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https://youtu.be/yWOqeyPIVRo 

 

https://youtu.be/yWOqeyPIVRo
https://youtu.be/yWOqeyPIVRo
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Ecologische interacties 

 

 

 

 

Interactie tussen organismen (van 
verschillende soorten) 

Allelopathie 
Planten beïnvloeden 
elkaar via secundaire 
metabolieten 

Mutualisme: beide 
partners profijt hebben 

beide soorten hebben profijt 

+/+ 
 

Positief 

Commensalisme:  
 

de ene soort heeft voordeel, de ander 
wordt niet beïnvloed 

+/0 
 

Parasitisme: de ene soort een voordeel heeft, de 
ander een nadeel 

+/- 

Negatief 
 

Amensalisme 0/- 
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Positieve allelopathie 
• Plantengildes in de permacultuur: systeem van 

samenwerkende planten 

• Begin vanuit de kern (bijvoorbeeld een 
appelboom) 

• Daaromheen (cirkels van) fruitdragende struiken 

• Daaromheen (cirkels van) meerjarige kruiden en 
eenjarigen (bijv bladgroenten) 

• Soorten die elkaar versterken 

• Lijsten op internet van plantenfamilies die goed 
samen gaan 

• Gebaseerd op waarnemingen, 
wetenschappelijke bewijzen? 

• Klassiek voorbeeld: 
• Appel 
• Smeerwortel: bodembedekker, nutriëntenpomp, bestuivers 
• Lookachtigen/Venkel: afleiden plagen, aantrekken nuttige insecten 
• Klavers: stikstofbinding 
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Positieve allelopathie 
• Plantengildes in voedselbossen 

• Bomen, struiken, klimmers en vaste planten in 
kruidlaag 

• Een- of tweejarigen, pioniersplanten met andere 
dynamiek (wel of niet?) 

• Stabiliteit van de bodem 

• Opbouw mycorrhizas: symbiose schimmel en 
plant (mutualisme) 

• CO2 vastlegging 
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Bodemleven 

Bacteriën  Bacteriën + Schimmels  

Opbouw van bodemleven is combinatie van 

vruchtwisseling – (groen)bemesting – grondbewerking -  

organische stof balans 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.agrisem-nederland.nl/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/combiplow-met-combimulch.jpg&imgrefurl=http://www.agrisem-nederland.nl/test-en-bodemanalyse-duitse-akkerbouw/&docid=ZV5OTYbKY03PlM&tbnid=cQZXi8DGBCDjaM:&w=2592&h=1944&ei=NijCVLXlJYXuUKDYgOgB&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.bomeninfo.nl/mijn-figuren/Zilverspar Watzlik-Hain8.jpg&imgrefurl=http://www.bomeninfo.nl/duitsland-8.htm&docid=DbtVIfEqkTw5jM&tbnid=MEyKTLak6v7nWM:&w=755&h=506&ei=wijCVP-bIsHxUp6ogPgM&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjp37mFmsfSAhUD1BoKHfHsB1wQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/394065036117304414/&psig=AFQjCNGKEc_WGgpHHF2NG8ow7OTbGRPBgQ&ust=1489072640296547
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Regenwormen 

Bodembewoners 

Pendelaars 

Strooiselbewoners 

Bodembewoners 
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Ecologische groepen regenwormen 

Strooiselbewoners 

Pendelaars 0%

20%

40%

60%

80%

100%

36 jaar blijvend gras 3 jaar gras na 3 jaar

mais

3 jaar mais na 3 jaar

gras

36 jaar continu

bouwland

Pendelaars Bodembewoners Strooiselbewoners
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• Stikstofbindende planten 

• Planten als mineralenpomp 

• Planten voor nuttige insecten, plaagbeheersing (FAB) 

• Planten voor bestuivers 

• Planten met diverse wortelsystemen (benutting bodem) 

• Aromatische planten voor gezondheid systeem 

• Planten voor bodembedekking 

Ecologische interacties voedselbos 



10 

• Eenjarig 

Vlinderbloemigen 

(klavers/peulvruchte

n) 

 

Rhizobium bacteriën 

 

 

• Bomen/struiken 

Robinia 

pseudoacacia 

 

Els – Frankia alni 

Duindoorn 

Stikstofbindende planten 

https://happyseeds.nl/product/witte-klaver/
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Stikstofbindende planten 

Eenjarige mengteelten van 
granen en peulvruchten 
 
Tarwe heeft goede, snelle 
doorworteling: pakt de vrije 
stikstof in de bodem 
 
Veldboon/lupine heeft minimale 
wortels: Rhizobium bacteriën 
gaan extra hard werken 
 
Netto: meer eiwitopbrengst per 
hectare m.n. doordat 
eiwitgehalte in tarwe hoger is 
dan in monoteelt 
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Voordelen van mengteelten 

• Betere stikstofbenutting, minder bemesting 
nodig 

• Fosfaatmobilisatie 

• Onkruidonderdrukking 

• Nalevering van stikstof voor volggewas  

 

 

• Teelttechnische problemen: 

• Ongelijke afrijping (vooral voor droge 
korrel) 

• Veldboon blijft doorgroeien 

• Legering (m.n. erwt) 

• Competitie tussen gewassen 

 

• Afzet blijkt in praktijk knelpunt 

• Extra schoningskosten doorberekend 
aan boer 
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Planten als mineralenpomp 

Van Eekeren, 2012. Biokennisbericht 
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Planten als mineralenpomp 
http://www.voederbomen.nl/voederwaarden/ 

Luske et al. 2017 
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Planten als mineralenpomp 

Luske B &van Eekeren 2014  
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Planten voor bestuivers 

Drachtplanten Waardplanten Overwinteringsplekken 

Bloeiboog voor adulte 
insecten 

Larvestadium Strooisel, open plekjes in 
de bodem, spleten, 
houtstapels 

Foto: Kars Veling 
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Planten voor nuttige insecten 
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Zwarte walnoot – negatieve allelopathie 

• Hydrojuglon in het blad, bolsters, stam en wortels 

• Via wortels, lekken uit de wortels/takken of afbraak 
van plantonderdelen 

• Gaat niet ver de grond in (niet goed oplosbaar in 
water)  

• Voorkomt kieming zaden 

• Planten eronder sterven 

• Doodt mycorrhizaschimmels of wortelharen van 
andere bomen 

• Gevoelige soorten: 

• Vlinderbloemigen en appel 

• Tolerante soorten:  

• Pawpaw, robinia, valse christusboom, kamperfoelie, 
meidoorn, vlier 
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Competitie via wortels 

• Snelgroeiende bomen 

• Wilg  

• Es 

• Populier 

• Concurrentie om water, licht, nutriënten 

• Soorten hebben verschillende 
bewortelingsstrategieën 

• Lengte, diepte, groeisnelheid, afsterven, 
symbioses met microorganismen 
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Ontwerpen & kennisvragen die opkomen 

 Waar wilt u meer over weten? 

• Specifieke soorten en interacties? 

• Stikstofbindende planten 

• Planten als mineralenpomp 

• Planten voor nuttige insecten, plaagbeheersing (FAB) 

• Planten voor bestuivers 

• Planten met diverse wortelsystemen (benutting bodem) 

• Aromatische planten voor gezondheid systeem 

• Planten voor bodembedekking 

• Rijenteelt: hoe breed moet de boomstrook zijn? 

• Bloeiboog in beeld brengen: Excel model 

• Kosten en baten: Excel model 


