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Mineralogie  

Innovatiedag Garderen
17 september 2019

basiskennis voor een vruchtbare bodem 



Even voorstellen

Ø Bert Carpay (Carpay Advies)

Ø Ruim 40 jaar actief op het vlak van bodem, water en milieu

Ø Vanaf 2005 op het spoor van minerale bodemvruchtbaarheid

Ø Vanaf 2012 zelfstandig

Ø Via www.steenmeel.info deel ik kennis en ervaring
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Aan de orde komen:
• Wat is het fundament van een vruchtbare bodem?
• Resultaten in de praktijk
• Slijtage bodem

• Waarom blijft slijtage onder de radar?
• Effecten bodemslijtage

• Wat zijn mineralen? 
• Belang bodemleven
• Mineralogie en humusopbouw
• Welk steenmeel geschikt?
• Kosten

• Toekomst; wat als……?



Wat is het fundament 
van een vruchtbare 
bodem?
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Vorming vruchtbare bodems
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Behalve H, C, N en O zijn alle bouwstenen 
voor het leven op aarde 

afkomstig van gesteente (zand en klei)!
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Hoeveel nutriënten zijn eigenlijk nodig?

Wie houdt daar rekening mee?
Het verdienmodel van de industrie voor landbouwchemicaliën, de kalkindustrie 

en de farmacie floreert bij een slecht gevoede bodem!

Bioloog en plantveredelaar Bruce Tainio stelt in het boek ‘Nutrition
Rules!’ van Graeme Sait dat planten tot 59 hoofd- en 
sporennutriënten nodig hebben om maximaal te kunnen presteren.

Gepubliceerd: 2003

In het boek over de genetische code van het menselijk lichaam 
worden meer dan 60 (sporen)elementen gekoppeld aan functies 
voor het menselijk lichaam. 

Gepubliceerd: 2006

Gezondheid bodem        gezondheid plant, dier, mens



Resultaten in 
de praktijk
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Aardappel op Veenkoloniale grond
Gemiddeld over de seizoenen 2013 - 2016
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Granen en mais op Veenkoloniale grond
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Grasland op Veenkoloniale grond
Gemiddeld over de seizoenen 2013 - 2016
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Mais USA (Leverhulme Institute)

Bron: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=G1WZloWgpAw

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=G1WZloWgpAw
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Uien op zandgrond

Zonder Na-bentoniet Met Na-bentoniet
7.5 9
7.6 9.3
7.4 8.3
7.5 8.9

Opbrengst uien in kg/m² (seizoen 2014)
Zonder Na-bentoniet Met Na-bentoniet (2 ton/ha)

Opbrengst uien in kg/m2 (seizoen 2014)
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Sportvelden

Geen steenmeel                                   meerdere jaren steenmeel
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Sportvelden gemeente Velsen
één veld in 2014   à 26 velden in 2018

Ervaringen gedurende vier jaar onderhoud:

• Regelmatigere groei

• Verbetering van het bodemleven

• Minder aantasting
met name de afname van aantastingen door engerlingen

• Betere beworteling en minder onkruiden

• Stabielere grasmat

• Hogere speelintensiteit en langere beschikbaarheid velden

• Langere levensduur / uitstel renovatie

• Tevreden beheerder en sportverenigingen
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Natuurherstel

Bron: Kansen voor natuurherstel op de Schaijkse Heide met behulp van steenmeel, 2013

Plantensoort Behandeling Aantal0gekiemd %0gekiemd
Onbehandeld 5 5
Basa,Box 12 12
Eifelgold 46 46
Mix 59 59

kleine,tijm
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Natuurherstel

Gemiddeld aantal bladeren aan tijmplanten 10 weken na zaaien

Eifelgold Basa Box mix referentie
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Bosbouw en natuurgebieden
Bericht 3 september 2019 van Bosgroepen op NatureToday

2016: 250 ton steenmeel 
uitgestrooid op Lieropse
heide

2019: 200 ton 
steenmeel op 
Sallandse 
Heuvelrug



Referentiedeel Behandelde deel
na 6 weken

pH water Eh rH2 EC R TDS P TDS
(mV) (mS/cm) (Ω/cm) (mg/l) (μW) (kg/ha)

water 27°C 2h 7,14 479 30,5 0,091 10.989 52 21 354 25% wateroplosbaar

water 27°C 24h 6,99 265 22,9 0,188 5.319 102 43 756 13% vrijgemaakt door afbraak

-0,15 -214 -7,5 +0,097 -5.670 +50 +22 +402

suiker 27°C 2h 7,13 465 30,0 0,192 5.208 104 42 773 63% vrijgemaakt door symbionten

suiker 27°C 24h 6,41 -335 1,5 0,750 1.333 401 162 3.149 75% vrijgemaakt door bodemleven

