken. Dat onderzoek 
is nu moeilijk te gebruiken voor vergelij-
king, maar Bergsma verwacht dat de trend 
die Van Baren zag, sterk is doorgezet. ‘Hij 
constateerde al dat bepaalde mineralen snel 
verdwijnen uit de bodem.’

Minerale armoede in planten komt 
vooral hoger in de voedselpiramide terug. 

Diersoorten blijken op zandgronden en hei-
degebieden steeds moeilijker te overleven. 
Deze verschraling van voedsel kan ook voor 
menselijke voeding gelden. ‘Aardappels, 
spinazie en broccoli bevatten dertig jaar 
geleden twee keer zo veel magnesium. Toe-
dienen van dit mineraal als kieseriet werkt 
alleen kortstondig en het is duur. Steen-
meel is uiteindelijk goedkoper. In een proef 
met steenmeel van Alterra waarbij Arcadis 
betrokken is, zijn in het gewas langdurig 
hogere concentraties magnesium gevonden. 
De aanpak met alleen (kunst)mest en kalk 
voor de pH werkt onvoldoende.’ Het gaat de 
afbraak van silicaatmineralen niet tegen. 
‘In de natuur zie je dat we ‘door de bodem 
zakken’ door te lage pH en verlies van orga-
nische stof.’

‘Vulkanisch steenmeel is wat anders 
dan grond’, zegt Bergsma. ‘Het bevat de 
juiste fractie, bijvoorbeeld geen kwarts. 
Daarmee kun je precies die ene procent snel 
verwerende mineralen aanvullen. 10 ton 
steenmeel is 0,4 procent van de toplaag per 
hectare. Als je de afbraak van silicaatmine-
ralen meet aan de nutriënten in het water 
die uit een gebied weglekken in het grond-
water, is dat 125 tot 200 kilo per hectare. Je 
zou dat kunnen aanvullen met 350 tot 700 

kilo steenmeel. Dat is alleen compensatie 
voor het grondwater, niet voor afvoer via het 
gewas. Met een ton steenmeel per hectare 
kan je veel herstel doen.’

 
FOUTE BESLISSING
Het niet meer bovengronds uitrijden 

van mest ziet Bergsma als een foute beslis-
sing. ‘Wie zegt dat injecteren indirect niet 
net zo veel emissie teweegbrengt? Mengen 
met steenmeel maakt organische stof sta-
bieler. De interactie van de mineralen met 
de mest is positief. Je kunt ammonium bin-
den met het mineraal zeoliet. Je moet foute 
beslissingen kunnen aanvechten en terug-
draaien.’

Voor de toekomst ziet de geoloog ook 
andere voordelen in steenmeel. ‘Het spoelt 
niet uit. Het levert bindingsplaatsen erbij 
via de mineralen en de organische stof die 
ontwikkelt. In tegenstelling tot kalk jaagt 
het het bodemleven niet op en levert het dus 
geen extra uitstoot. Dit kan goed zijn voor 
de grondwaterkwaliteit en broeikasgasre-
ductie. Wij praten hierover al met verschil-
lende partijen, waaronder boeren in water-
wingebieden.’
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‘Vulkanisch materiaal herstelt bodem langdurig en is relatief goedkoop’

Steenmeel bevat goede mineralen

Verzuring en onttrekking van nutriënten 

hebben de Nederlandse bodems versneld 

laten verouderen. Met steenmeel is het 

mogelijk de relatief snel verwerende mine-

ralen weer aan te vullen.

Steenmeel bestaat uit gemalen vulkanisch gesteente. De juiste grondstof levert goede snelverwerende mineralen om 
de bodemvoorraad hiermee aan te vullen. F o t o ’s :  D e  G e o B i o l o o g

Uitrijden van steenmeel ziet eruit als bekalking. Het werkt langer, want de mineralen verweren over een veel langere periode.

BODEM EN BEMESTING

Steenmeel stimuleert actief bodemleven


