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2
Isotope Bioscience Laboratory – ISOFYS, Universiteit Gent, Gent 

 6.1 INLEIDING 

ILVO onderzoekt hoe de bodemkwaliteit kan verbeterd worden zodat het gewas optimaal 

kan ontwikkelen, nutriëntenverliezen worden vermeden en gewassen beter bestand zijn 

tegen ziektes. Het verhogen van het koolstofgehalte komt niet alleen de bodemkwaliteit, 

maar ook het klimaat ten goede. De toepassing van compost en biochar (al dan niet in 

combinatie met andere bemesting) als bodemverbeteraars behoort tot de mogelijkheden 

om deze doelstellingen te bereiken.  

Biochar is het koolstofrijke, vaste en houtskoolachtige product dat ontstaat wanneer 

organisch materiaal gepyrolyseerd wordt. Pyrolyse is verhitting in omstandigheden 

zonder, of met heel weinig, zuurstof. Tijdens het pyrolyseproces wordt ook bio-energie 

geproduceerd in de vorm van gas of olie. In (tropische) sterk verweerde bodems werd 

vastgesteld dat biochar een positief effect kan hebben op bodemeigenschappen en 

gewasopbrengst. Bovendien is biochar heel stabiel zodat het koolstof langdurig in de 

bodem kan opslaan en zo kan helpen om de klimaatverandering tegen te gaan. Het doel 

van het biochar-onderzoek op ILVO is om meer inzicht te verwerven in de effecten van 

biochar, al dan niet bijgemengd met compost, na toediening aan bodems van gematigde 

streken (Vlaanderen). Door middel van labo-, pot- en veldexperimenten wordt het effect 

van biochar op bodemeigenschappen, stikstofdynamiek, gewasgroei, koolstofopslag en 

broeikasgasemissies uit de bodem onderzocht. 

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten van ILVO behaald in het kader van het 

Interreg IVB North Sea Region project ‘Biochar: climate saving soils’ (2009 -  2013) en via 

een doctoraatsonderzoek in samenwerking met UGent (Isotope Bioscience Laboratory 

(ISOFYS), Vakgroep Toegepaste analytische & fysische chemie; MRP ‘Biotechnology for a 

sustainable economy’) samengevat. ILVO is ook partner van het EU FP7-project ‘Fertiplus’ 

(2011-2015), waarin nagegaan wordt hoe nutriënten in afvalstromen uit verstedelijkte 

gebieden en uit de landbouwsector gerecycleerd kunnen worden via biochar, compost of 

een combinatie van beide. Een veldproef met enkele biochartypes, compost en compost 

met toevoeging van biochar (“biochar-blended” compost) zal ook nog de komende jaren 

opgevolgd worden.  

Meer details over de gebruikte methodes en de resultaten zijn te vinden in de artikels 

vermeld in de literatuurlijst. 

 6.2 GEBRUIKTE BIOCHARS 

Biochareigenschappen zijn sterk afhankelijk van het gebruikte uitgangsmateriaal en de 

pyrolyseomstandigheden (vb. piektemperatuur). In het onderzoek op ILVO wordt met 
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verschillende biochartypes gewerkt (Tabel 1). Hun eigenschappen zijn weergegeven in 

Tabel 2. De wilg- en den-biochartypes bevatten hogere C gehaltes (78.4 - 92.6 %) dan de 

biochartypes gemaakt van maïs, riet, beuk, eik of een houtmengsel (67.3 - 76.3%). De den-

biochars bevatten minder dan 0.2% totale stikstof, waardoor hun C:N verhoudingen zeer 

hoog zijn (>456). Bij hogere pyrolysetemperaturen steeg de pH en kationenuitwisselings-

capaciteit (CEC) van de biochars, terwijl de vluchtige bestanddelen afnamen (Tabel 2). De 

Romchar- en RefOak-biochartypes werden gebruikt in de veldproef die werd aangelegd op 

ILVO (zie 6.5). 

Een incubatie-experiment werd opgezet, waarin een microbieel inoculum en een 

nutriëntenoplossing toegediend werden aan biochar-zand mengsels. Door opvolging van 

de microbiële respiratie doorheen de tijd werd de grootte van de labiele koolstoffractie 

van de biochars bepaald (Figuur 1). Uit de resultaten blijkt dat alle biochars stabiel zijn 

(labiele C fractie ≤ 3 mg C g-1 biochar-C), behalve de maïs-350°C biochar, die een labiele C 

fractie heeft groter dan 13 mg C g-1 biochar-C. De labiele C-fractie daalt bij stijgende 

pyrolysetemperaturen. 