-0,72 -800 -28,5 +0,558 -3.875 +297 +121 +2.375 83 kg/ha per rH2

-0,57 -586 -21,0 +0,461 +1.795 +247 +98 +1.973 94 kg/ha per rH2
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Beuk 6 weken na bodemverbetering
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Invloed op de plant

pH water Eh rH2 EC R TDS P TDS
(mV) (mS/cm) (Ω/cm) (mg/l) (μW) (kg/ha)

water 27°C 2h 4,62 561 28,2 0,033 30.581 20 10 98 47% wateroplosbaar

water 27°C 24h 4,50 421 23,2 0,040 24.752 24 13 129 15% vrijgemaakt door afbraak

-0,12 -140 -5,0 +0,008 -5.829 +4 +2 +32

suiker 27°C 2h 4,85 564 28,8 0,033 30.488 20 10 98 38% vrijgemaakt door symbionten

suiker 27°C 24h 4,44 408 22,7 0,059 16.978 34 19 208 53% vrijgemaakt door bodemleven

-0,41 -156 -6,1 +0,026 -13.510 +14 +8 +110 18 kg/ha per rH2

-0,29 -16 -1,1 +0,018 -7.681 +10 +6 +78 70 kg/ha per rH2

   Monsteraanduiding
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   Afgeleide gegevens

Beuk uitgangssituatie
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Slijtage bodem
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Waarom mineralogie belangrijk?
Ander kristalrooster = andere eigenschappen

Voorbeeld koolstof 



Bron: 1992 Earth Summit Statistics
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Waarom blijft slijtage
onder de radar?



26

Analysemethode Geeft inzicht in
Waterextractie Elementen in oplossing in het bodemvocht

Zoutextractie Elementen in oplossing en zwak gebonden aan het klei-

humuscomplex

Zure loging Elementen in oplossing en sterk gebonden aan het klei-

humuscomplex

Röntgenfluorescentie 

of ICP-MS*

Totaal aan hoofd- en spoorelementen in de bodem in 

oplossing, gebonden aan het klei- humus complex en 

vastgelegd in geologische mineralen (zand- en kleideeltjes)

Röntgendiffractie Kristalstructuur van de geologische mineralen en daarmee 

inzicht in de snelheid van vrijkomen van hoofd- en 

sporenelementen als gevolg van biologische processen in de 

bodem

Waarom blijft slijtage onder de radar?

Welk inzicht geven verschillende bodemanalyses?

* ICP-MS staat voor: Inductief gekoppelde plasmamassaspectrometrie

Niet gebruikt in de landbouw

Niet gebruikt in de landbouw
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Hoe samenstelling bepalen?

Basa Box 
(metamorfe basalt)

BIO·LIT
(metamorfe basalt)

Actimin-BT
(basalt)

37 % Chamosiet 33 % Albiet 41 % Albiet

24 % Albiet 19 % Chamosiet 24 % Anorthoklaas

12 % Kwarts 18 % Kwarts 17 % Clinopyroxeen

11 % Calciet 14 % Dolomiet 11 % Forsteriet

Basa Box 
(metamorfe basalt)

BIO·LIT
(metamorfe basalt)

Actimin-BT
(basalt)

49 % SiO2 47 % SiO2 40 % SiO2

13 % Al2O3 13 % Al2O3 13 % Al2O3

13 % Fe2O3 13 % Fe2O3 11 % Fe2O3

8 % CaO 7 % CaO 8 % CaO
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Gangbare benadering
Nutriënten in de bodem

Soil Quantity Soil Intensity

Reparatiebemesting                             Gewasgericht       Bijbemesting
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Reële benadering
Nutriënten in de bodem

Soil Quantity Soil Intensity

Reparatiebemesting                             Gewasgericht       BijbemestingHerstel minerale voorraad
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Reële benadering
Nutriënten in de bodem

Soil Quantity Soil Intensity

Reparatiebemesting                             Gewasgericht       Bijbemesting

NaleveringNu
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Afgelopen 80 jaar

Herstel minerale voorraad

Wat is de nalevering nog? 
En hoe lang nog?



Effecten 
bodemslijtage
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Minerale slijtage

Uit zich in:

Dit is niet met de gangbare middelen 
op te lossen…..

