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In zijn artikel over storing, dyna

miek en plantengroei (Oase, winter
 
1999) behandelt Ger Londo deze be

grippen vanuit de vegetatie-ecologie,
 
met nadruk op fysische eigenschap

pen van de bodem. Vanuit de chemi

sche ecologie wordt nu nader inge

gaan op veranderingen in het mine

ralenaanbod, een belangrijke com

ponent van de milieudynamiek. Er
 
wordt een relatie gelegd met humus

vorming en de rol daarvan bij de
 
successie. Bodemschimmels blijken
 
een centrale rol te spelen.
 

Ecologie
 
Plantenecologie - de studie van de wis

selwerking van planten met bun dode
 
omgeving en met andere organismen 

is een studie waarbij de groeimogelijk

heden van planten in bun natuurlijke
 
omgeving worden benaderd vanuit
 
verschillende vakgebieden. Bij onder

zoek vanuit de plantenfysiologie en de
 
vegetatiekunde ligt de nadruk op de in

vioed van milieufactoren (bodem, kli

maat), op graeikracbt en concurrentie

mogelijkbeden van de plant. Bij de
 
chemische ecologie staat de rol van
 
signaal- en afweerstoffen van de plant
 
centraal . Vraat door insecten en gra

zers, en afweer tegen micro-organis

men zijn hier belangrijke invalshoe

ken. Dan blijkt dat de stelling "de een
 
zijn dood is de ander zijn brood" zel

den van toepassing is: waardplanten en
 
daarvan atbankelijke organismen zijn
 
voor hun overleven van elkaar afhan 

kelijk, ze vormen een *symbiotische
 
eenheid. Dit geldt met name voor plan

ten en (bodem)schimmels.
 

Successie en minerale voe

dingsstoffen
 
Hieronder wordt - vanuit chemisch

ecologisch standpunt - de beschikbaar

heid voor de plant van *mineralen, en
 
de invloed daarvan op de productie
 

van *humus behandeld. Dit mechanis mus door bodembacterien (zie Londo 
me vormt een belangrijke sturende fac 1999). In korte tijd komen hierbij veel 
tor bij de *successie. mineralen vrij waarvan snelgroeiende, 
Grote verstoringen gaan in het alge kortlevende pionierplanten, met hun 
meen gepaard met het verdwijnen van ontelbare wortelbaren gretig gebruik 
de oorspronkelijke vegetatie en de bij maken . Niet beperkt door mineralente
behorende bodemschimmels. De onbe kort kunnen ze alle bij de *fotosyn
scbermde bodem staat bloot aan de in these gevormde suikers omzetten in le
vloed van weer en wind en de milieu vend weefsel: groei van wortels en 
dynamiek neemt verder toe door mine groene bovengrondse delen (fig. 1, lin
ralisatie: afbraak van de aanwezige hu- kerdeel). Uiteindelijk zijn, na afsterven 
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Figuur 1. Verdeling van de groei van planten over levend en dood weefsel onder invloed 
van afnemende mineralenbeschikbaarheid gedurende de successie. 

Links in de figuur de niet-mycorrhizale. vaak eenjarige, kruid achtige pionierplanten van
 
cynarnische of verstoorde (niet-zure) bodems. Door de hoge beschikbaarheid van mine

ralen worden de bij de fotosynthese gevormde suikers voomamelijk omgezet in minera

lenrijke, dunwandige cellen . Na afsterven ontstaat hieruit weinig, maar voedselrijke hu

mus.
 

