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Steenmeelbemesting met fijngemalen vulkanische silicaatgesteenten met een hoog gehalte aan 
calcium, magnesium en kalium, is een serieus antwoord op de voortschrijdende wereldwijd 
voorkomende afnemende bodemvruchtbaarheid. Deze natuurlijke vorm van bodemverbetering 
wordt al eeuwenlang op kleine schaal, meestal door biologische boeren en tuinders, toegepast. Door 
de sterke verbondenheid met deze kleine groep en beperkte kennis over de werking van steenmeel 
is het gebruik ervan nooit grootschalig geworden. Ondertussen neemt de wereldbevolking en 
daardoor de vraag naar vruchtbare landbouwgrond sterk toe. Aan deze vraag kan niet alleen voldaan 
worden door optimalisatie van bestaande technieken. De uitdaging is daarom om een nieuw 
bewustzijn van het functioneren van de bodem te integreren in de huidige landbouwkundige 
praktijk. Herwaardering van de functie van silicaatmineralen in de bodem speelt hierbij een grote rol. 

Redelijk bekend is dat steenmeel van vulkanische gesteenten een goede ‘slow release’ meststof is en 
dat het bekalkende waarde heeft. Naast levering van K(1), Na, Ca, Mg(2), Fe en sporenelementen is 
steenmeel in het bijzonder een goede bron van silicium(3), dat de celwand verstevigt en de 
weerbaarheid van de plant vergroot. De bemestende waarde wordt overigens sterk bepaald door het 
soort steenmeel dat gebruikt wordt(4).  

Weinig bekend zijn nieuwe inzichten over de werking van bodemmineralen voor organische stof en 
de interacties met bodemorganismen. Een belangrijk nieuw inzicht is dat de mineralen die bepalend 
zijn voor de inherente vruchtbaarheid van de bodem door met stikstofbemesting gepaard gaande 
verzuring van de intensieve landbouw onomkeerbaar verdwijnen (5,6) of hun werking (7)verliezen. 
Hierdoor nemen bodemeigenschappen zoals pH-bufferend vermogen, kationuitwisselingscapaciteit 
(CEC) en lange termijn nutriëntnalevering af. De gevolgen zijn het snelst waarneembaar in 
mineraalarme gronden, zoals zandgronden. Het gevolg van deze verarming is dat in de toekomst 
steeds meer gewasbescherming, bekalking en bemesting nodig zal zijn om het verlies aan deze 
minerale vruchtbaarheid te compenseren. Dit zal de uitputting van de silicaatmineralen in de bodem 
slechts versnellen, het organisch stofgehalte doen afnemen en de belasting van het oppervlakte- en 
grondwater doen toenemen(5). 

Hoe kan steenmeel het verlies van deze bodemmineralen compenseren en de vruchtbaarheid van de 
bodem verbeteren? Steenmeel van vulkanische gesteenten bestaat uit reactieve mineralen die de 
directe voorlopers van of nauw verwant zijn aan de Nederlandse bodemmineralen (in landen met 
magmatische gesteenten aan het oppervlak zijn vulkanische mineralen vaak ook in de bodem 
aanwezig). Het is daarmee naast klei de enige bodemverbeteraar die de werking van de kwalitatief 



en kwantitatief afnemende silicaatmineraalvoorraad in de bodem benadert. Dit betekent op de 
eerste plaats herstel van de minerale buffercapaciteit, de lange termijn nutriëntenvoorraad en CEC 
van de bodem. Minder bekend is dat er goed gedocumenteerde aanwijzingen zijn dat vulkanische 
mineralen de organische stof in de bodem stabiliseren en het bodemleven stimuleren. 
Wetenschappelijke publicaties die deze laatste twee stellingen onderbouwen zijn echter niet 
landbouwkundig van aard en onderzoek op landbouwgronden is daarom zeer gewenst.  

Organische stof. Naast de aloude wijsheid dat vulkaanbodems zeer vruchtbaar zijn, is er vanuit de 
bodemwetenschap grote belangstelling voor het uitzonderlijke vermogen van jonge vulkaanbodems 
om met een snelheid van 3-4 g C/m2/jaar atmosferisch koolstof vast te leggen(8,9,10). Dit vermogen is 
het grootst bij bodems van ongeveer 2.000 jaar oud en verdwijnt pas als de vulkaanbodem 10.000 
tot 15.000 jaar oud is. Hoewel de mechanismen die erachter steken nog ter discussie staan, is deze 
C-bindende en stabiliserende eigenschap gerelateerd aan de aanwezigheid van reactieve vulkanische 
mineralen. Dat dit proces zich relatief snel kan voltrekken is zichtbaar in bodemvormende processen 
die kunnen optreden na recente terugtrekking van gletsjerijs(11). Het is, gezien het belang van 
organische stof voor de landbouw en de vaak geciteerde potentie van de bodem als opslagreservoir 
voor koolstof, voor de hand liggend om de landbouwkundige werking van vulkanisch steenmeel in dit 
licht te onderzoeken. 

Bodemleven. Door leveranciers van steenmeel voor de landbouw wordt gezegd dat steenmeel de 
bodembiologie bevordert. Deze bewering wordt in toenemende mate ondersteund door een 
groeiende groep wetenschappers die zich bezig houdt met de interactie tussen bodemmineralen en 
bodemschimmels en bacteriën (12,13). De eerste constatering is dat de bodemmicrobiologie een zeer 
grote rol speelt bij de afbraak van silicaatmineralen en het vrijmaken van de nutriënten daaruit. Het 
is waargenomen dat de oppervlakken van mineralen met limiterende nutriënten in een voedselarme 
bodem in ‘hot spots’ van biologische activiteit veranderen. Bijvoorbeeld, bij fosfaatgebrek wordt zelfs 
het resistente mineraal kaliveldspaat biologisch afgebroken als daar apatiet in aanwezig is(14). De 
tweede constatering is dat verschillende mineralen verschillende microbiologische populaties 
aantrekken(15,16). Dit heeft te maken met zowel vorm als nutriëntgehalte van het mineraal. Een 
gladde kwartskorrel biedt noch bindingsplaatsen, noch nutriënten, terwijl biotiet met zijn 
kenmerkende splijting en rijke chemie (K, Fe en Mg) een uitstekende broedplaats voor bodemleven 
biedt. De derde en misschien wel belangrijkste waarneming is dat in de bodem aanwezige populaties 
zich aanpassen aan nieuwe mineralen, vooral wanneer deze nutriënten bevatten die in de bodem 
ontbreken(17). 

De bovengenoemde eigenschappen zijn slechts twee van de minder belichte kanten van steenmeel 
als bodemverbeteraar. Doordat de werking van steenmeel in de bodem veelzijdig is, nog niet geheel 
in kaart gebracht en in sommige opzichten pas op de langere termijn merkbaar, is het lastig om een 
volledig economisch voordeel te schetsen. Veel zal afhangen van bedrijfstype, soort steenmeel, 
huidige bodemkwaliteit, maar ook van bereidheid om te investeren in duurzaam agrarisch beheer. 
Vooruitlopend op de toekomstige wetenschappelijke resultaten kan vastgesteld worden dat de 
aandacht voor steenmeel sterk toeneemt en de markt voor steenmeel zich aan het ontwikkelen is. 
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