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Mineralisatie 

Het proces stikstofmineralisatie 

Stikstofmineralisatie is het proces waarbij organische verbindingen (bv. gewasresten, plantenwortels, 
compost, dierlijke mest, organische stof) in of op de bodem door micro-organismen in anorganische 
(minerale), voor de plant beschikbare nutriënten worden omgezet (Figuur 1).  
Het microbieel leven in de bodem gebruikt immers organische verbindingen in de bodem als 
bouwsteen voor hun biomassa. En hierbij wordt organische koolstof afgebroken, waarbij (i) 
koolstofdioxide (CO2) vrijkomt en vervluchtigt, en (ii) nutriënten (bv. N en P) vrijkomen, die via de 
wortels opneembaar zijn voor planten (Figuur 1). Afhankelijk van de koolstof-stikstof- (= C/N-) 
verhouding van de organische verbindingen, zal er echter tijdens de microbiële omzetting: 

- ofwel netto minerale stikstof worden vrijgesteld: dit is het geval bij bv. oogstresten van 
groenten, drijfmest of andere substraten met een lage C/N-verhouding (<25), die dus 
koolstofarm zijn maar veel stikstof bevatten. 

- of netto minerale stikstof worden geïmmobiliseerd: dit is het geval bij bv. stro of andere 
substraten met een hoge C/N-verhouding (>25), die dus veel koolstof bevatten maar weinig 
stikstof. Het microbieel leven zal dan tijdens de afbraak van deze substraten stikstof opnemen 
in plaats van vrijstellen.  

Tijdens de afbraak en omzetting van organisch materiaal door micro-organismen, gebeuren de beide 
processen van stikstofmineralisatie (waarbij minerale N wordt vrijgesteld) en –immobilisatie (waarbij 
micro-organismen minerale N opnemen) gelijktijdig in de bodem, hetgeen resulteert in ofwel netto-
N-mineralisatie of netto-N-immobilisatie, afhankelijk van de C/N-verhouding van de organische 
verbindingen (Figuur 1).  
Een deel van vers toegediend organisch materiaal wordt echter niet volledig afgebroken, maar gaat 
deel uitmaken van de organische stof in de bodem (humificatie). 
 

 
Figuur 1 Afbraak van vers organisch materiaal in de bodem. De processen van stikstofmineralisatie en -
immobilisatie gebeuren gelijktijdig in de bodem, hetgeen resulteert in ofwel netto-N-mineralisatie of netto-N-
immobilisatie, afhankelijk van de C/N-verhouding van de organische verbindingen. 

 
Stikstofmineralisatie is een belangrijke stikstofbron doorheen het groeiseizoen (Figuur 2). Omdat de 
stikstofmineralisatie in gunstige omstandigheden ook na de teelt van vroeg geoogste gewassen 
verdergaat, kan deze leiden tot toenemende nitraatgehaltes in de bodem en later tot 
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nitraatuitspoeling in de winter. De stikstofmineralisatiesnelheid en de hoeveelheid stikstof die daarbij 
vrijkomt, kan echter sterk verschillen tussen bodem-, mest- en oogstresttypes en is afhankelijk van een 
reeks factoren waaronder het organische-stofgehalte in de bodem, de bodemtextuur, de 
bodemtemperatuur, het bodemvochtgehalte, de zuurstofvoorziening, de C/N-verhouding, enz. 
 
 

 
Figuur 2 Verschillende aanvoer- en afvoerposten van stikstof onder veldomstandigheden. 

 

Welke factoren beïnvloeden de stikstofvrijstelling/mineralisatie in de bodem? 

Bodemeigenschappen  

Organische koolstof en stikstof in de bodem 

De hoeveelheid stikstof die via mineralisatie wordt vrijgesteld uit de organische stof in de bodem hangt 
af van het organische-stofgehalte in de bodem, het totale-stikstofgehalte en de C/N-verhouding van 
de organische stof. In een gematigd zeeklimaat is een zeer algemene vuistregel dat gemiddeld 2 tot 
3% van de organische stikstof in de bodem jaarlijks via mineralisatie vrijkomt.  
 
