Lange droge zomers
en hevige stortbuien
vergroten de noodzaak
om regenwater in de
tuin vast te houden. De
grootste buffer vind je
in een gezonde bodem.
Hoe kunnen we die
capaciteit optimaal
gebruiken?

Een vitale bodem,
de ideale wateropslag
Tekst: Peter Zwager
Grondsoorten gedragen zich
verschillend ten opzichte van water.
Grof zand laat water door als een
zeef. Naarmate zandgrond meer en
kleinere minerale deeltjes bevat, is
die beter in staat om het water vast
te houden. Kleigrond heeft zoveel
kleine bodemdeeltjes dat het water
wel héél goed vasthoudt en droogt
daarom ook langzaam op. Eenmaal
opgedroogd, wordt het keihard en
neemt maar weer langzaam water
op. Het toevoegen van organisch
materiaal, zoals compost, verbetert beide grondsoorten. Zand kan
dan beter vocht vasthouden en klei
wordt beter bewerkbaar.
Organisch materiaal
Als je het humusgehalte (organische stofgehalte) op 1 m2 met 1%

verhoogt, dan kan er 17 liter extra
water in de bodem worden vastgehouden. Op een stuk van 10x10
meter is dat al gauw 1700 liter!
Een gezonde, vitale bodem bevat
minimaal 5% organische stof, maar
in nieuwbouwwijken en op veel
zandgronden is dat vaak minder.
Het organische stofgehalte kun je bij
tuinaanleg vrij eenvoudig verhogen
door compost, bokashi of bladaarde
toe te voegen. Minimaal een laag
van 5 cm, maar liever 8 of 10 cm.
Grote composteringsfirma’s maken
van ingezameld groente-, fruit- en
tuinafval (gft) in 6 tot 9 weken tijd
compost. Die compost bevat weinig
onkruidzaden en ziektekiemen,
maar is ook vrij levenloos. Zelf
compost of bokashi maken, vraagt
geduld en kennis, maar als het lukt,
dan geeft het voldoening. Het is
ook mogelijk om een hoop blad in

een hoek of korf lange tijd te laten
liggen en dan regelmatig wat koffieprut erop gooien. Dat geeft prachtige bladaarde als resultaat.
Klei-humuscomplex
Met alleen compost toevoegen ben
je er niet. De organische stof moet
zich ook daadwerkelijk verbinden
met de bodemdeeltjes, dan pas
kan het zijn werk langdurig doen.
Om stabiele humus in de bodem
tot stand te brengen, moet het zich
kunnen hechten aan de grond.
Kleideeltjes zijn goed in staat om
humus aan zich te binden. Dit heet
het klei-humuscomplex. Heb je
te maken met zandgrond en dan
vooral grof zand, dan laat deze zich
moeilijk binden met organische
stof. Bij zandgrond met veel grove
deeltjes kun je daarom bentoniet
(kleipoeder) tegelijk met de compost
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Wat voor grond heb je?
Doe wat van je tuingrond in een fles vol water,
schud even flink en laat die een paar uur staan.
Je ziet dan hoeveel fijne en grove deeltjes jouw
bodem bevat. Grove deeltjes zakken vrijwel
direct naar de bodem. Fijne deeltjes blijven lang
zweven en belanden uiteindelijk bovenop.

aan de bodem toevoegen, 1 á 2 kg
per 10 vierkante meter. Om vette
kleigrond beter bewerkbaar en
vochtregulerend te maken, kun je 1
á 2 kg basalt- of lavameel per 10 m2
bijmengen.
Bodemleven
Door deze handelwijze zijn we al
een heel eind op weg, maar om het
verhaal compleet te maken is er
bodemleven nodig. In een vitale
bodem krioelt het van de bacteriën, schimmels, aaltjes, slakken,
duizendpoten, spinnen, etc. Ze
hebben allemaal hun eigen functie.
Samen met de planten houden ze
de bodemkringloop in stand, waarbij organisch materiaal afgebroken
wordt en als voeding aan de planten
ten goede komt. Het meest bekend
is de regenworm. Dankzij de gangen
van de regenworm kan lucht en
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water makkelijker de bodem in en
bereiken plantenwortels makkelijker het grondwater. Bovendien
zorgt de regenworm voor stabiele
humus. Hij maakt organisch materiaal in zijn darmachtig lichaam
met bodemdeeltjes fijn en plakt er
darmslijm aan vast. Als je voldoende wormen hebt, dan blijft de
bodem luchtig, waardoor spitten
niet meer nodig is. Dat is goed,
want daardoor kunnen bodemschimmels beschadigen en afsterven. Een bodem die met rust gelaten
wordt, bouwt in de loop der jaren
een netwerk van schimmeldraden
op die veel planten en vooral bomen
aan vocht en voeding helpen.

houtsnippers. Voer het dode blad
en stengels niet af. Alle organische
materiaal dat achter blijft, is voer
voor het bodemleven. Knip of maai
het eventueel fijn. Het bodemleven
zorgt vervolgens voor een levende, vitale en vochtvasthoudende
bodem. Regelmatig nieuw organisch
materiaal is nodig om het bodemleven van voedsel te blijven voorzien.
Om je planten door een langdurige
droogte heen te helpen, kan een
watergift af en toe nodig zijn, maar
hoe vitaler de bodem is, hoe minder
vaak de kraan open hoeft.
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Bedekte bodem
Houd de bodem bedekt, liefst met
planten en anders met organisch
materiaal zoals mulch van blad of
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