 
Tabel 1  Uitgangsmateriaal en productie-omstandigheden van de gebruikte biochars (Nelissen, 2013) 

 
NDA = geen data beschikbaar. De Romchar en RefOak werden geproduceerd tijdens trage pyrolyse, maar geen 
exacte informatie is beschikbaar over de verblijftijd in de pyrolysereactor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitgangsmateriaal Pyrolyse temperatuur
Verblijftijd bij maximale 

pyrolyse temperatuur
Totale tijd in de reactor

°C Minuten Minuten

Wilg 450 29 89

Wilg 550 23 100

Wilg 650 28 118

Den 450 88 151

Den 550 60 159

Den 650 33 148

Maïs 350 NDA 30

Maïs 550 NDA 30

Riet 600 NDA 60

Beuk 600 NDA 300

Houtmengsel (Romchar, biochar 

veldproef)
480 NDA NDA

Eik (RefOak, biochar veldproef) 650 NDA 720-1080 (12-18 uren)
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Tabel 2 Fysico-chemische eigenschappen van de biochartypes op ovendroge gewichtsbasis (105°C), behalve 

voor pH-KCl (Nelissen et al., 2012; Nelissen, 2013; Nelissen et al., 2014a; Nelissen et al., 2014b; Nelissen et 

al., 2014c) 

 
Wt%: percentage op massabasis; C = koolstof; H = waterstof; N = stikstof; CEC = kationen-
uitwisselingscapaciteit. NDA = geen data beschikbaar.  
1
Voor RefOak werd pH-H2O bepaald. 

 
 

 
Figuur 1 Cumulatieve koolstofmineralisatie afkomstig van de verschillende biochartypes (gemiddelde ± 

standaardfout, n = 3) (Nelissen, 2013; Nelissen et al., 2014a; Nelissen et al., 2014b) 

 

 

Biochar type C H N C:N
Vluchtige 

bestanddelen
As pH-KCl 1 CEC 

wt % wt % wt % wt % wt % cmol c  kg -1

Wilg-450°C 78.4 2.03 0.82 96 11.2 4.3 7.3 33.4

Wilg-550°C 86.3 1.95 0.85 102 6.7 3.2 7.5 42.8

Wilg-650°C 84.8 1.14 1.00 85 6.0 4.9 8.1 59.1

Den-450°C 86.8 2.80 0.19 457 12.1 0.9 6.7 38.6

Den-550°C 91.6 2.13 0.19 482 7.3 1.0 6.8 52.1

Den-650°C 92.6 1.68 0.15 617 6.0 1.1 7.7 68.8

Maïs-350°C 67.3 4.25 1.47 46 32.6 7.7 8.3 55.2

Maïs-550°C 72.1 2.21 1.52 47 12.1 10.9 9.8 61.9

Riet-650°C 74.4 2.78 0.86 87 18.8 8.9 6.8 57.6

Beuk-600°C 71.4 4.24 0.34 210 22.9 0.6 7.1 32.0

Romchar 68.1 1.50 0.40 164 12.0 8.3 8.6 46.3

RefOak 76.3 1.4 0.5 153 11.8 14.3 10.3 1 NDA
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 6.3 IMPACT VAN BIOCHAR OP DE STIKSTOFDYNAMIEK IN DE BODEM  

Om het effect van biochar op de stikstofdynamiek in de bodem te kennen werden 

verschillende 15N-tracing experimenten uitgevoerd in het labo. In dergelijke experimenten 

wordt 15N toegediend aan de bodem, waarna gedurende 1 à 2 weken op geregelde 

tijdstippen de ammonium- en nitraatconcentraties, en hun 15N-aanrijking, gemeten 

worden. Door middel van een numerieke 15N-tracing analyse-tool is het mogelijk om te 

kwantificeren hoe snel de ene vorm van stikstof naar een andere vorm wordt omgezet 

(Figuur 2). Deze stikstoftransformaties vinden gelijktijdig plaats in de bodem. 

Twee korte termijn 15N-tracing experimenten werden uitgevoerd. In het eerste 

experiment werden de twee maïsbiochars (Tabel 1) toegediend aan een lemige 

zandbodem. Voor het tweede experiment werden bodemstalen genomen uit de biochar-

veldproef (zie ook 6.5) vlak na Romchartoediening. Een jaar na Romchartoediening 

werden opnieuw bodemstalen genomen in de biocharveldproef, waarmee een derde 15N-

tracing experiment werd uitgevoerd. 

De 15N tracing experimenten toonden aan dat biochartoediening aan de bodem op korte 

termijn de verschillende processen van de stikstofcyclus versnelt (Figuur 2). Mineralisatie 

van meer complexe bodemorganische koolstof werd gestimuleerd, waardoor de 

beschikbaarheid van minerale N kan toenemen. Echter, in afwezigheid van een gewas 

werd deze beschikbare N weer snel biotisch geïmmobiliseerd. Daarnaast namen 

nitrificatiesnelheden toe vlak na biochartoediening (Figuur 2). Uit het 15N-tracing 

experiment uitgevoerd een jaar na biochartoediening bleek dat de korte termijneffecten 

na een jaar reeds verdwenen waren. Wellicht kan dit toegeschreven worden aan het feit 

dat de labiele koolstoffractie van biochar reeds gemineraliseerd was en alleen de meer 

stabiele koolstof overbleef en omwille van het feit dat het pH-verhogend effect van 

biochar maar tijdelijk is.  

