
Oase lente 2013                                                                                                                    15

Tekst: Wim Baas

In natuurtuinen wordt gebruik gemaakt van 
natuurlijke processen. Dus geen kunstmest 
maar humus als bron van mineralen. Minder 
bekend is de rol die vitale bodemschimmels 
spelen om de planten van water en mineralen 
te voorzien. Na aanleg van de tuin hoeven 
we geen water meer te geven, en laten we de 
natuurlijke bodemdynamiek zʼn werk doen. 
Dood hout, blad en strooisel worden gekoes-
terd als voedsel voor de symbiotische (samen-
levende) partners van de planten.

ʼWood wide webʼ
Onder natuurlijke omstandighe-

den is meer dan 90 procent van alle 

planten – en dat zijn dan voorna-

melijk de vaste planten – afhan-

kelijk van bodemschimmels om te 

overleven. Planten die zonder bo-

demschimmels kunnen overleven 

zijn voornamelijk de pionierplanten 

van verstoorde bodems. Daar zijn 

immers geen vitale bodemschim-

mels aanwezig. Akkeronkruiden 

hebben daarom, in tegenstelling 

tot de schimmelafhankelijke vaste 

planten, een uitgebreid wortelstelsel 

met wortelharen om zelf hun water 

met de daarin opgeloste mineralen 

te zoeken. 

Vaste planten daarentegen, hebben 

geen wortelharen nodig. Want hun 

korte vlezige wortels worden gein-

fi ltreerd door miljoenen draden van 

de massaal in de weinig verstoorde 

bodem aanwezige zwamvlokken, 

het ondergrondse deel van bodem-

schimmels. Dit mycelium vormt sa-

men met de plantenwortel een my-

corrhiza, letterlijk schimmelwortel.

Het mycelium, de draadvormige, uit 

cellen opgebouwde ondergrondse 

structuren van de vele soorten bo-

demschimmels vormen in tot rust 

gekomen bodems een uiterst com-

plex netwerk. Dat netwerk omspant 

de hele bodem, van oppervlakkig 

tot zeer diep, overal waar maar le-

ven mogelijk is. Omdat ze vooral 

veel voorkomen op plaatsen waar 

ook veel humus aanwezig is wordt 

dit netwerk wel het ‘wood wide 

web’ genoemd. Dit geeft al aan hoe 

uitgestrekt zo’n netwerk in een per-

manent doorwortelde en humusrij-

ke bodem kan zijn. Het aantal ver-

schillende bodemschimmels neemt 

toe naarmate bodems zich langer 

kunnen ontwikkelen. Deze onder-

grondse successie van bodemschim-

mels bepaalt ook de diversiteit van 

de erdoor ondersteunde vegetatie. 

Van bepaalde soorten bodemschim-

mels van zeer humusrijke bodems 

Geven en nemen 
in de natuurtuin

Over planten en bodemschimmels, ’het werkelijke is onzichtbaar’. 
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kan de diversiteit worden afgeleid 

uit de soortenrijkdom van hun bo-

vengrondse vruchtlichamen, de 

paddenstoelen.

De schimmeldraden kunnen water 

dus ook van diep uit de bodem op-

nemen, en omdat ze erg hygrosco-

pisch zijn zelfs uit nachtelijke dauw. 

Via de bodemschimmels kunnen 

vaste planten dus altijd aan water 

komen. Wel kunnen ze tijdelijk 

slap hangen, want op het heetst 

van de dag kan de aanvoer via bo-

demschimmels trager zijn dan de 

verdamping. Koelt het weer af, dan 

herstellen de planten zich weer. Wa-

tergeven is in een natuurlijk beheer-

de tuin dan ook niet nodig.

Leven en overleven van landplanten 
Dat vaste planten niet langdurig 

zonder bodemschimmels kunnen 

overleven kan worden verklaard 

uit de (veronderstelde) evolutie van 

landplanten. Die zou ooit zijn be-

gonnen in de oerzee, doordat een 

aquatische schimmel fuseerde met 

een aquatische alg. Het land was 

toen nog onleefbaar voor de nieu-

we, nog aan water aangepaste com-

binatie die genetisch kan worden 

opgevat als een chimeer. Een ‘dub-

belgenoom’ dus, met de erfelijke 

eigenschappen van zowel de schim-

mel als van de alg (enigszins verge-

lijkbaar met een korstmos). 