Bodemtextuur en –dichtheid  

De fysische bodemeigenschappen zoals de bodemtextuur en –structuur hebben een duidelijk effect 
op het bodemvochtgehalte, de porositeit en de habitats voor micro-organismen die instaan voor N-
mineralisatie, en bijgevolg ook op de N-hoeveelheid die via mineralisatie vrijgezet wordt. De N-
mineralisatiesnelheid is algemeen hoger in zandbodems dan in leem- en kleibodems omwille van de 
betere beluchting en slechtere fysische bescherming van labiele organische stof (= de gemakkelijk 
afbreekbare fractie van organische stof).  
 
Bodemleven  

Het bodemvoedselweb (miljoenpoten, pissebedden, regenwormen, aaltjes, schimmels, bacteriën) 
heeft een grote invloed op de N-mineralisatiesnelheid: er zou een hogere N-mineralisatiesnelheid zijn 
bij een hogere microbiële biomassa. Bodems met een hoger organische-stofgehalte hebben meestal 
een hogere microbiële populatie. Het effect van het bodemleven is echter niet enkel gelinkt aan de 
hoeveelheid micro-organismen, maar ook aan de variabiliteit en de functie van het aanwezige 
bodemleven. Bovendien kan een deel van het bodemleven tijdelijk inactief zijn. 
 
Zuurtegraad of pH  

De bodem-pH is van belang voor de beschikbaarheid van voedingsstoffen, de activiteit van het 
bodemleven en de bodemstructuur. N-mineralisatie gebeurt vooral bij een pH tussen 5,5 en 8: de 
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activiteit van bacteriën is het hoogst bij een pH tussen 6,5 en 8, en een pH tussen 5,5 tot 6,5 is ideaal 
voor schimmels. 
 
Bodemtemperatuur en -vochtgehalte 

De N-mineralisatie verloopt het vlotst als de bodem warm en vochtig is. Zowel in droge als in te natte 
bodems vermindert de microbiële activiteit en dus ook de N-mineralisatiesnelheid. Het 
bodemvochtgehalte beïnvloedt niet alleen de N-mineralisatiesnelheid, maar ook de oplosbaarheid en 
de verplaatsing van de plantbeschikbare N in de bodemoplossing naar de plantwortels en de potentiële 
verlieswegen nitraat-uitloging en gasvormige N-verliezen. 
Bij het herbevochtigen van een droge bodem na een droogteperiode kan er een piek in N-vrijstelling 
ontstaan. Gezien de klimaatverandering zal de impact van bevochtiging-uitdroging in de toekomst veel 
belangrijker worden.  
 
Het vochtgehalte en de temperatuur van de bodem hangen af van de weersomstandigheden. Ze 
hebben een belangrijke impact op de N-mineralisatiesnelheid van zowel de organische stof in de 
bodem als het vers toegediende organische materiaal. Rekening houdend met de periode van het 
inwerken van oogstresten in Vlaanderen (september-december), is een voldoende hoog vochtgehalte 
op dat moment meestal geen probleem. Ondanks het feit dat de temperatuur meestal laag is in de 
periode van het inwerken van de oogstresten, kan de N-mineralisatie van gemakkelijk afbreekbare N-
rijke oogstresten nog belangrijk zijn. De afbraak van resistente oogstresten is meer beperkt door lage 
temperaturen. In de zomer en vroege herfst komt 60 tot 80% van de N aanwezig in oogstresten van 
groenten de eerste weken na inwerking vrij. 
 

Eigenschappen van vers organisch materiaal 

Plantenresten  

Na het toedienen van verse oogstresten wordt het grootste deel ervan door de micro-organismen 
gebruikt als voedselbron en afgebroken. De kwaliteit van de oogstresten, zoals bv. de C/N-verhouding, 
bepaalt of micro-organismen stikstof netto immobiliseren of vrijstellen in de bodem.  
Bij oogstresten met een hoge C/N-verhouding is de vraag van het microbieel leven naar stikstof groot, 
waardoor micro-organismen pas gemineraliseerde N en minerale N uit de bodemoplossing opnemen 
en er dus netto stikstof geïmmobiliseerd wordt. Maar na deze fase van netto N-immobilisatie volgt 
vaak een fase van netto N-mineralisatie.  
 