• Toenemende kalkbehoefte
• Verschijnen ‘probleem’-nutriёnten
• Verslechterde bodemstructuur
• Afnemend gehalte stabiele humus
• Nutriëntarm gewassen
• Hogere ziektedruk (plant, dier, mens)
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Bodem herstellen - hoe dan?
Symptoombestrijding
met gebruikelijke 
middelen is dweilen
met de kraan open
en steeds moeizamer

Precisielandbouw / 
gewasveredeling / 

robotisering / techniek 
etc.

Doen! Maar….

zonder herstel van de 
mineralogie een lange 

weg naar nergens!

Niets doen is 
geen optie



34

Wat zijn mineralen? 
Belang bodemleven
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Wat zijn geologische mineralen?

1. Geologische mineralen zijn de zand- en kleideeltjes in 
de bodem die ontstaan door verwering van rots.

clinopyroxeen
(Bron: Wikipedia)

Steenmeel

2. Steenmeel is gemalen rots.

3. Geologische mineralen hebben namen als albiet, 
clinopyroxeen, flogopiet, chloriet, biotiet, etc.

4. Er zijn meer dan 5000 mineralen. De silicaatmineralen 
zijn bepalend voor de bodemvruchtbaarheid.

5. De bouwstenen van geologische mineralen 
zijn elementen.

6. Behalve H, C, N en O zijn alle bouwstenen voor het 
leven op aarde afkomstig van gesteente!

7. Ook de nutriënten in kunstmest zijn afkomstig van 
gesteente (P uit Apatiet en K uit Sylviet).
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Steenmeel én microbiologie

Schraal zand
+

Goed steenmeel
+

concentraat
bodembiologie

Schraal zand
+

concentraat
bodembiologie

schraal zand Schraal zand
+

Goed steenmeel 

Foto: Adri van Boxtel / A34You



Ontwikkeld bodemleven

Bron: www.organic-forest.eu, Peter Vanhoof
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Mineralogie en 
humusopbouw
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Oud versus nieuw inzicht

• Oude inzicht: Onverteerde plantenresten worden geleidelijk 
humus, in het bijzonder wanneer er weinig bacteriën zijn die 
de planten kunnen verteren. 

• Bijbehorende werkwijze: afbraak van organische stof 
remmen door moeilijk verteerbaar organisch materiaal toe te 
voegen.

• Resultaat: de plantenresten verdwijnen relatief snel en 
worden omgezet in CO2.



• Nieuwe inzicht: micro-organismen bouwen organische stof 
uit aluminosilicaten (steenmeel!) + suikers, zelfs in een 
substraat waarin helemaal geen plantenresten aanwezig 
zijn.

Syringol-treated soils
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Figure 1 | Soil development and organic matter chemistry. Images of sugar-treated model soils over time (a); the far left panel is an uninoculated sterile
kaolinite and sand mixture, and the far right panel is the same mixture, inoculated and treated with weekly glucose additions for 15 months. Relative
abundance of chemical compound groups in substrate (Time 0) and model soils amended with (b) sugar, (c) syringol and (d) plant dissolved organic
carbon (DOC). These are compared to soil collected from an agricultural field (e). Glucose and cellobiose treatments were averaged since there were no
significant differences in their chemistry (ANOVA: P40.05). Numbers above bars are the total number of identified compounds.

NATURE COMMUNICATIONS | DOI: 10.1038/ncomms13630 ARTICLE

NATURE COMMUNICATIONS | 7:13630 | DOI: 10.1038/ncomms13630 | www.nature.com/naturecommunications 3

Oud versus nieuw inzicht



Wat betekent dit voor de praktijk?
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A. Zorg voor een goede ontwikkeling 
van het bodemleven    
1. Chemische input

2. Biologische input
3. Rottende drijfmest

Met een geschikt steenmeel, passend bij de bodem
B. Herstel de mineralogie van de bodem
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Welk steenmeel 
geschikt?



47

Drie hoofdgroepen

1. Vulkanisch en metamorf – nutriënten / 
hoofd- en sporenelementen, stabilisatie pH 
en O.S.

2. Zeoliet – CEC, met name buffer 
ammoniumstikstof en kalium

3. Klei – watervasthoudend vermogen, 
CEC en enige sporenelementen
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Bij steenmeel hebben we het over 3 soorten
Groep 1

Vulkanisch en
metamorf

Groep 2
Zeoliet

Groep 3
klei
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steenmeellijstSteenmeel voor de agrarische sector, natuur-, sportveld- en openbaar groenbeheer April 2015 (in bewerking)

Nutriënten en sporenelementen: beschikbaarheid korte termijn

Hoofdelementen Sporenelementen
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Actimin-BT basalt
Actionine zeoliet
Basa Box metamorfe basalt §
BIO·LIT * metamorfe basalt