De alg, met zijn groene cellen be-

zorgde de ontwikkelende landplant 

het vermogen tot ‘fotosynthese’. 

Daarbij wordt koolzuur met behulp 

van zonlicht omgezet in ‘primaire 

plantenstoffen’, zoals suikers en 

aminozuren. Als energiebron en 

bouwsteen zijn die van direct be-

lang voor de levensprocessen van 

planten.

De schimmel bracht de langgerekte 

cellen in van de transportweefsels: 

voor suikers (bastvaten) en voor 

water (houtvaten). Ook erfden 

planten van de schimmel het ver-

mogen om suikers om te zetten in 

‘secundaire plantenstoffen’. Die zijn 

belangrijk als steunweefsel (dikke 

celwanden met houtstof) en voor 

de  communicatie met andere orga-

nismen (afweerstoffen en lokstof-

fen). Secundaire plantenstoffen zijn 

dus essentieel voor het overleven van 

planten die, anders dan dieren im-

mers niet kunnen vluchten. Zo kon 

de chimere plant, als ‘fusieproduct 

van een energiecentrale en een che-

mische industrie‘ zich aanpassen 

aan het leven en overleven op land. 

Maar voor het verkrijgen van water 

had de plant nog wel de extra hulp 

nodig van externe schimmels, de al 

eerder genoemde mycorrhizaschim-

mels. Een voor de hand liggende 

samenwerking (symbiose) omdat 

planten genetisch gezien zelf im-

mers al half schimmel zijn. In ruil 

voor de aanvoer van water en daarin 

opgeloste mineralen krijgen de in de 

plantenwortels infiltrerende mycor-

rhizaschimmels vanuit de planten-

wortel suikers. Maar ook lekken er 

wel suikers uit de bladeren tijdens 

regen. Ook zorgen bladluizen voor 

Stinzenplanten zoals gele anemoon en holwortel zijn 

afhankelijk van een goede strooisellaag.
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suikerdruppels in de vorm van ‘ho-

ningdauw’, maar de belangrijkste 

bron van energie die planten aan 

hun bodemschimmels leveren is 

dood plantenmateriaal, ‘humus’. 

hierboven al werd aangegeven als 

‘wood wide web’. Omgekeerd zijn 

de schimmels van dit wood wide 

web weer afhankelijk van de ener-

gieproductie door de planten: via de 

al eerder genoemde suikers, maar 

vooral door de afbraak van dood 

plantenmateriaal. Dat bestaat voor-

namelijk uit secundaire planten-

stoffen, vooral houtstof en cellulose 

van celwanden. Schimmels kunnen 

deze secundaire plantenstoffen niet 

alleen vormen, ze kunnen ze, net 

als bacteriën, ook afbreken. Bij deze 

‘biologische verbranding’ komt de 

erin opgeslagen energie weer vrij. 

Humus en rottend hout zijn dan 

ook te beschouwen als de brandstof 

Bosplanten
Bomen hebben, als ze in blad staan, 

een gigantische hoeveelheid wa-

ter nodig. Vaak meer dan er aan 

regenwater beschikbaar is. ’s Zo-

mers zal daardoor in bijvoorbeeld 

een beukenbos op een doorlatende 

kalkhoudende bodem de bovenste 

bosbodem kurkdroog worden. De 

bomen halen hun vocht dan via 

hun mycorrhizaschimmels uit de 

diepere bodemlagen. Veel bosplan-

ten hebben dan een noodzakelijke 

zomerrust, zoals onze stinzenplan-

ten, fraai bloeiende bol-, knol- en 

wortelstokgewassen die van nature 

in dergelijke, veelal Zuid-Europese, 

bossen groeien. Hun groeiseizoen 

is de natte en koele tijd vanaf de 

herfstregens tot en met april. Dat 

is precies de periode waarin de op-

pervlakkige bodemschimmels actief 

zijn, zonlicht tot op de bosbodem 

doordringt en rottend blad als extra 

energiebron beschikbaar is. Alleen 

oppervlakkig gezien lijkt de win-

ter een rustperiode, allerlei vroege 

soorten zoals gewone aronskelk, 

stinkend nieskruid en vroege bolge-

wasjes ontwikkelen zich juist in de 

winter, net als de hazelaar die dan 

al volop bloeit, zolang de vorst de 

processen niet tijdelijk stillegt. Het 

is waarschijnlijk dat veel bosplan-

ten - net als orchideeën - via hun 

mycorrhizaschimmels ook energie 

afkomstig van de afbraak van de 

humus kunnen krijgen. Daarmee 

zijn ze voor hun groei in het don-

kere jaargetijde minder afhankelijk 

van zonlicht.