Vers toegediend organisch materiaal  

Een deel van de stikstof in dierlijke mest en compost is onmiddellijk beschikbaar (vermits onder 
minerale vorm). Een ander deel is in organische vorm, waarbij de stikstof via mineralisatie gedeeltelijk 
vrijgesteld zal worden. Bij de N-vrijstelling uit mest speelt de samenstelling en de behandeling van 
de mest een rol. Composteren maakt de gebruikte materialen stabieler, waardoor compost sterk 
bijdraagt aan de opbouw van organische stof in de bodem. Gemakkelijk afbreekbare bestanddelen van 
dierlijke mest en compost dragen vooral bij aan het effect in het eerste jaar, terwijl de meer moeilijk 
afbreekbare bestanddelen een werking op langere termijn hebben. De toediening van dierlijke mest 
en compost verhoogt het microbieel leven en de N-mineralisatiesnelheid. 
 

Het effect van het bodembeheer op de stikstofmineralisatie  

Teeltrotatie  
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Teeltrotatie leidt tot een variatie van oogstresten en een diverser bodemleven, resulterend in een 
hogere microbiële activiteit. Dit heeft een hogere N-mineralisatiesnelheid tot gevolg.  
De stikstofmineralisatiehoeveelheid is hoger op continu graslandpercelen met een hoog organische-
koolstofgehalte dan op akker- en tuinbouwpercelen en kan tussen akker- en tuinbouwpercelen grote 
verschillende vertonen.  
 
Bemesting en bronnen van organisch materiaal  

De mineralisatie van dierlijke mest, compost, oogstresten, groenbedekkers, enz. hangt af van heel wat 
factoren zoals de C/N-verhouding van het materiaal, de bodemtemperatuur, het bodemvochtgehalte, 
de bodemtextuur, de bodem-pH, het aanwezige microbiële leven, bodembewerkingen, enz. 
Oogstresten met een lage C/N-verhouding breken normaal gezien snel af, veroorzaken weinig N-
immobilisatie en kunnen in het groeiseizoen snel N aanleveren. Het inwerken van het materiaal zorgt 

voor een beter contact met de bodem en een snellere afbraak. 
 
Bekalken  

Kalkmeststoffen helpen om de verzuring van de bodem tegen te gaan. Bovendien stimuleert een 
bekalking ook de aanwezige micro-organismen wat in een piek van N-vrijstelling via mineralisatie 
resulteert. Onder veldomstandigheden kan de hogere N-vrijstelling na bekalken een paar maanden 
of langer duren. Het effect op N-opname kan tot 3 jaar duren, maar is het hoogst in het eerste jaar. 
De grootte van de piek van N-vrijstelling hangt af van de hoeveelheid toegediende kalk, het organische-
stofgehalte in de bodem en de N-beschikbaarheid.  
 
Bodembewerkingen  

Bodembewerkingen beïnvloeden de N-mineralisatiesnelheid door hun verstoring van de 
bodemstructuur, de afbraak van bodemaggregaten, de verhoging van de O2-verspreiding en het effect 
op microbiële biotopen. Bij bodembewerkingen krijgen micro-organismen toegang tot makkelijk 
afbreekbare organische stof in de bodem.  
 

Scheuren van grasland  

Bij het scheuren van grasland kan er een grote variatie zijn in de N-mineralisatie-hoeveelheid tijdens 
het eerste jaar na ploegen van het grasland (100 tot 500 kg N per ha). Deze variatie kan verklaard 
worden door verschillen in bodemtype, organische-stofgehalte in de bodem, N-bemesting, ouderdom 
en beheer van het grasland. Voor Nederland werd in een studie berekend dat de jaarlijkse N-
mineralisatiehoeveelheid het eerste jaar na scheuren van grasland van 5, 10 en 15 jaar oud 
respectievelijk 174, 231 en 265 kg N per ha bedraagt. Vooral de eerste maanden na scheuren is de 
extra N-mineralisatiehoeveelheid hoog. In een studie in Vlaanderen bedroeg de extra N-
mineralisatiehoeveelheid ter beschikking van maïs na 3 jaar begraasd grasland het eerste jaar 90 tot 
125 kg N per ha in vergelijking met continu akkerbouwteelten. In het tweede en derde jaar bedroeg de 
extra N-vrijstelling respectievelijk 80 en 50 kg N per ha. Na het inploegen van een driejarig gras-
klaverperceel bedroeg de extra N-vrijstelling voor maïs het 1ste, 2de en 3de jaar respectievelijk 180, 70 
en 20 kg N per ha. 
Hoe ouder de graszode die gescheurd is, hoe langer de nawerking aanhoudt. 
 
