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Bodemerosie is een belangrijk natuurlijk proces dat verlies van de bovenste bodemlaag 
inclusief koolstof en nutriënten, en een afname van bodemkwaliteit en productie/groei van 
biomassa tot gevolg heeft.  De door erosie veroorzaakte herverdeling van bodem organische 
koolstof (Soil Organic Carbon, SOC) vormt een belangrijke component in de wereldwijde 
koolstofcyclus. Inzichten in het lot van SOC in landschappen onderhevig aan erosie zijn 
vooralsnog beperkt, wat een belangrijke onzekerheid vormt bij het kwantificeren van de 
globale koolstofcyclus. Het hoofddoel van dit proefschrift is (i) inzicht te verkrijgen in 
mechanismen die stabilisatie en destabilisatie van SOC in gekoppelde erosie- en 
depositiegebieden mogelijk reguleren (Hoofdstuk 2 en 3) en (ii) onze kennis van processen te 
verbeteren die het gedrag en de rol van verschillende SOC voorraden bepalen onder invloed 
van erosie, transport en tenslotte depositie (Hoofdstuk 4 en 5). In alle gepresenteerde studies 
zijn lössbodems afkomstig uit West-Europa onderzocht door gebruik te maken van een 
combinatie van metingen op veldschaal, en regensimulaties en incubatie-experimenten op 
laboratoriumschaal.   

Hoofdstuk 1 geeft een introductie van het onderzochte thema en een overzicht van het huidige 
debat over de opslag of uitstoot (i.e. sink / source) van CO2 van en naar de atmosfeer in 
relatie tot bodemerosie. Het belang van transport en het lot van geërodeerd SOC voor het 
bepalen van de wereldwijde koolstof cyclus worden hierin uitgelegd. Daarnaast worden 
mechanismen toegelicht die mogelijk verantwoordelijk zijn voor stabilisatie van SOC in 
erosie en depositie gebieden.  

In hoofdstuk 2 worden potentiële mechanismen onderzocht die de stabilisatie van SOC tegen 
microbiële afbraak beïnvloeden. Lössbodems zijn bemonsterd in gekoppelde erosie- en 
depositiegebieden in België nabij Leuven, ten behoeve van incubatie-experimenten in het 
laboratorium. Depositie van geërodeerd bodemmateriaal resulteerde in significant verhoogde 
SOC gehalten in het gehele bodemprofiel (2 m) en microbiële biomassa C in de bovenste 
bodemlaag. Deze accumulatie van SOC in depositiegebieden ging gepaard met lage 
mineralisatie snelheden en lage gehalten aan water-extraheerbaar organisch C. Toevoeging 
van glucose verhoogde de bodemrespiratie voornamelijk in de diepere bodem (subsoil) van 
het depositiegebied wat er op wijst dat de lage beschikbaarheid van O2 in colluviale, diepere 
bodemlagen een beperking vormt voor mineralisatie van afgezet C. De beschikbaarheid van 
O2 vertoonde de verwachte, positieve relatie met C mineralisatie alleen voor bovenste 
bodemlaag. Lage O2 concentraties resulteerden niet in een afname van mineralisatie in 
diepere bodemlagen wat er op wijst dat de factoren die verantwoordelijk zijn voor 
omzettingen van koolstof verschilden voor de bovenste – en diepere bodemlagen. Daarnaast 
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kan worden uitgesloten dat de beperkte beschikbaarheid van O2 in de diepere bodem in 
belangrijke mate verantwoordelijk is voor de accumulatie van SOC.  Mijn conclusie is dat 
stabilisatie van afgezet SOC in de diepere bodem van het depositiegebied van groter belang is 
voor C accumulatie dan verplaatsingsprocessen. De samenstelling van de gemeenschap van 
micro-organismen lijkt, na begraving van het organisch-rijke materiaal, een beslissende rol te 
spelen. 