. Rechts in de figuur de mycorrhiza -schimrnelafhankelijke soorten van climaxvegetaties, 
veelal bomen en langlevende kruiden . Hun groeistrategie wordt bepaald door de geringe 
beschikbaarheid van mineralen. Daardoor kunnen niet aile bij de fotosynthese gevormde 
suikers worden gebruikt voor de vorming van (mineralenrijke) levende cellen. Het 'sui
ker-overschot' wordt of omgezet in dikke, dad e celwanden (grondstof vaal' voedselarme, 
zure humus), of wordt opgeslagen als reservestoffen of omgezet in andere 'secundaire 
plantenstoffen' zoals etherische alien. harsen en wassen, 
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van de planten vooraJ veel zaden ge
vormd en is slechts weinig strooisel 
gevormd. 
Een tweede gevolg van de verstoring is 
het uitspoelen van een groot deel van 
de bij de ontleding van de humus vrij
komende mineraJen. Dit verrnindert de 
door de verstoring veroorzaakte mi
lieudynamiek aanzienlijk en werkt 
sterk in het nadeel van pionierplanten: 
hun aanvankelijk massaJe groei neemt 
sterk af. Dit wordt nog versterkt door
dat de wei opgenomen mineralen aan
vankelijk worden vastgelegd in het 
door de pionierplanten gepro
duceerde strooisel: een begin 
van humu svorming. 
Wanneer door de plantengroei 
de bodem weer beschermd 
wordt tegen sterke uitdroging 
en temperatuurfluctuaties, dan 
krijgen van humus afhankelijke 
bodemschimmels, verdwenen 
aJs gevolg van de verstori ng, 
geleidelijk de kans zich op
nieuw te vestigen. 
Inmiddels hebben mindel' snel 
groeiende, veelaJ meerjarige 
planten de pionierplanten opge
volgd. In tegenstelling tot de pi
onierplanten zijn ze *mycor
rhizaaJ: hun wortels zijn ver
bonden met schimmels die, in 
ruil voor suikers en/of strooisel 
van de plant voedingzouten 
aanIeveren, vooraJ fosfaat. 
Dit fosfaat is afkomstig uit 
strooisel dat in net begin van de 
successie nog door bacterien 
wordt ontleed. Het hierbij vrij
gekomen fosfaat wo rdt efficient 
door de mycorrhi zaschimme ls 
opgenomen en in lage concen
traties naar de waardplant ge
transporteerd. 
Doordat deze mineraJencyclus 
volledig gesloten is (er lekken geen 
mineralen uit in het bodemvocht) krij
gen de niet-mycorrhizale pionierplan
ten geen kans meer om te kiemen. 
Door de trage aanvoer van fosfaat 
groeien de mycorrhizaJe planten als het 
ware onder een permanent mineralen
tekort. Daardoor ontstaat in de planten 
een suikeroverschot waaruit dikke (do
de) celwanden worden gevormd. Hier
voor zijn netto geen mineralen nodig . 
(Baas 1989, zie ook toelichting, fig. 1 
rechts). MycorrhizaJe planten zijn 

daarom meer houtig dan pionierplan
ten. Ze vormen dan ook veel strooisel, 
waaruit meer humus wordt gevormd. 
Een direkt gevolg dus van de minera
lenschaarste. 
De schimmels die aJs eersten na een 
verstoring de bodem koloniseren, de 
zgn. VA-mycorrhizaschimmels, zijn 
weinig waardplan t-specifiek. Daardoor 
kunnen zich veel verschillende mycor
rhizaJe planten in het schimmelnet
werk vestigen (zie Baas 1999). De di
versiteit van het systeem neemt toe, en 
daarmee ook de stabiliteit. Het systeem 

'O erbos' in Polen (Bialowieza). In volgroeide bossen specifieke schimmels. De zeer 
is alb raak van humus in bet algemeen in evenwicht 

trage afbraak door deze zgn. met de vorm ing er van. De trage afbraak, door 
ericaceeen-mycorrhiza's, en de schimmels, van dood bout en van de strooisellaag 

bepalen de mineralentoevoer naar de eveneen s 
volledig scbimmel-afhankelijke planten. 

is daardoor redelijk bestand tegen 
(kleine) verstoringen, zoaJsdoor gra
vende bodemdieren. De dominante 
soorten van dit stadium zijn veelal 
houtige gewassen, vooral bomen. 