Ploegen versus ploegloos boeren  

Ploegloos boeren zorgt voor de vorming en stabilisatie van bodem-aggregaten en zodoende voor een 
bescherming van de organische stof in de bodem, waardoor de afbraaksnelheid verlaagt. Ook een 
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lagere temperatuur kan voor een lagere N-mineralisatiesnelheid zorgen. Anderzijds kan echter bij 
ploegloos boeren ook een hogere N-mineralisatiesnelheid voorkomen omwille van een hoger 
organische-stofgehalte en meer microbieel leven.  
 
Irrigatie  

Irrigatie verhoogt de N-mineralisatiehoeveelheid via zijn effect op het bodemvochtgehalte. 
 
Mineralisatie in relatie tot stikstofbemesting 

Stikstofmineralisatie is één van de belangrijkste aanvoerposten van stikstof (N) tijdens het 
groeiseizoen (Figuur 2). Het gehalte aan organische stof in de bodem speelt dan ook een sleutelrol bij 
het opstellen van stikstofbemestingsadviezen. Een beredeneerde stikstofbemesting hangt immers 
niet alleen af van de stikstofbehoefte van het gewas, maar houdt ook rekening met: 

 de hoeveelheid beschikbare minerale stikstof in de bodem,  

 de stikstofwerking van de toegediende minerale of organische bemesting, en met  

 de stikstof die tijdens het groeiseizoen zal vrijkomen uit oogstresten/groenbedekkers en uit 
organische stof in de bodem.  

 

 
 
Via volgende posten kan stikstof worden afgevoerd/geïmmobiliseerd (zie ook Figuur 2): 

 N-opname door het gewas 

 N-verliezen tijdens de teelt (uitspoeling en vervluchtiging) 

 N-opname door groenbedekker 

 N-opname door microbiologie (N-immobilisatie): 
o Bij afbraak van koolstofrijke organische verbindingen (bv. stro of andere substraten 

met een hoge C/N-verhouding (>25))  
o Bij uitscheiding van koolstofverbindingen (wortelexudaten) door het gewas in de 

wortelomgeving 
 
We bespreken hier in meer detail de verschillende aanvoerposten van stikstof via mineralisatie. 
 

Mineralisatie van organische stof in de bodem 

Zoals eerder aangegeven, worden er bij de microbiële afbraak of mineralisatie van organische stof in 

de bodem nutriënten vrijgesteld, waaronder stikstof. Hoe hoger het organische-stofgehalte in de 

bodem, hoe hoger de verwachte mineralisatie, dus hoe meer stikstof er wordt vrijgesteld (Figuur 3). 

De mate waarin organische stof mineraliseert hangt echter, zoals eerder aangegeven, ook af van 

andere bodemeigenschappen zoals de bodemtextuur (Figuur 3), bodemvochtgehalte en -temperatuur, 

pH,  bodemleven… .  Hoeveel stikstof er juist zal worden vrijgesteld, is dan ook perceelsspecifiek. 

Aanvoerposten van minerale stikstof (Nmin) tijdens het groeiseizoen:  
 Nmin-voorraad in de bodem 

 Nmin uit minerale bemesting (= kunstmest) 

 Nmin vrijgesteld via mineralisatie uit: 

o Organische stof in de bodem (3.1) 

o Oogstresten (3.2) 

o Groenbedekkers (3.3) 

o Toegediende organische bemesting (3.4) 
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Figuur 3 Gemiddelde cumulatieve N-vrijstelling door mineralisatie op Vlaamse leem- en zandleembodems met een 

verschillend humusgehalte. Bron: N-(eco)2-studie. 