Humus en ondergronds vocht 
Zonder bodemschimmels geen 

langlevende landplanten. Bossen 

bestaan derhalve bij de gratie van 

het bodemschimmel-netwerk, dat 

Het ene blad is het andere niet: vooral het kalkhou-

dende blad van linden is van groot belang voor bodem-

schimmels en daarvan afhankelijke organismen.
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van de natuur. De hout- en humus-

verterende schimmels nemen ook 

de eruit vrijkomende mineralen snel 

op en voorkomen zo dat ze weglek-

ken. Naast een energiekringloop is 

er dus ook een (gesloten) minera-

lenkringloop.

Met andere woorden: het leven op 

land is primair afhankelijk van 

energieproducerende groene plan-

ten, van hun afbraakproducten 

(humus) en van hun water- en mi-

neralenleveranciers, de mycorrhiza-

schimmels. Het vormt een wereld-

wijd samenhangend symbiotisch sy-

steem met een onvoorstelbaar grote 

biomassa. Omdat de levende cellen 

ervan grotendeels uit water bestaan 

zou dit ‘life animated water’, (in 

levende cellen opgesloten water) wel 

eens de grootste voorraad zoet wa-

ter op aarde kunnen zijn. Als ‘hy-

persea’ maakt het  alle plantengroei 

op aarde mogelijk. Of omgekeerd: 

“planten maakten de stap naar land 

door het opnieuw creëren van hun 

natte omgeving en het op te sluiten 

in zichzelf” (Margulis 1998).

Gaia of het systeem Aarde
Planten, bodemschimmels en het 

erin opgesloten zoete water omvat-

ten wereldwijd het doorleefde deel 

van de aardkost. Hierin vinden 

complexe, aan het leven gebonden 

processen plaats, die al minstens 3 

miljard jaar voor een min of meer 

stabiel leefklimaat zorgen. Dit mon-

diale systeem wordt daarom wel 

opgevat als een zelfregulerend su-

perorganisme, Gaia. Genoemd naar 

de vroeg-Griekse godin die Moe-

der Aarde personifieerde (Lovelock 

1979). Om deze hypothese weten-

schappelijk te onderbouwen werd 

in 1998 een studiegroep opgericht 

waar wetenschappers van naam aan 

deelnemen: The Society for research 

and Education in Earth System 

Science. 

Het zal duidelijk zijn dat ‘life ani-

mated water’ een basaal onderdeel 

uitmaakt van het ‘Systeem Aarde’. 

Bossen zouden daarbij kunnen wor-

den gezien als een beschermende 

mantel van het systeem. Maar het 

systeem wordt wereldwijd sterk be-

dreigd: door verdroging, ontbossing 

en het verdwijnen van veengebie-

den. Veel tropische bossen staan op 

een zandondergrond. Ze wortelen 

in een dunne, snel verterende maar 

door het bos continu aangevulde 

humuslaag. Grootschalige kap bete-

kent het snelle en definitieve einde 

van dat schimmel- en humusafhan-

kelijke systeem en van de ermee sa-

menhangende regencyclus. Gevolg: 

verwoestijning en onleefbaar wor-

den van het gebied. Zo zouden vrij-

wel alle grote culturen uit het verle-

den ten gronde kunnen zijn gegaan. 

Met de huidige kennis kunnen we 

dit, juist vanuit onze natuurlijk be-

heerde ‘Oases’ onder de aandacht 

brengen.
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“planten maakten de stap 
naar land door het opnieuw 

creëren van hun natte 
omgeving en het 

op te sluiten in zichzelf”

Sneeuwklokjes zijn echte ʻhumusdwellers ,̓ ze groeien bijvoorkeur in een flinke strooisellaag.
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