Verzuring 
Een gevolg van de toenemende pro
ductie van humus tijdens de successie 
is dat de bodem verzuurt. Deze verzu
ring, en de door de bodemschimmels 
geproduceerde antibacteriele stoffen 
(antibiotica) verminderen de hoeveel

heid strooisel ontledende bacterien. 
Naast de VA-mycorrbiza's kunnen nu 
zuurminnende zgn. ecto-rnyco rrhiza's 
zich vestigen. We kennen deze schirn
mels van de vru chtlicbamen , de padde
stoelen. Veel ecto-mycorrhiza's kun
nen de door hun waardplanten gepro
dueeerde humus ontleden, zij bet rela
tief langzaam. Naast fosfaat voeren ze 
ook stikstof naar de houtige waard
planten terug. Bij verdergaande verzu
ring wordt de humusafbraak uitslui
tend door schimmels verzorgd: er is 
een volledig gesloten, traag draaiende 

mineraJenkringloop ontstaan, 
bij een lage milieudynamiek. 
Doordat hierbij totaal geen mi
neraJen meer in het bodern
vocht terecht komen krijgen 
niet aileen pionierplanten, 
maar ook humus-afbrekende 
bacterien geen kans meer. 
Aileen wanneer ook de water
huishouding stabiel, voedsel

.arm en overv loedig is, en er 
geen invloed is van bodem
kalk, dan kan de verzuring nog 
verder toenemen. Sterk zuur
minnende mycorrhizaschim
mels gaan nu overheersen. De 
specifiek hierbij behorende ve
getatie, in onze streken vaak 
bestaand uit heideachtigen en 
andere planten van zure, veni
ge bodems is meestal soorten
arm. De humus, geproduceerd 
uit het eenzijdige strooisel van 
enkele houtige dominante soor
ten is aileen afbreekbaar door 
een beperkt aantaJ waardplant

sterk zure omstandigheden 
(waardoor humusafbraak door 
bodembacterien wordt voorko

men) doet humus ophopen. Het deel 
dat wel wordt afgebroken wordt volle
diger gerecycled: net als sommige ec
to-mycorrhiza's voeren de ericaceeen
mycorrhiza's zowel fosfaar aJs stikstof, 
en zelfs organische verbindingen naar 
de waardplanten terug. Dit maakt in 
deze systemen ook de groei van blad
groenloze, volledig schimmelafhanke
lijke zgn. saprofytische planten moge
Iijk. EvenaJs de vleesetende planten, 
die ook onder deze zure omstandighe
den kunnen voorkomen groeien ze met 
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koolstof en mineralen afkomstig uit 
dood organisch materiaal. 
De soortenarme sterk zure climaxsy
stemen zijn zeer kwetsbaar, en alleen 
stabiel onder omstandigheden waar de 
milieudynamiek uitermate gering is. 
Bekalking, drainage of toevoer van mi
neralen betekent daarom een snel en 
definitief einde van dergelijke ecosy
stemen. 