 

In Figuur 4 is de gemiddelde maandelijkse stikstofmineralisatie van onze Vlaamse landbouwgronden 

weergegeven. We kunnen vaststellen dat de mineralisatie op maandbasis vrij beperkt is in de 

wintermaanden. Wanneer de bodemtemperaturen laag zijn, bedraagt de gemiddelde maandelijkse 

mineralisatie ongeveer 5 kg N/ha. In het voorjaar, wanneer de bodemtemperaturen geleidelijk 

toenemen, stijgt ook de gemiddelde maandelijkse mineralisatie tot boven de 10 kg N/ha. In de 

zomermaanden bereikt de mineralisatie een maximum; op een perceel met een normaal 

humusgehalte kan deze oplopen tot boven de 20 kg N/ha. Een voldoende vochtvoorziening in de 

bodem is hierbij wel belangrijk. Zonder voldoende bodemvocht valt de mineralisatie sterk terug. In het 

najaar neemt de stikstofvrijstelling weer af, om in december terug te vallen tot een gemiddelde van 

ongeveer 5 kg N/ha. 

 

Figuur 4 Gemiddelde maandelijkse stikstofvrijstelling door mineralisatie op Vlaamse bodems met een normaal humusgehalte 
(Bron: N-(eco)²-studie en  ‘Groenbemesters en nitraatresidu’). 

 

https://www.bdb.be/files/pub201001.pdf


 

7 
 

Mineralisatie uit oogstresten 

De oogstresten die op het veld achterblijven kunnen nog behoorlijk wat stikstof bevatten, die na 

mineralisatie ter beschikking komt van de volgende hoofdteelt. De N-levering uit oogstresten wordt 

bepaald door zowel het gewastype als de hoeveelheid oogstrest die achterblijft (Tabel 1). Hoe meer 

oogstresten immers achterblijven op het veld, hoe meer stikstof er zal worden vrijgesteld.  

Tabel 1 Stikstofgehalte van oogstresten van enkele groenten, geoogst voor de verse markt (weinig oogstresten) of de 
industrie (veel oogstresten), en de tijdspanne waarbinnen 50 % van de stikstof uit de oogstresten terug vrijgesteld wordt. 
(Bron: Het documenteren en milieukundig bijstellen van het KNS en andere bemestingsadviessystemen in de tuinbouw met 
het oog op een ruimere toepassing in de tuinbouw zoals voorzien in het Actieprogramma 2011-2014 + LVG Heidelberg). 

Teelt 
N-inhoud oogstrest (Weinig – Veel 

oogstresten; kg N/ha) 
Aantal weken na oogst waarin 50 % van de  

N uit oogstrest is vrijgesteld 

Bloemkool 90 - 175 10 

Prei 25 - 75 8 

Wortelen 50 – 100 7 

Spruitkool 130 - 255 15 

 

Mineralisatie uit groenbedekkers 

De hoeveelheid stikstof die vrijkomt uit een verterende groenbedekker is afhankelijk van het type en 

de ontwikkeling van de groenbedekker, de datum van inwerken en de temperatuur en het 

vochtgehalte van de bodem (Tabel 2). Algemeen kan gesteld worden dat wanneer een bladrijke of 

vlinderbloemige groenbedekker in het voorjaar wordt ingewerkt, ongeveer 50% van de opgenomen 

stikstof vrijgesteld wordt in het eerste seizoen. Dit percentage ligt iets lager voor grasachtige 

groenbemesters, omdat deze iets trager afbreken. 

Tabel 2 Stikstofvrijstelling door groenbedekkers i.f.v. het tijdstip van inwerken (Bronnen: ‘Het documenteren en milieukundig 
bijstellen van het KNS en andere bemestingsadviessystemen in de tuinbouw met het oog op een ruimere toepassing in de 
tuinbouw zoals voorzien in het Actieprogramma 2011-2014’ en  ‘Groenbemesters en nitraatresidu’). 

