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Samenvatting*  

 

Het gedrag van lignine in bosbodems 

Strooiselafbraak is een sleutelproces voor het functioneren van ecosystemen. Het zorgt op 

de eerste plaats voor het vrijkomen van nutriënten voor de vegetatie. Daarnaast bepaalt 

strooiselafbraak de hoeveelheid en de eigenschappen van de opgeslagen bodem organische 

stof en reguleert daarmee de koolstofbalans van ecosystemen. Lignine is een belangrijk 

bestanddeel van de celwanden van planten. Biodegradatie van lignine wordt gezien als een 

kritisch proces voor de afbraak van plantenmateriaal. Het eerste deel van dit proefschrift 

(hoofdstuk 2 en 3) gaat over de afbraak van lignine in blad en naaldstrooisel, bestudeerd 

met de CuO oxidatie methode en 13C-TMAH thermochemolyse. De resultaten toonden 

temporele patronen en bepalende factoren van de lignine afbraak. In het tweede deel van 

het proefschrift (hoofdstuk 4 en 5) wordt aangetoond hoe lignine afbraak in verschillende 

bossen reageert op veranderingen in strooiselproductie. De resultaten van het tweede deel 

dragen bij aan de discussie over de effecten van klimaatsverandering op de dynamiek van 

bodem organische stof. Verhoogde concentraties CO2 in de lucht en opwarming, zullen 

leiden tot een verhoogde strooiselproductie. Ook zal op een kleinere schaal 

strooiselproductie kunnen afnemen als water beperkend wordt voor de productie van 

planten. Kennis over het effect van een veranderende aanvoer van strooisel op de afbraak 

van dit strooisel is nodig om de toekomstige koolstof (C) balans van bossen te kunnen 

voorspellen. 

* I thank Dr. Albert Tietema for providing the Dutch translation of the summary.   
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In hoofdstuk 2 wordt 13C-TMAH thermochemolyse gebruikt om de afbraak van lignine te 

bestuderen in 27-maand oud blad- (es, beuk en esdoorn) en naaldstrooisel (spar en den), 

afkomstig van een experiment met strooiselzakjes uit een sparrenbos in Duitsland. 13C-

TMAH thermochemolyse gaf inzicht in de mechanismen tijdens de afbraak van lignine. 

Zowel de afnemende concentraties van fenolen in lignine in het strooisel, alsook de 

toenemende verhouding van zuren t.o.v. aldehyde (indicatief voor de oxidatie van lignine) 

toonden vergaande lignine degradatie door houtrot schimmels gedurende de eerste 12 tot 27 

maanden in het veld. Er zijn geen indicaties voor accumulatie van gedemethyleerde lignine 

afkomstig van bruinrot. 

De resultaten zijn vergeleken met resultaten verkregen met andere analysetechnieken (CuO 

oxidatie methode; van Soest methode) afkomstig van eerdere studies van hetzelfde 

materiaal. In overeenstemming met 13C-TMAH thermochemolyse, liet CuO oxidatie 

toenemende lignine oxidatie en geen/weinig verrijking met lignine fenolen in het strooisel 

zien. Een belangrijk resultaat was dat het beeld van moleculaire afbraak (13C-TMAH 

thermochemolyse, CuO oxidatie) niet overeenkwam met het beeld op grond van de analyse 

van ‘acid-unhydrolyzable residue’ (AUR; bepaald met de van-Soest methode). Deze laatste 

methode wordt traditiegetrouw gebruikt voor de bestudering van de afbraak van lignine in 

strooisel. De resultaten van de CuO en 13C-TMAH methode spraken de alom geaccepteerde 

theorie tegen over de selectieve conservering van lignine tijdens de eerste maanden van de 

strooiselafbraak. 

In hoofdstuk 3 worden de resultaten besproken van een 2-jaar durend laboratorium 

incubatie experiment van strooisel afkomstig van het afbraak experiment van Kalbitz e.a. 

(2006). Het strooisel dat in het laboratorium werd geїncubeerd was daarvoor 0, 3, 12 en 27 
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maanden in het veld geїncubeerd en verkeerde dus steeds in een andere fase van afbraak. 