(a) (b) 

  

Figuur 2 Gemiddelde bruto (in grijs) en netto (in zwart) N transformatiesnelheden (in µg N g
-1

 dag
-1

) tussen 

de verschillende pools van de N cyclus in (a) de controle en (b) de biocharbehandeling uitgevoerd met 

bodemstalen genomen vlak na biochartoediening in de veldproef (Nelissen et al., 2014a). Voor de netto N 

transformatiesnelheden geeft de breedte van de pijl het belang van de snelheid weer. Norg = organische N 

pool, NH4
+
 = ammonium, NO3

-
 = nitraat, NH4

+
ads = pool gerelateerd aan adsorptie van NH4

+
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Verder toonden incubatie-experimenten, uitgevoerd met de 6 wilg- en den-biochars 

(Tabel 2), aan dat biochar de beschikbaarheid van minerale N (nitraat en ammonium) op 

korte termijn kan reduceren, waarschijnlijk omwille van biotische of abiotische N 

immobilisatie. Het is niet geweten wanneer en in welke mate deze geïmmobiliseerde N 

weer beschikbaar zou worden. Deze experimenten tonen verder ook aan dat biochar de 

pH van de bodem kan doen stijgen, waardoor verschillende bodemprocessen beïnvloed 

kunnen worden, zoals NH3 vervluchtiging, nitrificatie en denitrificatie. De pH van de 

bodem nam echter niet altijd significant toe na biochartoediening. Uit de verschillende 

uitgevoerde experimenten bleek dat er een hogere toename in pH van de bodem was na 

biochartoediening aan bodems met een lage pH, terwijl er bij bodems met een meer 

neutrale pH niet altijd een stijging was, zoals waargenomen in de veldproef (zie 6.5). Het 

kan echter niet uitgesloten worden dat micro-sites dichtbij de biocharpartikels een 

verhoogde pH ondervinden waardoor bodemprocessen beïnvloed worden, ook wanneer 

er geen effect is op de pH van de ‘bulkbodem’. 

Op korte termijn lijkt het waarschijnlijk dat aantal, type en/of activiteit van micro-

organismen beïnvloed worden door biochartoediening, vermits de 15N-tracing 

experimenten erop wijzen dat de bodemstikstofcyclus vlak na biochartoediening 

verandert. Dit effect lijkt echter van voorbijgaande aard, wat wellicht te wijten is aan de 

veranderende biochar-eigenschappen doorheen de tijd. Biochar had immers geen grote 

invloed op de stikstofcyclus meer 1 jaar na toediening aan de bodem.  

 6.4 IMPACT VAN BIOCHAR OP BROEIKASGASEMISSIES UIT DE BODEM 

Uit Figuur 1 blijkt dat biochar heel stabiel is en dus koolstof langdurig in de bodem kan 

opslaan. Dat is gunstig in de strijd tegen de klimaatverandering omdat op die manier CO2 

uit de atmosfeer wordt onttrokken. CO2 is echter niet het enige broeikasgas. Ook N2O en 

CH4 dragen bij tot de opwarming van de aarde. Het is daarom belangrijk om ook het effect 

van biochar op andere broeikasgassen te kennen, vooraleer we uitspraken kunnen doen 

over het nut van biochar tegen de klimaatsverandering. NO is zelf geen broeikasgas maar 

katalyseert de productie van troposferisch ozon, een gas dat geassocieerd wordt met 

negatieve gevolgen voor menselijke gezondheid en voor gewasproductie.  Zowel N2O als 

NO worden uitgestoten door landbouwbodems tijdens nitrificatie en denitrificatie-

processen. 

Het effect van biochar op N2O en NO emissies uit de bodem werd getest in een incubatie-

experiment. Biochar en een stikstofmeststofoplossing werden toegediend aan de bodem 

bij de start van het experiment, waarna N2O en NO emissies gedurende twee weken 

gemeten werden. Biochartoediening aan de bodem reduceerde N2O en NO emissies in 

vergelijking met de controlebodem na ureum en NO3
- bemesting, en NO emissies na NH4

+ 

bemesting. De daling in N2O emissies was hoger bij hoge pyrolysetemperaturen (Figuur 3). 

Verder werd ook een lagere NO3
- beschikbaarheid vastgesteld na biochartoediening in 

vergelijking met de controle. Wij veronderstellen dat de lagere N2O en NO emissies te 

wijten zijn aan een combinatie van factoren: gestimuleerde NH3 emissies, microbiële N 

immobilisatie, niet-elektrostatische sorptie van NH4
+ en NO3

-, en pH effecten. 
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 (a) 

 
 
(b) 

 
Figuur 3 Cumulatieve (a) N2O-N and (b) NO-N emissies (gemeten gedurende 14 dagen) van een 

zandleembodem waaraan ureum, NH4
+
 of NO3

-
 meststof werd toegediend  (gemiddelde ± standaardfout, n = 

3) (Nelissen et al., 2014c)   

 

 6.5 IMPACT VAN BIOCHAR OP GEWASGROEI - POTPROEVEN 

Resultaten van potproeven met radijs en zomergerst toonden aan dat toediening van 

biochar (geproduceerd van wilg en den) aan de bodem de biomassaproductie en 

stikstofopname in het gewas kan reduceren omwille van een lagere 

stikstofbeschikbaarheid in de bodem (Figuren 4 en 5; enkel resultaten met radijs worden 

hier getoond). Dit effect is afhankelijk van de biomassa gebruikt voor biocharproductie en 

de pyrolysetemperatuur. Mogelijke hypotheses hiervoor zijn microbiële N immobilisatie,  

niet-elektrostatische sorptie van NH4
+ of NO3

− en stimulatie van NH3 emissies. Na 
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biochartoediening zou bijgevolg een verhoogde bemestingsdosis nodig kunnen zijn om 

vertraagde gewasgroei te vermijden.  