Soort Ontwikkeling 
N-vrijstelling na inwerken (kg N/ha) 

In najaar In voorjaar 

Raaigrassen Slecht 8-10 15-20 

 Matig 15 30-35 

 Goed 20-25 45-50 

Kruisbloemigen Slecht 0-10 15 

 Matig 8-15 30 

 Goed 15-25 45 

Vlinderbloemigen Slecht 15-20 25-30 

 Matig 30 45-60 

 Goed 40-45 60-90 

https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/Studies/Bemestingsadviessystemen%20tuinbouw/20141114%20eindrapport%20Vlaams%20KNS.pdf
https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/Studies/Bemestingsadviessystemen%20tuinbouw/20141114%20eindrapport%20Vlaams%20KNS.pdf
https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/Studies/Bemestingsadviessystemen%20tuinbouw/20141114%20eindrapport%20Vlaams%20KNS.pdf
https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/Studies/Bemestingsadviessystemen%20tuinbouw/20141114%20eindrapport%20Vlaams%20KNS.pdf
https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/Studies/Bemestingsadviessystemen%20tuinbouw/20141114%20eindrapport%20Vlaams%20KNS.pdf
https://www.bdb.be/files/pub201001.pdf
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Mineralisatie uit organische mest (dierlijke mest, compost…) 

De hoeveelheid stikstof die het eerste jaar na toediening van een bepaalde meststof vrijgesteld 

(gemineraliseerd) wordt en dus nuttig gebruikt kan worden door het gewas, wordt de werkzame 

stikstof genoemd. Om de hoeveelheid werkzame stikstof te berekenen, wordt er gewerkt met een 

werkingscoëfficiënt, die afhankelijk is van de mestsoort (Tabel 3). 

Tabel 3 Werkingscoëfficiënten voor de omzetting naar werkzame stikstof (% van totale stikstof) (Bron: ‘Normen en 
richtwaarden 2022’). 

Mestsoort Werkingscoëfficiënt (%) 

Kunstmest, spuistroom en effluenten 100 

Vloeibare dierlijke mest en andere meststoffen (uitgezonderd spuistroom 
en effluenten) 

60 

Vaste dierlijke mest, traagwerkende meststoffen met attest (uitgezonderd 
gecertificeerde gft- en groencompost) en boerderijcompost 

30 

Stikstof van rechtstreekse uitscheiding bij begrazing 20 

Gecertificeerde gft- en groencompost 15 

 

Hoeveel stikstof wordt er nu juist vrijgesteld via de verschillende 

mineralisatie-aanvoerposten? 

Hoeveel stikstof uiteindelijk zal vrijkomen uit organisch materiaal (organische stof in de bodem, 
oogstresten, groenbedekkers, organische mest), is sterk afhankelijk van de oorspronkelijke 
hoeveelheid organische stof in de bodem en de aard van het perceel. Zoals eerder aangegeven, wordt 
stikstofmineralisatie ook heel sterk bepaald door factoren zoals de bodemtemperatuur, het 
bodemvochtgehalte, de zuurstofvoorziening in de bodem (hangt samen met de bodemstructuur) en 
de C/N-verhouding van de organische stof of het organisch materiaal dat wordt afgebroken. Zie ook 
‘2. Welke factoren beïnvloeden de N-vrijstelling/mineralisatie in de bodem?’. Het inschatten van de 
stikstofmineralisatie uit organische stof is dan ook vaak de bottleneck bij bemestingsadvisering. Bij 
inwerken van vers organisch materiaal met een C/N-verhouding die hoger is dan 25, zal voor de afbraak 
zelfs minerale stikstof uit de bodem onttrokken worden (stikstofimmobilisatie). 
 