Het laboratorium experiment maakte het mogelijk om de incubatie in het veld te verlengen 

en onder gecontroleerde omstandigheden tijdens de verschillende fasen in het 

afbraakproces de afbraak van lignine (met de CuO methode) te onderzoeken. Ook kon de 

relatie tussen de lignine afbraak, de productie van opgeloste organische stof (“Dissolved 

Organic Matter”, DOM) en de CO2 productie worden onderzocht. De resultaten toonden in 

zowel vers als in oud strooisel een snelle afbraaksnelheid van lignine tijdens de eerste 200 

dagen van incubatie in het laboratorium, waarna de afbraaksnelheid sterk afnam. De 

productie van DOM en CO2 lieten beiden ook een piek zien in de eerste periode, maar ze 

waren niet aan elkaar gerelateerd. In een latere fase van incubatie, CO2 productie was 

positief gerelateerd aan DOM productie, wat de suggestie wekt dat biobeschikbare 

opgeloste verbindingen limiterend waren voor CO2 productie. Lignine afbraak gebeurde 

alleen als de CO2 productie hoog was, en niet gelimiteerd werd door biobeschikbare 

verbindingen. In het algemeen spraken de resultaten van hoodstuk 2 en 3 de theorie tegen 

over het lot van lignine en de rol van lignine in de strooiselafbraak. Lignine afbraak is een 

co-metabolisch proces en wordt geregeld door de beschikbaarheid van gemakkelijk 

afbreekbare C verbindingen. Het gevolg is dat het vooral in de eerste fase van het 

afbraakproces voorkomt, en sterk wordt geremd tijdens latere fasen als deze 

beschikbaarheid daalt. Geremde strooiselafbraaksnelheid   (bijvoorbeeld dieper in de 

organische laag) zou verklaard kunnen worden door trage lignine afbraak door de limitatie 

door gemakkelijk afbreekbare C verbindingen.  

De resultaten van hoofdstuk toonden daarnaast dat de gelimiteerde beschikbaarheid van 

gemakkelijk afbreekbare C verbindingen ook een belangrijk mechanisme zou kunnen zijn 
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voor de stabilisatie van lignine in sommige bosbodems. Omgevingsfactoren die de fluxen 

van gemakkelijk afbreekbare verbindingen in bosbodems veranderen zullen op die manier 

de afbraak van lignine beïnvloeden. Een voorbeeld van een dergelijke factor is de 

strooiselproduktie snelheid. Het effect hiervan op de lignine afbraak wordt in het tweede 

deel van dit proefschrift behandeld. 

In hoofdstuk 4 worden de effecten van 6 jaar uitsluiting en verdubbeling van de 

strooiselproductie (tijdens de sneeuwloze periode) op DOM en anorganisch stikstof (N) 

concentraties in het bodemwater onderzocht in een Duits sparrenbos. Het uitsluiten van 

strooiselproductie leidde niet tot een verandering van de fluxen van opgelost organisch C en 

N (Dissolved Organic C en N, DOC en DON), dus was de 20% strooiselproductie in de 

winter voldoende om het niveau van de fluxen te handhaven. Een verdubbeling van de 

strooiselproductie verhoogde de fluxen van DOC en DON. Bijvoorbeeld, de over 6 jaar 

geaccumuleerde fluxen van DOC door een verdubbeling van strooiselproductie namen 

gemiddeld toe met 75% (Oi), 52% (Oe) en 25% (Oa). Al na 3 jaar verdubbeling van de 

strooiselaanvoer, werd er een verhoogde uitspoeling van DOC in het Oa bodemwater 

gemeten. In tegenstelling tot de resultaten uit een eiken-beukenbos in Duitsland (Kalbitz 

e.a. 2007) werd geen verhoogde productie van DOC als gevolg van verhoogde lignine 

afbraak in de diepere delen van de organische laag gevonden. De mogelijke verklaring was 

dat de activiteit van micro-organismen in deze mor-type humuslaag van het sparrenbos niet 

werd gelimiteerd door C. Het afbraakproces van lignine als co-metabolisch proces werd dus 

niet beїnvloed door een verhoogde aanvoer van gemakkelijk abreekbare C verbindingen via 

vers strooisel. De reactie van lignine afbraak en eigenschappen van DOM in de bosbodem 
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op de verwachte klimaatsverandering is dus afhankelijk van de beschikbaarheid van 

koolstof. 