 

 

 

 
Figuur 4 Droge stofopbrengst (per pot; gewas werd geoogst vijf weken na zaaien) van de bovengrondse 

biomassa van radijs in de controle en biocharbehandelingen bij twee bemestingsdosissen  (0 and 50 kg N 

ha
-1

) (gemiddelde ± standaardafwijking, n = 4) (Nelissen et al., 2014b). Behandelingen met verschillende 

letters verschillen significant (P < 0.05; één letter per biocharbehandeling vermits er geen interactie was 

tussen biochartype en bemestingsdosis) 

 

 
Figuur 5 Stikstofopname van de bovengrondse biomassa van radijs in de controle en biocharbehandelingen 

bij twee bemestingsdosissen (0 en 50 kg N ha
-1

) (gemiddelde ± standaardafwijking, n = 4) (Nelissen et al., 

2014b). Behandelingen met verschillende letters verschillen significant (P < 0.05; hoofdletters voor de 

onbemeste en kleine letters voor de bemeste behandelingen, vermits er interactie was tussen biochartype 

en bemestingsdosis) 
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 6.6 VELDPROEF MET BIOCHAR EN BIOCHAR-COMPOST 

Voor het Interregproject ‘Biochar: climate saving soils’ werd een veldproef opgezet met 

een biochar afkomstig van een houtmengsel (‘Romchar’, Tabel 1). Deze proef werd ook 

aangelegd in de 6 andere deelnemende landen. De proef werd later nog uitgebreid met 3 

behandelingen voor het Fertiplus-project. De veldproef heeft als doel om de effecten te 

onderzoeken van biochar, compost en een biochar-compost mengsel op 

bodemchemische, -fysische en -biologische eigenschappen, en op de gewasgroei. Er 

wordt gewerkt met stabiele, koolstofrijke biochartypes, vermits we verwachten dat 

biochar als bodemverbeteraar werkt, en niet zozeer als meststof. 

6.6.1 Proefopzet 

De veldproef werd aangelegd op velden van ILVO in Merelbeke in oktober 2011. De 

bodem is een lichte zandleembodem (60% zand, 35% leem en 5% klei) volgens het 

Belgische bodemclassificatiesysteem en een Haplic Luvisol volgens WRB (Dondeyne, S., 

pers. Comm., 2012). De bodem bevat slechts 0.9% organische koolstof in de 0-25 cm laag. 

De pH-KCl bedraagt 6.4.  

De veldproef omvat vijf behandelingen, telkens in vier herhalingen (Figuur 6): 

- Controle: een controlebehandeling, d.w.z. zonder toevoeging van biochar of 

compost; 

- Biochar Romchar (Zie Tabellen 1 en 2) werd toegediend in oktober 2011. We 

hielden immers rekening met het feit dat de stikstofbeschikbaarheid op korte 

termijn zou kunnen dalen na biochartoediening, wat een negatieve impact zou 

hebben op de gewasopbrengst (zoals vastgesteld in de potproef (zie 6.4)). We 

verwachtten dat dit effect na enkele maanden zou verdwijnen en dat een gewas 

gezaaid in de lente hier dus minder last van zou ondervinden.   

- Biochar RefOak (zie Tabellen 1 en 2) werd toegediend in oktober 2012; 

- Compost (zie Tabel 3) werd toegediend in september 2013; 

- Een biochar-compost (B+C) mengsel (Tabel 3) werd toegediend in september 

2013.  

De compost en de biochar-compost zijn afkomstig van een composteringsproef in het 

kader van het Fertiplus-project. Deze proef werd uitgevoerd in de composteerinstallatie 

van Ambiente Newco s.r.l. (Moraro, Gorizia, Italië). Het uitgangsmengsel van de compost 

bestond uit een mengsel van groenafval en de organische fractie van huishoudelijk afval; 

bij het mengsel biochar-compost werd 10% RefOak-biochar (op droge stofbasis)  voor het 

composteringsproces aan het uitgangsmateriaal toegevoegd (Vandecasteele et al., 2013). 

De biochars, de compost en het biochar-compost mengsel werden na toediening 

ingewerkt tot een diepte van ongeveer 25 cm met behulp van een spitfrees. De RefOak-

biochar, de compost en B+C werden toegepast aan een gelijke koolstofdosis (11 ton C ha -

1 op droge stofbasis), terwijl de Romchar-dosis 13.6 t C ha-1 (droge stof basis) bedroeg, wat 

overeenkomt met 20 t biochar ha-1. Het co-composteren van biochar en compost zou 

voordelen hebben voor beide producten. Zo zou de biochar na het composteringsproces 
gewijzigde oppervlakte-eigenschappen hebben (Prost et al., 2013) en bijvoorbeeld beter 
nutriënten kunnen vasthouden in de bodem, en kan het composteringsproces 
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geoptimaliseerd worden omdat bijvoorbeeld stikstofverliezen beperkt worden (Steiner et 

al., 2010). 

Het proefopzet is volledig gerandomiseerd. De oppervlakte van de plots bedraagt 7.5 x 12 

m² (Figuur 6).  