De stikstofmineralisatie herneemt begin maart en geeft gedurende een achttal maanden continu 
stikstof vrij (Figuur 5). De N-mineralisatiehoeveelheid kan op akker- en tuinbouwpercelen 20 tot 
meer dan 200 kg N per ha per jaar bedragen en is hoger op grasland- dan op akker- en 
tuinbouwpercelen. De (netto) N-mineralisatie kan sterk pieken in het voorjaar – vroege zomer tijdens 
een korte braakperiode (na bewerking, met beëindiging van een groenbedekker) en tijdens de 
beginontwikkeling van de hoofdteelt. Vervroegen van bodembewerking en hoge dosering van 
minerale N via de bemesting kan de N-mineralisatie nog versterken (= priming effect). Wanneer het 
gewas de bodem sterk doorwortelt, zal door activering van de bodembiologie (symbiose tussen plant 
en micro-organismen in de wortelomgeving) minerale N tijdelijk geïmmobiliseerd worden, echter 
zonder dat dit de N-beschikbaarheid voor het gewas in het gedrang brengt.  
Een belangrijk aandachtspunt is dat na de oogst van de hoofdteelt de stikstofmineralisatie weerom 
versterkt. Hierdoor kan in het najaar te veel minerale stikstof in de bodem aanwezig zijn. Om 

https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Publicaties/mestbank/Bemestingsnormen_2022.pdf
https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Publicaties/mestbank/Bemestingsnormen_2022.pdf
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nitraatuitspoeling te vermijden, is het dus belangrijk om na de oogst maatregelen te nemen, zoals het 
inzaaien van een groenbedekker (Anonymous, 2014). 
 
 

 
Figuur 5 Blauwe lijn: cumulatieve evolutie van het N-aanbod (de N-aanvoer) in de bodem, nl. de som van de N-mineralisatie 
(organische stof in de bodem + gewasresten) en de N-bemesting. Oranje lijn: cumulatieve gewasopname (stopt vanaf 
augustus). Gele lijn: N-voorraad = resultante van blauwe lijn – gele lijn. Opgelet, dit is een sterk vereenvoudigde voorstelling, 
die o.a. geen rekening houdt met eventuele uitspoeling tijdens het groeiseizoen of met andere (kleinere) effecten zoals 
atmosferische depositie, denitrificatie, vervluchtiging enz. De berekende N-voorraad in oktober-november komt overeen met 
het gemeten nitraatresidu. 

Een berekening ter verduidelijking. Als gevolg van een gemiddelde afbraak van 2% en een voorraad 
van 50 ton organische koolstof per ha in de bouwvoor, wordt jaarlijks ± 1000 kg organische koolstof 
afgebroken. Ervan uitgaand dat een landbouwgrond een gemiddelde koolstof/stikstofverhouding 
heeft van tien op één (C/N = 10), kunnen we afleiden dat jaarlijks per hectare ± 100 kg minerale 
stikstof vrijkomt uit organische stof in de bodem, waarvan een deel na de oogst. Daar bovenop komt  
ook nog de mineralisatie van oogstresten, van groenbedekkers en van de toegediende organische 
bemesting van het huidige en van het voorgaande jaar, waardoor nog enkele tientallen kg minerale 
stikstof extra vrijkomen. In bodems met zeer hoge mineralisatiecapaciteit (bv. bij intensieve 
groenteteelt) kan dit mee aanleiding geven tot een (te) hoog nitraatresidu in het najaar (Anonymous, 
2014). 
 
Vul de bemestingsnorm niet standaard volledig in en dien geen uniforme N-bemestingshoeveelheid 
per teelt toe maar hou rekening met: 

(i) de N-mineralisatiecapaciteit van je perceel gebaseerd op:  
o bodemtextuur 
o de voorgeschiedenis van organische bemesting 
o het percentage organische koolstof 

(ii) de aanwezigheid van oogstresten en groenbedekkers: een belangrijk percentage komt vrij 
tijdens de volgteelt.  

 

Verklarende woordenlijst (Anonymous, 2014) 



 

10 
 

 Organische koolstof in de bodem is de koolstof aanwezig in organische stof in de bodem. 
Organische koolstof maakt ongeveer 50% uit van het totale gewicht van de organische stof in 
landbouwbodems. Naast organische koolstof bevatten bodems met een hoge pH eveneens 
anorganische koolstof onder de vorm van CaCO3 (calciumcarbonaat) of MgCO3 
(magnesiumcarbonaat).  