In hoofdstuk 5 wordt onderzocht wat het effect is van de manipulatie van strooiselproductie 

(uitsluiting van strooiselproductie en/of wortels; verdubbeling van strooiselproductie) op de 

eigenschappen van lignine (bestudeerd met de CuO methode) in het organisch rijke deel 

van minerale bodem (0-20 cm). Het manipulatie experiment vond plaats in een eiken-

beukenbos in Duitsland (Steinkreuz locatie; 8 jaar manipulatie) en een esdoorn- en 

kersenbos in Pennsylvania (USA) (Bousson locatie; 16 jaar manipulatie). Gegevens over de 

opslag van C, de verdeling van C over verschillende dichtheid fracties, de eigenschappen 

van microbiële populatie en fluxen van DOM werden gebruikt om de effecten op lignine te 

bestuderen, veroorzaakt door een veranderde aanvoer van verse lignine en/of lignine 

afbraak. Dit leidde tot de hypothese dat het type bosbodem de relatie bepaald tussen de 

strooiselproductie en lignineafbraak. In een moder-type humusprofiel (Steinkreuz) zorgde 

de uitsluiting van strooisel voor een veranderd aanvoer patroon van organische stof aanvoer 

naar A-horizonten van DOM naar aan het humusprofiel gerelateerde, organische 

bestandelen. Dit resulteerde in een verhoogd aandeel van bestanddelen (aminozuren) 

afkomstig van celwanden van schimmel ten opzichte van bacteriën, en tot verhoogde 

bodem organische stof en lignineafbraak (hogere verhouding zuur-aldehyde in fenolen in 

lignine) in A-horizonten. Echter leidde een verhoging van de DOM aanvoer door een 

verdubbeling van de strooiselaanvoer niet tot een verandering in lignine eigenschappen en 

de verhouding schimmels-bacteriën. Concluderend, de samenstelling van de aangevoerde 

organische stof en de microbiële populatie lijkt de lignineafbraak in A-horizonten te 

reguleren. Beide factoren waren sterk aan elkaar gerelateerd en bepaalden het aandeel van 
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energierijke organische stof als brandstof voor lignineafbraak als co-metabolisch proces. De 

gemiddelde aanvoer patronen leken niet beïnvloed te worden door het uitsluiten van 

strooiselaanvoer in een dun mull-type humusprofiel (Bousson). De verhouding schimmels-

bacteriën veranderde niet en de verlaagde aanvoer van organische stof resulteerde in lignine 

dat meer was geoxideerd. In A-horizonten onder mull-type humusprofielen zal een 

verdubbeling in de  strooiselaanvoer leidden tot verhoging in de aanvoer van organische 

stof, dat snel zal afbreken zonder verdere effecten op de lignine. In het algemeen 

suggereren de resultaten dat verhoogde strooiselproductie door klimaatsverandering niet zal 

leiden tot een verandering van de lignine afbraak in het minerale bovenste deel van de 

bodem. 

Als de opslag van C in de bodem toeneemt als gevolg van een toenemende productiviteit in 

gematigde bossen, dat kan dit de toename in CO2 concentratie in de atmosfeer vertragen. 

Het onderzoek in strooiselmanipulatie experimenten kan een beeld geven hoe de lignine 

opslag in bosbodems en het bovenste deel van de minerale bodem verandert als gevolg van 

verhoogde strooiselproductie. In bossen met een mor-type humusprofiel zal de opslag van 

lignine toenemen na een verhoging van de strooiselaanvoer. Het afbraakproces in deze 

bossen wordt niet gelimiteerd door C of energie, maar waarschijnlijk wel door andere 

belangrijke nutrienten. Hierdoor is het onwaarschijnlijk dat verhoogde uitspoeling van 

gemakkelijk afbreekbaar organische bestanddelen na verhoogde strooiselaanvoer het co-

metabolische lignine afbraakproces zal beïnvloeden. In tegendeel, de opslag van lignine zal 

waarschijnlijk niet toenemen na verhoogde strooiselaanvoer in bossen met een moder-type 

humusprofiel, omdat een verhoogde uitspoeling van gemakkelijk afbreekbare bestanddelen 

het co-metabolische afbraakproces van lignine in het onderste deel van de organische laag 
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op gang lijkt te brengen (Kalbitz e.a. 2007). Ook in bossen met een mull-type humusprofiel 

lijkt het niet waarschijnlijk dat lignine opslag toeneemt met toenemende strooiselproductie. 

Door de intensieve menging van vers en ouder organische materiaal via bio-turbatie, is 

limitatie door co-substraten geen belangrijke factor voor lignine stabilizatie in de bosbodem 

en in het bovenste deel van de minerale bodem. Interacties met mineralen is waarschijnlijk 

meer het mechanisme van de stabilizatie van lignine. Echter de gegevens in hoofdstuk 5 

suggereerden dat geen extra lignine afkomstig van bovengronds strooisel was opgeslagen in 

het organisch rijke deel van de minerale bodem, ondanks 16 jaar van dubbele 

strooiselproductie in een bos met een mull-type humusprofiel.  