ImPactPoeder kaoliniet
Vulkamin gezeolitiseerde phonoliet

Zeobind A * zeoliet
Zeobind E * zeoliet

Nutriënten en sporenelementen: voorraad lange termijn

Hoofdelementen Sporenelementen
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Actimin-BT basalt
Actionine zeoliet
Basa Box metamorfe basalt
BIO·LIT * metamorfe basalt

ImPactPoeder kaoliniet
Vulkamin gezeolitiseerde phonoliet

Zeobind A * zeoliet
Zeobind E * zeoliet

Beschikbaar op: www.steenmeel.info 

Nutriënten en sporenelementen: beschikbaarheid korte termijn

Nutriënten en sporenelementen: voorraad lange termijn
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Kosten
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Kosten

Prijsniveau op peildatum 8 mei 2015
Ordergrootte 1 big bag 5 big bags 10 big bags volle vracht 2

Prijs per big bag (€) 1 200 - 350 190 - 275 185 - 255 150 - 235

De prijzen van steenmeel zijn onder meer afhankelijk van het soort 
steenmeel, de leverancier, de bestelde hoeveelheid, de soort 
verpakking en plaats van levering. De prijzen van de meeste 
soorten steenmeel liggen binnen de bandbreedte als aangegeven.

Een volle vracht bestaat over het algemeen uit 24 big bags of 24 
ton in bulk (losgestort) of siloauto.

1

2



52

Te duur?

Slijtage gedurende decennia kan 
niet 1-2-3 worden gerepareerd!
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Baten
Waarde steenmeel is optelsom van:

1. nutriënten die het levert
2. bekalkende waarde die het heeft
3. bodemleven die het voedt en huisvest
4. organische stof die het opbouwt en stabiliseert
5. betere benutting van N en P die het gevolg is
6. resulterende structuurverbetering
7. op termijn: 

• lager gebruik gewasbescherming
• lagere kosten veearts

te snelle conclusie ‘duur’ in het juiste perspectief plaatsen



Toekomst
Wat als……?

54



55

Landbouw kan (veel) beter
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Naar wie luister je?

Liever een leugen ter bevestiging van wat 
men wil horen dan de waarheid?

De essentie: overtuigingen dicteren welke feiten 
als ‘nuttig’ worden geaccepteerd. 

“Met name hoger opgeleiden veranderen het 
moeilijkst van gedachten omdat ze de analytische 
vaardigheid hebben om feiten zó te interpreteren 
dat die kloppen met wat ze al dachten.”

Tali Sharot, neurowetenschapper



57

Einstein:

Gezond verstand is de 
collectie vooroordelen
die je verzameld hebt
voordat je 18 was.
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Laat je inspireren

Boek : Quantum Leaps in Agriculture; 2019

Michael Roads

http://int.michaelroads.org/

Een groeiende beweging van boeren en tuinders wereldwijd werkt met 

onconventionele technieken. Ze zijn geïnspireerd door een fundamenteel ander kijk 

op de natuur. Hun nieuwsgierigheid werd de basis voor dit boek. Het boek 

introduceert meer dan twintig technieken die met succes zijn toegepast in de 

landbouw, bij tuinieren en bij natuurbeheer. Waar conventionele technieken ……

http://int.michaelroads.org/


Informatie

Informatie (Wereldbeeld 3)
• Attentie
• Intentie Liefde
• Intuїtie
• Patronen
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Energie

Energie (wereldbeeld 2)
• Electrische spanning
• Magnetisme
• EM-frequenties
• Kosmische informatie

Massa
Massa (wereldbeeld 1)
• Mest
• Chemische producten
• Koolstof
• Micro-organismen

Vanuit welk wereldbeeld denk je?

Gezond 
verstand
(intellect en

logica)

Wijsheid
Houdt met alles rekening
(combinatie van intuїtie, 
intelligentie en gezond verstand)

Wijsheid 
keert 
zich nooit 
tegen je
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Een voorbeeld
Kraanwater Geїnformeerd

water

Resultaat na 
31 dagen

Gevitaliseerd water = materie x energie x informatie
Steenmeel?
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Uitnodiging
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Het verschil tussen de manier waarop mensen denken
en de manier waarop de natuur werkt, 

is de bron van de meeste van onze problemen.

Tot slot. Bedenk……

De geest is net een parachute. 
Hij werkt alleen als hij open is.
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Nadere informatie

www.Steenmeel.info

Bert Carpay
email: bert@carpay-advies.nl
tel.: 06 2706 0889

Dank voor uw aandacht!

http://www.steenmeel.info/
mailto:bert@carpay-advies.nl