 Organische stof in de bodem is de organische fractie van de bodem <2 mm. Naast organische 
koolstof bestaat organische stof in de bodem, zoals alle organische verbindingen in de natuur, 
voornamelijk uit zuurstof (O), waterstof (H) en stikstof (N).  

 Humificatie: Na inwerken van vers organisch materiaal (plantenresten, organische mest, 
compost…) wordt het grootste deel van het materiaal door de micro-organismen gebruikt als 
voedselbron en afgebroken. Een deel van dit organisch materiaal wordt echter niet 
afgebroken, maar behouden of omgezet naar een stabielere vorm en gaat deel uitmaken van 
de organische stof in de bodem. Dit proces heet humificatie. Daarnaast verwijst humificatie 
ook naar interne omzettingen in de organische stof. 

 Humus: Een vulgariserende benaming voor organische stof in de bodem. De term humus is 
verwarrend omdat soms de volledige organische-stoffractie in de bodem of soms enkel een 
stabielere fractie van de organische stof wordt bedoeld. In dit document is humus de stabiele 
fractie van de organische stof 

 Mineraal: Van anorganische oorsprong, dus niet dierlijk of plantaardig. 

 Mineralisatie: De continue, microbiële afbraak van zowel vers organisch materiaal als de 
organische stof in de bodem wordt mineralisatie genoemd. Bij deze afbraak gebruiken de 
micro-organismen dit materiaal als voedingsbron en worden organische verbindingen 
omgezet in minerale verbindingen, zoals CO2 en plantbeschikbare nutriënten (N, P…). 

 Organisch: koolstofverbindingen bevattend. 

 Organisch materiaal: verse plantenresten, mest, compost… 

 

Meer info? 

Bovenstaande informatie is afkomstig uit het VLM-rapport ‘Stikstofmineralisatie’ (D’Haene & Hofman, 
2020), tenzij anders vermeld. De bron ‘Anonymous, 2014’ verwijst naar de publicatie ‘Organische stof 
in de bodem: Sleutel tot bodemvruchtbaarheid’, een uitgave van de Afdeling Land en 
Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen (ALBON) van het Departement Leefmilieu, 
Natuur en Energie (nu het Departement Omgeving). 
 

 

Over B3W 

Dertien Vlaamse praktijk- en onderzoekscentra zetten hun schouders onder de Begeleidingsdienst 

voor een Betere Bodem- en Waterkwaliteit (B3W). Samen beheren we het kennisnetwerk en vertalen 

we die kennis naar direct toepasbare richtlijnen en handvaten voor land- en tuinbouwers in functie 

van een oordeelkundige bemesting en een geïntegreerd bodembeheer. We vinden het daarin 

belangrijk om ook de land- en tuinbouwers te betrekken en hun ervaring en kennis op te nemen, alsook 

om hun creativiteit te stimuleren. 

Onze medewerkers, met name de adviseurs en onderzoekers van de praktijk- en onderzoekscentra, 

brengen de verzamelde kennis ook rechtstreeks tot bij de land- en tuinbouwers. Ons multidisciplinaire 

team heeft belangrijke troeven om de adviesdienst tot een succes te maken:  

https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/15808#:~:text=Naast%20planten%20zijn%20ook%20andere,de%20vruchtbaarheid%20van%20de%20bodem.
https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/15808#:~:text=Naast%20planten%20zijn%20ook%20andere,de%20vruchtbaarheid%20van%20de%20bodem.
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• In elk deel van Vlaanderen kunnen we begeleiders inzetten met kennis van het specifieke terrein 
en de aanwezige sectoren en teelten; 

• Onze begeleiders hebben uitgebreide ervaring in het begeleiden van land- en tuinbouwers en het 
demonstreren van goede praktijken; 

• Er is ook academische expertise in het consortium aanwezig, waardoor de B3W-werking continu 
gevoed wordt met de laatste wetenschappelijke inzichten rond duurzaam bodem- en 
nutriëntenbeheer. 

 

Neem, voor nog meer info, een kijkje op onze website (www.b3w.vlaanderen.be). 

file://///bdb.be/Home/lpoelmans/Documenten/Artikels%20lezen/www.b3w.vlaanderen.be