In hoofdstuk 3 wordt bestudeerd hoe aggregatie de stabilisatie van geërodeerd SOC 
beïnvloedt in vergelijking tot de interactie van SOC met mineralen. Ik heb de aggregaat 
grootteverdeling, SOC in dichtheidsfracties en van lignine afgeleide fenolen bepaald aan 
geaggregeerde bodemmonsters van zowel de erosie - als de afzettingslocatie. Het stabilisatie 
effect door aggregatie is gekwantificeerd door de mineralisatie van complete en verpulverde 
macro-aggregaten te meten en te vergelijken. Bodemerosie en – afzetting veranderde de 
aggregaat grootteverdeling en de hoeveelheid aan deze fracties geassocieerde koolstof. Zowel 
macro-aggregaat geassocieerde SOC als de koolstof geassocieerd aan mineralen werden 
belangrijker bij afzetting in vergelijking tot erosie. In de allerbovenste bodemlaag (0 – 5 cm), 
was de SOC mineralisatie van intacte aggregaten groter in de afzettingslocatie dan op de 
erosielocatie, hetgeen een reflectie is van de grote hoeveelheid labiele organische stof die hier 
de aggregatie bevordert. In de diepere bodem daarentegen waren de mineralisatie snelheden 
juist lager door de effectieve stabilisatie van SOC door bodemmineralen. Verpulverde 
aggregaten hadden een 10 tot 80% hogere SOC mineralisatie op de erosielocatie, in 
vergelijking tot de depositielocatie. Dit geeft aan dat de SOC in aggregaten beter beschermd is 
in aggregaten op de erosiesite, in vergelijking tot de depositielocatie. Het gehalte aan lignine 
afgeleide fenolen was niet verschillend tussen beide locaties voor wat de toplaag van de 
bodem betreft, maar was groter in de diepere bodem van de erosielocatie, en dit ging ook 
gepaard met een grotere lignine oxidatie. De lignine gegevens lieten slechts kleine effecten 
zien ten aanzien van de chemische samenstelling van SOC in relatie tot erosie en depositie. Ik 
heb aangetoond dat de interactie tussen aggregatie en de vorming van mineraal-geassocieerd 
SOC één van de hoofdzaken is om de stabiliteit van geërodeerd SOC te kunnen begrijpen. 
Gedurende transport trad er disaggregatie en vervolgens SOC mineralisatie op, en trad er op 
de depositielocatie ook re-aggregatie op, hoofdzakelijk door de vorming van macro-
aggregaten. Deze macro-aggregatie leidde echter niet tot een directe stabilisatie van SOC. 
Depositie van organisch C-rijk bodemmateriaal met een hoog gehalte aan plantresiduen 
genereren de optimale condities en voorwaarden voor de vorming van mineraal geassocieerd 
SOC. Mijn stelling is dat de occlusie van C in aggregaten een route voor geërodeerd C is, om 
later te worden gestabiliseerd door organo-minerale interacties. Deze stabilisatie wordt 
onderbouwd door de afname van C mineralisatie in de diepere bodemlagen op de depositie 
locatie, als men die vergelijkt met die van de erosielocatie.  
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In hoofdstuk 4 zijn de effecten van bodemerosie, transport en vervolgens depositie op de 
mobiliteit en het lot van de SOC reservoirs onderzocht en is een compleet C budget bepaald 
gebruikmakend van een pseudo-herhaald regensimulatie experiment. De experimentele 
opstelling maakte het ook mogelijk om de CO2 productie direct te meten op verschillende 
hellingposities. Erosie, transport en depositie processen resulteerden in significant hogere 
aanrijkingsratio’s van C (carbon enrichment ratios; CER) voor de afgevoerde sedimenten, met 
waarden variërend tussen 1.3 en 4.0. De C aanrijking liet een inverse en niet-lineaire relatie 
zien met de concentratie van gesuspendeerde vaste deeltjes. In de afgevoerde sedimenten 
waren de C gehalten (mg C per g bodem) van de organische C deeltjes (particulate organic C; 
POC; C niet gebonden aan bodemdeeltjes) en mineraal-geassocieerd organisch C (mineral-
associated organic C; MOC) beide significant hoger dan die van niet-geërodeerde bodems, 
hetgeen aangeeft dat watererosie tot verlies van C-verrijkt materiaal, van zowel POC als 
MOC, heeft geleid. De gemiddelde POC flux  (4.7 g C m-2 jr-1) was 18 keer groter dan de 
DOC flux. De cumulatieve emissie van bodem CO2 nam iets af in de erosiezone, en nam 
respectievelijk toe met 56% en 27% voor de transport- en depositiezone, steeds in 
vergelijking tot niet-geërodeerde bodems. Over het geheel is de CO2 emissie de predominante 
vorm van C-verlies, die, als gevolg van erosie, voor ongeveer 90.5% bijdraagt aan het totale 
C-verlies, met een omvang van 18 g C m-2, zoals gemeten gedurende ons vier maanden 
durende experiment. Desondanks werd slechts 1.5% van de totale herverdeelde C 
gemineraliseerd tot CO2 hetgeen het belang van stabilisatie van C na afzetting aantoont. Onze 
studie laat ook zien dat C verlies in zowel vaste vorm als DOC belangrijk zijn om de effecten 
van watererosie op de C balans, op de overgang tussen terrestrische en aquatische 
ecosystemen, te kunnen begrijpen. 