Tabel 3 Uitgangsmateriaal, toegediende dosis en eigenschappen van de compost en het RefOak-compost 

(B+C) mengsel. Bij het mengsel RefOak-compost werd 10% RefOak-biochar (op droge stofbasis)  voor het 

composteringsproces aan het uitgangsmateriaal toegevoegd 

 

Na toediening van de Romchar in oktober 2011 lag het veld braak gedurende de 

winterperiode. In het voorjaar van 2012 (april) werd er zomergerst gezaaid. Deze werd 

bemest met calcium ammonium nitraat (70 kg N ha-1) in mei waarna de gerst geoogst 

werd in augustus. In oktober 2012, na toepassing van de biochar RefOak, werd 

winterrogge als groenbedekker ingezaaid. Deze werd ingewerkt in april 2013, waarna 

opnieuw zomergerst gezaaid werd. Het veld werd in mei bemest op dezelfde wijze als in 

2012, en in augustus werd de gerst geoogst. In het najaar van 2013 werden de 

behandelingen met compost en het RefOak-compost mengsel toegevoegd aan de proef, 

waarna gele mosterd werd gezaaid. Omdat er duidelijke verschillen werden 

waargenomen in gewasgroei, gebeurde er een opbrengstbepaling in november 2013.  

Vanaf oktober 2011 werden verschillende bodemchemische, -fysische en -biologische 

eigenschappen opgevolgd. Ook verschillende gewaseigenschappen werden geanalyseerd. 

In wat volgt worden de resultaten tot en met de opbrengstbepaling van de gele mosterd 

in 2013 samengevat.  

  

Compost RefOak-compost mengsel

Uitgangsmateriaal
Organische fractie huishoudafval + 

groenafval

Organische fractie huishoudafval + 

groenafval + RefOak

Dosis (t vers ha -1 ) 47 49

Dosis (t C ha -1 ) 10.9 10.9

C (wt %) 28.4 27.5

N (wt %) 2.7 2.6

C:N 10.4 10.4
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 
 

Figuur 6 (a) Proefplan (B+C = biochar (RefOak)-compost mengsel). Foto’s van de veldproef (b) vlak na 

Romchartoediening in oktober 2011 en (c) tijdens het groeiseizoen (juli 2013) 

6.6.2 Resultaten en discussie 

Chemische bodemeigenschappen 

De toediening van Romchar aan de bodem had geen significante impact op de pH van de 

bodem (Tabel 4) en op de beschikbaarheid van minerale stikstof (Figuur 7) en 

plantbeschikbare nutriënten. Ook na toepassing van de RefOak werd geen wijziging in de 

beschikbaarheid van minerale stikstof (0 – 90 cm) vastgesteld. Organische koolstof-

gehaltes en C:N-verhoudingen lagen, zoals verwacht, hoger in de Romchar- dan in de 

controlebehandeling, en wijzigden niet doorheen de tijd, wat aangeeft dat de 

toegediende biochar stabiel is en koolstof kan opslaan (Tabel 4). 

In het najaar van 2013 werd een duidelijke verhoging vastgesteld in de minerale 

stikstofinhoud van de bodem (0 – 90 cm) in de compost en de B+C plots (Tabel 5). De 

gebruikte compost en de biochar-blended compost hadden een relatief lage C:N 

verhouding (10.4), een hoge concentratie aan minerale N en voegden bovendien een 

aanzienlijke hoeveelheid organische stikstof (Tabel 3) toe aan de bodem. Door de 

samenstelling van beide producten kunnen we veronderstellen dat, afhankelijk van de 

weersomstandigheden (bv. vochtgehalte, temperatuur), extra N werd vrijgesteld in de 

maanden na toepassing en ter beschikking kwam van het gewas. 
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Tabel 4 pH, organische koolstofgehalte (OC), totale stikstofgehalte (TN) en koolstof-stikstof-verhouding 

(C:N) in de controle en Romcharbehandelingen zoals gemeten over een bodemdiepte van 0-25 cm 

(gemiddelde ± standaardfout; n = 4) (Nelissen et al., aanvaard) 

 
Vetgedrukte waarden wijzen op significante verschillen tussen de controle en 
biocharbehandelingen (P < 0.05). 
  

pH-KCl OC TN C:N

- % %

Controle 6.38 ± 0.15 0.85 ± 0.03 0.074 ± 0.001 11.4 ± 0.2

Romchar 6.41 ± 0.15 1.11 ± 0.04 0.077 ± 0.002 14.4 ± 0.8

Controle 6.32 ± 0.12 0.86 ± 0.02 0.079 ± 0.002 10.9 ± 0.2

Romchar 6.39 ± 0.11 1.10 ± 0.05 0.080 ± 0.003 13.9 ± 0.7

Controle 6.39 ± 0.17 0.83 ± 0.02 0.077 ± 0.002 10.8 ± 0.2

Romchar 6.39 ± 0.11 1.15 ± 0.03 0.080 ± 0.001 14.5 ± 0.4

Controle 6.22 ± 0.03 0.92 ± 0.04 0.080 ± 0.002 11.5 ± 0.4

Romchar 6.15 ± 0.07 1.06 ± 0.07 0.079 ± 0.002 13.4 ± 0.7

Controle 6.50 ± 0.09 0.88 ± 0.03 0.077 ± 0.002 11.4 ± 0.2

Romchar 6.36 ± 0.09 1.17 ± 0.07 0.081 ± 0.002 14.5 ± 0.8

21/10/2011

20/03/2012

23/08/2012

Na biochartoediening

Voor de zaai

Na de oogst

Voor de zaai

Na de oogst

2/04/2013

14/08/2013
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Figuur 7 Minerale N (NH4