Toepassing in de natuurtuin 
Pionierplanten kweken in de natuur
tuin is niet moeilijk. Integendeel! Op 
vers aangelegde of kunstmatig (schof
felen, spitten) verstoorde bodem zijn, 
door mineralisatie, oplosbare minera
len overvloedig aanwezig en kiemen 
pionierplanten spontaan. En met in
zaaien is het sortiment gemakkelijk te 
beinvloeden. 
Anders is dit met vegetaties die horen 
bij een verder stadium van de succes
sie. Die draaien op humusvorming, en 
bodemschimmels die de hieruit vrijge
maakte mineralen efficient, maar lang
zaam aan de planten terugvoeren. Na
tuurlijke successie duurt zeer lang: op 
verstoorde bodems wordt een voedsel
arme climaxvegetatie zelfs na tiental
len jaren met bereikt. Daarom worden 
te sirnuleren vegetaties meestal inge
plant, op niet-bemeste bodem van de 
juiste grondsoort. De noodzakelijke 
bodemschimmels kunnen de bodem 
vanuit de kluit van het plantgoed kolo
niseren. Zo nodig wordt daarvoor bij 
de aanleg extra humus oppervlakkig 
ingewerkt, bijvoorbeeld in de vorm 
van bladaarde. Ook kan worden geent 
met humushoudende oorspronkelijke 
bodem, zoals aarde van mols- of mie
renbopen. Vanwege de kwetsbaarheid 
van het schirnmelnetwerk mag de bo
dem na de aanleg niet meer worden 
verstoord. Om dezelfde reden moet de 
grond vochtig en (daardoor) koel blij
Yen. Dat betekent ofwei schaduw, of 
een voldoend hoge (grond)waterstand. 
Selectief wieden zal aanvankelijk no
dig zijn, zeker zolang de voedseldyna
miek (te) hoog is. Maaien en afvoeren 
van maaisel is voor veel vegetaties de 
beste vorm van beheer. Het werkt ver
schralend, verstoort de bodem niet en 
door frequentie en tijdstip van maaien 
is de gewenste vegetatie te bevoorde
len. 
In tegenstelling tot de verwachting zijn 
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de zeer kwetsbare vegetaties van sterk 
zure, voedselarme natte bodem relatief 
eenvoudig te realiseren. Immers, zui
vere, voedselarme veengrond is in Ne
derland goed verkrijgbaar. Dit fungeert 
tevens als humus, van een soort die 
past bij sterk zure climaxvegetaties. 
Maar alleen bij hoge uitzondering zal 
een natuurlijke aanleg mogelijk zijn: 
de milieudynamiek in de tuin is, veelal 
door invloeden van buitenaf veel te 
groot. Te lage of wisselende grondwa
terstand veroorzaakt een zodanige ver
storing (mineralisatie) dat strikte be
heersing nodig is. Bijvoorbeeld met fo
lie onder veenmoerasjes, of door uit
graven naar het grondwater. Tach de
generen veenmoerasjes na verloop van 
tijd door toestroom van mineralen uit 
oppervlaktewater of uit regen, ondanks 
de overheersende rol van het zure veen 
en een eventueel aanwezige mineralen
arme bufferzone (waar maaisel regel
matig wordt afgevoerd). Niet voor 
niets liggen in Nederland de meest 
waardevolle veenmoerassen op plaat
sen waar ijzerrijk kwelwater eventueel 
instromend fosfaat in onoplosbare 
vorm neerslaat, zodat de noodzakelijke 
voedselschaarste permanent wordt ge
waarborgd. 
Het blijkt dus dat aanvoer van veen of 
humusrijke grond in de natuurtuin al
leen maar zinvol is in permanent natte 
en/of beschaduwde situaties. Aanvoer 
van dergelijk rnateriaal in wat drogere 
en zonniger situaties, b.v. bij de ont
wikkeling van bloemrijk grasland heeft 
ongunstige effecten: ten gevolge van 
mineralisatie ontstaat een voedselrijker 
milieu. Zelf ben ik bij het afronden van 
de aanleg van mijn moeras- en stinzen
plantentuin afgestapt van het 'importe
ren' van humusrijke grond. Veen is 
hier van nature aanwezig en 'stuifzand 
onbeperkt beschikbaar. Dit blijkt, mo
gelijk ook doordat het ijzerhoudend is, 
bij uitstek geschikt om een schrale bo
venlaag te creeren, 0 
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Verklarende woordenlijst 

* fotosynthese: omzetting van licht
energie in chemische energie. Vor
rning van suikers uit kooldioxide en 
water onder invloed van licht in aan
wezigheid van bladgroen (chlorofyl). 

* mineralen: voedingszouten, nodig 
voor de groei van plan ten. Afhanke
lijk van bodemtype en successiesta
dium zijn Iosfaat (P043-) of stikstof 
(N03-) beperkend. De Iaatste kan 
echter via symbiose met wortelknol
Ietjesbacterien uit luchtstikstof wor
den gevormd, en is dan niet groeibe
perkend. 

* humus: verterend organisch mate
riaal C'strooisel") in de bodem. Vrij
wei volledig afkomstig van celwan
den van planten. 

* mycorrhiza: symbiose tussen be
paalde schimmelsoorten en planten
wortels. Treedt bij de meeste plan
tensoorten op. 

* successie: in de ecologie wordt on
der successie verstaan de gereguleer
de verschuiving van de samenstel
ling van vegetaties gedurende de 
ontwikkeling: vanaf de kolonisatie 
van de bodem door pionierplanten 
tot aan de uiteindelijke clirnaxvege
tatie die karakteristiek is voor het be
treffende gebied. Deze veranderin
gen in vegetatiesamenstelling vinden 
plaats onder invloed van wisselwer
king van planten met de levenloze 
(abiotische) omgeving en met de le
vende omgeving. 

*symbiose: innige samenleving van 
twee verschillende organismen. Om
vat parasitisme (schadelijk voor een 
der partners) en mutualisme (waarbij 
beide partners profiteren). 
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