In hoofdstuk 5 wordt de mineralisatie van geërodeerd SOC, zowel in vaste als oploste vorm 
en die van de bodem naar de aquatische omgeving is getransporteerd, geëvalueerd. Incubatie 
experimenten, uitgevoerd op alle C componenten in de afvoer alsmede de oploste organische 
stof (DOC), hebben aangetoond dat een significant gedeelte van de gerodeerde C (3.9 to 
4.8%) gemineraliseerd werd tot CO2. Dit toont aan dat er een preferente translocatie van 
labiel bodem C naar water plaatsvindt. Het grootste deel van de SOC die via overlandflow 
wordt aangevoerd blijft echter in het aquatische ecosysteem, waar het potentieel bijdraagt aan 
een erosie gerelateerde C opslag. SOC als vaste fase was minder afbreekbaar dan DOC maar 
droeg 69 – 80% bij aan de totale C mineralisatie in de afvoer, vanwege zijn grote bijdrage aan 
de totale C afvoer naar het aquatische ecosysteem. DOC droeg relatief weinig bij (2 – 21%) 
aan de totale C afvoer, maar de variabiliteit van de CO2 emissie van de afvoer hing voor een 
groot deel af van DOC. De verschillen in hoeveelheden en snelheden van mineralisatie van 
SOC in de vaste fase en van DOC, alsmede hun potentieel verschillend effect op aquatische 
ecosystemen, maken duidelijk dat beide fracties apart moeten worden bepaald om een inzicht 
te krijgen op de invloed van bodemerosie op aquatische systemen. 
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In hoofdstuk 6 wordt een synthese van de in dit proefschrift gepresenteerde resultaten 
gegeven die de relaties tussen bodemerosie en SOC herverdeling illustreren. Erosie, transport 
en afzetting leidde tot de afbraak van aggregaten, hetgeen niet alleen de laterale herverdeling 
van SOC, zowel in kwaliteit als kwantiteit, veranderde (o.a. verschillende vormen van POC, 
MOC, DOC), maar ook de mineralisatie van C op verschillende hellingposities. Dit laatste 
resulteerde in de afname van C op de bovenste delen van de helling en C accumulatie op de 
lagere delen van de helling. Het grootste gedeelte van de geërodeerde C zal onder aan de 
helling worden afgezet. Herverdeling van bodemmateriaal had als gevolg dat er SOC werd 
afgezet en gestabiliseerd in het afzettingsgebied, doordat C-rijk bodemmateriaal van het 
bovenste gedeelte van het profiel in de bodem wordt begraven en de mineralisatie van C 
minder was. Echter, een significant gedeelte van het geërodeerde bodemmateriaal, met 
makkelijk afbreekbaar C in zowel de vaste als opgeloste fase, zal via overlandflow naar het 
aquatische systeem worden getransporteerd, waar het alsnog potentieel gemineraliseerd kan 
worden. 

In dit proefschrift zijn een aantal onderzoeksvragen beantwoord die betrekking hebben op de 
invloed van bodemerosie processen op de herverdeling en het lot van SOC. De C-fluxen die 
in het laboratorium regensimulatie experiment gevonden werden, kwamen goed overeen met 
waarden zoals in de literatuur gerapporteerd uit echte landschappen. Dit bevestigt dat 
experimenteel laboratorium onderzoek, ondanks haar tekortkomingen ten aanzien van 
bijvoorbeeld schaal, waardevol is, en in dit geval goede additionele informatie kan geven over 
de processen die het C-budget in erosie-afzettingsgebieden bepalen en in vergelijking tot 
modelmatige studies.  

De frequentie van zware buien zal naar verwachting in de toekomst toenemen in West 
Europa, wat potentieel ook tot meer sedimentproductie zou kunnen leiden. Dit betekent echter 
niet dat er ook meer C verloren zal gaan, omdat de stabilisering van C ook zou kunnen 
veranderen. De aanrijking van C in sediment is één van de centrale factoren die erosie-
gerelateerd C verlies bepaald. Aanvullend onderzoek is nodig om de rol en importantie van 
bodemherverdeling in de regionale en globale C-budgetten verder te kunnen begrijpen, 
waarbij model- en veldexperimenten elkaar kunnen aanvullen. Schaal is bepalend om tot een 
definitief antwoord te komen of bodemerosie leidt tot een algehele C vastlegging of niet. 
Toekomstig onderzoek zal vooral aandacht moeten schenken aan de vervanging van 
vastgelegd C op eroderende locaties (‘dynamic replacement’), aan transport processen, de rol 
van micro-aggregaten en micro-organismen, en het lot en de effecten van geërodeerd C in 
aquatische systemen. 
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