+
-N en NO3

-
-N) concentraties in de controle en Romcharbehandeling  over een 

bodemdiepte van 0-30 cm (gemiddelde ± standaardfout; n = 4) (Nelissen et al., aanvaard). Op de x-as 

worden biochartoediening en inwerking (B), de zaai van zomergerst (Z), tijdstip van bemesting (M) en de 

oogst (O) aangeduid 

 

Tabel 5 Minerale N (NH4
+
-N en NO3

-
-N) concentraties in alle behandelingen (2013-2014) over een 

bodemdiepte van 0-90 cm (gemiddelde ± standaardfout; n = 4). Behandelingen met verschillende letters 

binnen een kolom verschillen significant (P < 0.05) volgens een Scheffé-test 

 
B+C = Biochar (RefOak)-compost mengsel 

 

Fysische bodemeigenschappen 

In maart en augustus 2012 was de bulkdichtheid van de bodem lager en de porositeit van 

de bodem hoger in de Romcharbehandeling dan in de controle (P < 0.1). In oktober 2011, 

vlak na Romchartoediening, en in het voorjaar van 2013, voordat de bodembewerkingen 

en zaai plaatsvonden, werd geen effect waargenomen. In oktober 2011, maart 2012, 

augustus 2012 en april 2013 werden Kopecky-ringen genomen in het veld, en werden 

bodemwaterretentiecurves opgesteld. Enkel in april 2013 was er een verhoogde 

plantbeschikbare waterretentiecapaciteit in de Romcharbehandeling. Het volumetrisch 

bodemvochtgehalte werd continu gemeten in de Romchar- en controlebehandelingen 

tijdens de groeiseizoenen van 2012 en 2013 op een bodemdiepte van 8-20 cm (Figuur 8). 

In 2012, dat een eerder nat groeiseizoen kende, lag het volumetrische 

16/10/2013 5/12/2013 26/02/2014 15/05/2014

Controle 57.2 ± 5.8 a 28.4 ± 2.4 a 33.6 ± 4.9 a 35.2 ± 5.2 a

Romchar 49.3 ± 3.9 a 28.1 ± 0.8 a 32.7 ± 2.4 a 31.7 ± 1.3 a

Refoak 49.2 ± 2.8 a 28.4 ± 1.5 a 31.4 ± 4 a 38.6 ± 5.1 ab

Compost 64.5 ± 1.9 a 49.9 ± 4.5 b 60.1 ± 10.5 b 67.4 ± 7.2 c

B+C 84.6 ± 5.7 b 48.9 ± 5.6 b 54.7 ± 3 ab 61.6 ± 8.4 bc

NH4
+ 

en NO3
-
 (kg N ha

-1
)
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bodemvochtgehalte gemiddeld hoger in de Romchar- dan in de controlebehandeling, 

maar het verschil was slechts significant (P < 0.05) op enkele tijdstippen. In 2013, dat een 

droger groeiseizoen kende dan 2012, waren de verschillen tussen beide behandelingen 

kleiner, en niet significant.  

 (a) 

 

(b) 

 

Figuur 8 Volumetrisch bodemvochtgehalte in de controle en biocharbehandelingen zoals gemeten door 

reflectometersensoren in het veld (8-20 cm) in (a) 2012 en (b) 2013 (gemiddelde ± standaardfout, n = 8) 

(Nelissen et al., aanvaard). De y-as rechts geeft de neerslaghoeveelheid weer (mm h-1) 

Bovenstaande resultaten wijzen erop dat in het eerste jaar na Romchartoediening (in 

2012) de fysische bodemkwaliteit verbeterde door het verlagen van de bulkdichtheid, het 

verhogen van de porositeit en het verbeteren van de aggregaatstabiliteit. Dit vertaalde 

zich echter niet in een verhoogde plantbeschikbare watercapaciteit, zoals bepaald door 

het opstellen van de bodemwaterretentiecurves. Tijdens het tweede jaar na 

Romchartoediening (in 2013) werden de bodemwaterretentie-eigenschappen positief 

beïnvloed door biochar, mogelijk omwille van een betere bodemstructuur. Uit de 

continue bodemvochtmetingen van 2013 bleek echter dat het toepepaste Romchartype 

niet meer bodemvocht kon vasthouden tijdens droge periodes.  
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Biologische bodemeigenschappen 

De Romchar bleek in juni 2012 geen effect te hebben op het aantal regenwormen en op 

de regenwormenbiomassa. In juni 2012 en oktober 2012 werd ook de microbiële 

gemeenschapsstructuur bepaald via PLFA (phospholipid fatty acid) analyse in de Romchar- 

en controlebehandelingen. In juni 2012 werden slechts drie bacteriële biomerker PLFAs 

significant beïnvloed door Romchartoediening, terwijl de Romchar geen effect had op de 

schimmel biomerkers. Een jaar na Romchartoediening, in oktober 2012, bleek slechts één 

microbiële biomarker gewijzigd te zijn in de biocharbehandeling. De som van de PLFA-

concentraties, dewelke een indicator is voor microbiële biomassa, werd noch in juni, noch 

in oktober 2012 significant beïnvloed door de Romchar. Ook de resultaten van de andere 

noordwest-Europese veldproeven met Romchar (aangelegd in het kader van het 

Interregproject ‘Biochar: climate saving soils’) toonden dat het effect van dit biochartype 

op de microbiële gemeenschapsstructuur en biomassa beperkt was gedurende het eerste 

jaar na toediening (Nelissen, 2013). 

