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Ongeacht het 
bodemtype kunnen 
we zeggen dat al 
die 
bodemorganismen 
samen een aantal 
fundamentele 
processen in ons 
natuurlijk systeem 
verzorgen



Bodemleven
• Biodiversiteit

• Ecosysteem

• Indicatoren

Structuur, geografie, gebruiker

Klei

Zand

Veen







Ecologie: een vaste basis (net als economie, gezondheid, veiligheid)

Verlies van veerkracht

Wateroverlast
Droogte
Plaagdieren
Ziekte’s
…



Waterhuishouding: Een bodem met regenwormen is 
vaak wel tien keer zo effectief in het opnemen van water 
als een bodem zonder regenwormen.

Biologische plaagbestrijding: “Door het bodemleven 
te herstellen, reduceerden we het gebruik van 
chemische bestrijdingsmiddelen al met vijftig procent” 

Rob Tamis, 
tulpenkweker 

Koolstofvastlegging: Met verbeterd beheer zou in 
akkerland wereldwijd jaarlijks tot 1.85 Gt koolstof kunnen
worden vastgelegd (zo veel als de wereldwijde transport 
sector jaarlijks uitstoot)

Medicijnen: Is de bodem uitgeput als bron van nieuwe 
medicijnen? Het tegendeel lijkt waar. Er zijn 
waarschijnlijk vele duizenden antibiotica die we nog niet 
hebben ontdekt. 



>>NOx
 Verzuring
 Uitspoeling mineralen
 Verdwijnen bodemleven
 << Voedselkwaliteit





De vlinder vliegt
vanaf half juli

De eitjes worden afgezet 
op de grote pimpernel

De rups eet van de jonge zaden en
verlaat na drie weken de plant

Ze hopen te worden
gevonden door gewone 
steekmieren

De rups overwintert in het mierennest en voedt zich
met mierenbroed. Ze eet zo´n 250 mierenlarven op.

Eind juni verpoppen de rupsen 
in het mierennest en na een paar 
weken komt de vlinder tevoorschijn

Levenswijze Insecten niet zo eenvoudig als het lijkt

De mieren nemen de rups
mee naar het mierennest en 
eten van een zoete vloeistof 
die de rups uitscheidt

Tekening: Marjolein Spitteler

Beheer is cruciaal, dit verhaal 
kennen we al te goed

Bodemleven moet ook op orde 
zijn: wat eten die mieren?



Voor de kleine heivlinder
is het te laat



Waar staan we nu?

- Kennis versterken en uitwisselen
- Opening IJkcentrum 20 mei

- Ecotrons

- Presentaties + publicaties OhM

- ontwikkeling opleiding bodemcoach gestart

- Bewustzijn vergroten
- filmen documentaire gestart

- bodemdierendagen XL voor 2e jaar een succes

- citizen science project, basisschoolprogramma 

- Eerste kinderboek is uit op bermgras gedrukt

- Inzet nationale bodemgezant

- Maatschappelijke & economische waarde
- Waarderingsmechanisme eerste concept

- Samenwerking >10 gemeenten

- Onderzoek in gemeenten
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Gemeenten

Deskundigen

OBI, Duurz bodembeh, BLN, Bodemlabel, 
Terranimo, Nat. Kapitaal, Funda, Louis Bolk,

UvA, beoordelingskaarten bodem

Deskundigen

Vegetatie+
Indicatoren

IJklijnen, normen, kaders
publicaties

11 Gemeenten
AMS, NIJM, HEL,TIL, DOR, 
ALM, EIN, UTR,DEV, AMF, 

DFT

5 Bouwbedrijven









Planten die verrijking aanduiden!
In fasering maaien en afvoeren

Brandnetel

Bijvoet

Riet

BraamKweek

WitbolRidderzuring

Kropaar



Mooi, maar verstoorde grond



Voederwikke

Witte klaver

Rode klaver

VoederwikkeGele honingklaver

Vogelwikke

Liggende klaver
Rolklaver

Veldlathyrus

Vlinderbloemigen komen overal voor. Bloei is belangrijk, maaien na de 
bloei!



Wat kun je nu zelf 
doen?

• Data delen en verzamelen 
(Bodemdierendag)

• Minder grond roeren (wieden)

• Goede toplaag op depot

• Geen azijn in de tuin

• Composteren

• Geen turf

• Gebruik inheemse planten

• Inzetten op goed beheer

• Gefaseerd werken!





Niet voor de beestjes, maar
een groenere tuin omdat….





-20 wormen per steek

-Populatie mierenpissenbed

-Vele duizendpoten, 
miljoenpoten, loopkevers,

-Ruim 400 soorten nachtvlinders
(bodem-verpoppen)

-Egel, huisspitsmuis, 
rosse woelmuis, 

- Merel, zanglijster

Goed bodemleven in de tuin



nora.thierry@vlinderstichting.nl

Bedankt voor de aandacht!