Opbrengst en nutriëntenopname 

Noch in 2012, noch in 2013 werden er significante verschillen waargenomen in 

gewasopbrengst van het graan en stro, en fosfor- en stikstofconcentraties in het graan en 

stro tussen de controle- en de biocharbehandelingen (Tabel 6). 

De toepassing van compost en het RefOak-compost mengsel zorgden voor een duidelijke 

opbrengststijging bij de gele mosterd (Tabel 7). Zoals eerder vermeld, werd via beide 

behandelingen een aanzienlijke hoeveelheid stikstof toegediend die vrij snel ter 

beschikking kwam van de gele mosterd. Getuige hiervan is de significant hogere N-

opname in beide behandelingen (Tabel 7). Uit de resultaten blijkt ook dat N eerder dan P 

de beperkende factor is voor de gewasgroei bij gele mosterd; voor P zijn er geen 

significante verschillen in %P in het gewas. Er werd bij de inzaai van de gele mosterd geen 

extra N toegevoegd. 

Tabel 6 Droge stof opbrengst van graan en stro (op oven-droge basis, 70°C), fosfor- (P) en stikstof- (N) 

concentraties (op oven-droge basis, 105°C) in de controle en biocharbehandelingen (Romchar en RefOak) 

(gemiddelde ± standaardfout; n = 4) (Nelissen et al., aanvaard) 

 
 

 

 

 

 

Behandeling

Controle 5.90 ± 0.09 0.38 ± 0.02 1.72 ± 0.06 3.61 ± 0.29 0.17 ± 0.01 0.64 ± 0.01

Romchar 5.87 ± 0.11 0.37 ± 0.02 1.72 ± 0.07 3.78 ± 0.20 0.17 ± 0.01 0.61 ± 0.02

Controle 4.87 ± 0.22 0.42 ± 0.01 1.49 ± 0.05 2.73 ± 0.13 0.18 ± 0.01 0.65 ± 0.04

Romchar 4.48 ± 0.27 0.40 ± 0.01 1.52 ± 0.04 2.94 ± 0.10 0.19 ± 0.01 0.65 ± 0.03

RefOak 4.90 ± 0.27 0.35 ± 0.01 1.53 ± 0.05 2.47 ± 0.37 0.18 ± 0.01 0.58 ± 0.04

2013

2012

Graan Stro

Droge stof opbrengst (t ha-1) P (%) N (%) Droge stof opbrengst (t ha-1) P (%) N (%)
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Tabel 7 Droge stof opbrengst van gele mosterd (op oven-droge basis, 70°C), fosfor (P) en stikstof (N) 

concentraties (op oven-droge basis, 105°C) en N-opname in alle behandelingen (gemiddelde ± 

standaardfout; n = 4). Behandelingen met verschillende letters binnen een kolom verschillen significant (P < 

0.05) volgens een Scheffé-test 

 
B+C = Biochar (RefOak)-compost mengsel; NS = niet significant 

 

6.6.3 Besluit veldproef 

Toediening van de Romchar aan een lichte zandleembodem verhoogde het bodem 

organische koolstofgehalte, maar had geen effect op andere bodemchemische en op de 

gemeten bodembiologische eigenschappen, behalve op enkele bacteriële biomerker 

PLFAs. De Romchar had geen effect op de minerale stikstofconcentraties in de bodem, 

noch op het bodemvocht tijdens drogere periodes. Ondanks het lage organische 

koolstofgehalte was de bodem mogelijk te vruchtbaar voor de toegediende biochar om 

een effect te hebben. De waargenomen bodemfysische veranderingen na 

Romchartoediening vertaalden zich immers niet in een hogere gewasopbrengst en 

nutriëntenopname in het gewas.  

Over het effect van de RefOak-biochar, de compost en het biochar-compost mengsel op 

de gewasopbrengst en de bodemkwaliteit zijn momenteel minder gegevens beschikbaar 

in vergelijking met de Romchar. Net zoals bij de Romchar had de toevoeging van de pure 

RefOak-biochar geen effect op de minerale stikstofvoorraad in de bodem en werd er geen 

gewaseffect vastgesteld. De toepassing van zowel compost als het RefOak-compost 

mengsel zorgde dan weer wel voor een duidelijke opbrengststijging bij het vanggewas, 

wat het gevolg was van een grotere hoeveelheid beschikbare stikstof in deze producten 

kort na toediening. Verdere opvolging van de veldproef zal moeten uitwijzen of het 

biochar-compost mengsel op termijn een toegevoegde waarde kan bieden ten opzichte 

van compost alleen, enerzijds, of ten opzichte van de pure biochar anderzijds.  

In de toekomst zouden de biochareigenschappen kunnen veranderen (bv. verhoging van 

de CEC) door verwering en zou de biochar meer kunnen interageren met organisch 

materiaal en met mineralen. Dit zou kunnen leiden tot een groter positief effect van 

biochar op bodemeigenschappen en bijgevolg ook gewasopbrengst. Langere 

termijnresultaten zijn nodig om deze hypothese te bevestigen. Daarom wordt een 

intensieve bemonstering van chemische, fysische en biologische bodemparameters 

gepland in alle behandelingen in het voorjaar van 2015 en zal de veldproef ook in de 

komende jaren verder opgevolgd worden. 

N-opname 

(kg ha
-1

)

Controle 915 ± 205 a 0.37 ± 0.02 NS 2.70 ± 0.11 NS 25 ± 7 a

Romchar 1256 ± 73 ab 0.36 ± 0.01 2.91 ± 0.17 36 ± 4 ab

Refoak 1166 ± 221 a 0.39 ± 0.01 2.85 ± 0.12 33 ± 7 a

Compost 1976 ± 152 c 0.39 ± 0.02 3.24 ± 0.33 63 ± 9 bc

B+C 1929 ± 33 bc 0.39 ± 0.01 3.41 ± 0.20 64 ± 4 c

Behandeling DS (kg ha
-1

) P (%) N (%)

2013
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 6.7 BESLUIT 

Onze resultaten wijzen erop dat biochar de bodemkwaliteit op korte termijn kan 

beïnvloeden. Biochartoediening kan verschillende processen van de stikstofcyclus 

wijzigen, en kan zorgen voor een lagere stikstofbeschikbaarheid met een negatief effect 

op gewasopbrengst tot gevolg. De bodem pH kan toenemen na biochartoepassing, wat 

een effect zou kunnen hebben op verschillende bodemprocessen zoals NH3-emissies, 

nitrificatie en denitrificatie. Biochar heeft, minstens op korte termijn, potentieel om 

broeikasgasemissies uit de bodem te reduceren en kan koolstof opslaan in de bodem, wat 

gunstig is in de strijd tegen klimaatverandering. De veldproefresultaten tonen echter aan 

dat de toegepaste biochartypes geen groot effect hebben op de bodemkwaliteit op 

middellange termijn (1-2 jaar). Maar het moet worden opgemerkt dat in dit onderzoek 

slechts met een beperkt aantal biochar- en bodemtypes gewerkt werd en dat langere 

termijn data nodig zijn om de eerste resultaten bevestigen. 
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In het FP7-project FERTIPLUS-project “Reducing mineral fertilisers and agro-

chemicals by recycling treated organic waste as compost and bio-char 

products” wordt onderzocht hoe nutriënten in afvalstromen uit verstedelijkte 

gebieden en vanuit de landbouwsector gerecycleerd kunnen worden via 

biochar, compost of een combinatie van beide. Beide afvalstromen bevatten 

vrij veel nutriënten die momenteel niet volledig benut worden. Door deze 

nutriënten terug toe te passen op landbouwbodems wordt bijgedragen aan 

een duurzame gewasproductie en het behoud van de bodemvruchtbaarheid 

in diverse Europese regio’s. 

Binnen het project evalueren we productieprocessen voor compost en 

biochar en passen we nieuwe technologieën toe om functionele biochar met 

een betere kwaliteit vanuit duurzaam bodembeheer te produceren. ILVO 

staat in voor de studie van effecten van het toevoegen van biochar op het 

composteringsproces. Het toevoegen van 10% biochar op drogestof-basis aan 

het begin van het composteerproces leidde tot een hogere afbraakactiviteit 

en lagere nutriëntbeschikbaarheid tijdens de eerste fase van het 

composteringsproces (Vandecasteele et al., 2013). Het toevoegen van biochar 

aan het eind van de compostering had ook een duidelijk effect. Zo bleek dat 

toevoegen van een kleine hoeveelheid biochar aan diverse types compost 

resulteerde in een verlaagde P-beschikbaarheid, wat het risico van de 

uitloging van P kort na het uitrijden van de compost kan verminderen. 

Mengen ven een lage dosis biochar met een hoge C/P-verhouding in een P-

rijke compost resulteerde in een compost met een lagere P-beschikbaarheid, 

een hogere C/P-verhouding en een hogere gehalte aan organische stof dan de 

pure compost (Vandecasteele et al., 2014). 

Daarnaast evalueren we de toepassing van compost, biochar en biochar-

compost-mengsels in labo- en veldomstandigheden voor landbouwkundige 

en milieu-aspecten: gewasopbrengst, ziekteweerbaarheid, koolstofopslag in 

de bodem, en het verminderen van nutriëntenverliezen via uitloging. 

De resultaten worden gebruikt om gebruiksaanwijzingen op te stellen voor 

een veilig en efficiënt gebruik van de eindproducten. Naast 

wetenschappelijke instellingen zijn er ook 6 KMO’s bij het project betrokken, 

zodat snelle implementatie van de resultaten en innovaties kan gebeuren.  
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