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Samenvatting 
 

Onvolledig doorgaande denitrificatie in de bodem zorgt voor de emissie van het broeikasgas N2O. 

Meerdere studies hebben reeds aangetoond dat biochar toediening aan de bodem zorgt voor een duidelijke 

reductie van de N2O emissie. De exacte mechanismen die schuilgaan achter deze reductie zijn echter nog 

onbekend. 

 

In verscheidene studies met toediening van biochar aan bodems werden meerdere hypothesen omtrent de 

mechanismen achter deze N2O reductie opgeworpen. Biochar heeft bij inwerking in de bodem een invloed 

op verscheidene bodemparameters. De kenmerkende poreuze structuur zorgt onder meer voor een 

gewijzigde waterhuishouding en aëratie in de bodem. In eerder uitgevoerde studies werd er een invloed 

van deze gewijzigde aëratie op de N2O emissie verondersteld. Door de retentie van water zou biochar ook 

kunnen zorgen voor de creatie van anaerobe ‘hot spots’ waardoor de laatste reductiestap van de 

denitrificatie gestimuleerd zou worden met als gevolg een verminderde N2O emissie en een gestimuleerde 

N2 emissie. Samen met deze twee potentiële indirecte fysische mechanismen werd in deze thesis nagegaan 

of biochar via een toxisch inhiberende werking van het volatiel materiaal de N2O emissie kon reduceren. 

 

Vanuit kleine proefpercelen te Rumbeke werden 7,5 maanden na biochar inwerking (10 ton/ha) 

ongestoorde en gestoorde bodemmonsters genomen. Tevens werden bodemstalen vervaardigd waarin 

verse biochar werd ingewerkt. In drie verschillende experimenten werd met behulp van deze bodemstalen 

elk van de eerder vermelde mechanismen onderzocht. Hiervoor werden de bodemstalen geïncubeerd bij 

een bepaald vochtgehalte (70%, 80% of 90% WFPS) nadat nitraat (31 mg N kg
-1

 bodem) en glucose (0,5 

mg glucose-C g
-1

 bodem) werd toegevoegd. Naast de N2O emissie (70%, 80% of 90% WFPS) werd via de 

acetyleen inhibitie methode ook indirect de N2 emissie gemeten (70% en 90% WFPS). 

 

Biochar inwerking bleek bij 70% en 80% WFPS voor een duidelijke reductie van de N2O emissie te 

zorgen. Tevens werden bij 70% WFPS N2 emissie reducties van de bodem met biochar ten opzichte van 

de controle waargenomen. Dit wijst er op dat het weinig waarschijnlijk is dat biochar in de bodem zorgt 

voor ‘hot spots’ met volledig doorgaande denitrificatie. Bij incubatie op 80% WFPS werden zowel bij de 

ongestoorde als bij de gestoorde bodemstalen N2O emissie reducties waargenomen, wat duidelijk maakt 

dat biochar de emissie reductie niet zal veroorzaken als gevolg van een verbeterde aëratie. Een potentieel 

toxisch inhiberende werking uitgaande van het volatiel materiaal werd in deze thesis niet vastgesteld. 

 

Uit deze thesis blijkt dat het achterliggend mechanisme van de N2O emissie reductie vermoedelijk moet 

gezocht worden bij een inhibitie van de microbiële activiteit ter hoogte van de reductie van    
 -N en 

   
 -N naar NO of bij de reductie van dit NO naar N2O. Mogelijk treedt deze inhibitie op als gevolg van 

adsorptie van labiele koolstofverbindingen aan het biocharoppervlak. 
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1 Inleiding en hypothesen 
 

De uitstoot van broeikasgassen en de hiermee gepaard gaande klimaatsverandering is een onderwerp dat 

beleidsmakers tot op heden voor grote uitdagingen plaatst. Enkele van die uitdagingen zijn het lokaliseren 

van de voornaamste emissiebronnen en het vinden van methodes om de uitstoot van de verschillende 

broeikasgassen te reduceren. Naast koolstofdioxide (CO2) en methaan (CH4) is distikstofmonoxide (N2O) 

één van de belangrijkste broeikasgassen. In vergelijking met CO2 is de N2O concentratie in de lucht 

duizend maal lager maar de levensduur van N2O is 114 keer langer en de bijdrage aan de opwarming van 

de aarde is 298 keer sterker dan die van CO2 op 100-jarige basis. Naast de directe bijdrage aan het 

broeikaseffect zorgt N2O, na de omzetting tot stikstofoxide en stikstofdioxide in de stratosfeer, ook voor 

de afbraak van de ozonlaag (Forster et al., 2007). Volgens Solomon et al. (2007) is vooral de landbouw 

verantwoordelijk voor een groot aandeel (75% (Ruser et al., 2006)) van de antropogene N2O-emissie. Dit 

via emissie vanuit de landbouwbodems (Cayuela et al., 2013). Bodem N2O emissies zijn voornamelijk het 

gevolg van onvolledige denitrificatie tot N2 in natte bodems (Davidson, 2009). Dit alles wijst op het 

belang van het vinden van methodes om de N2O emissie uit landbouwbodems te reduceren. 

 

Incorporatie van biochar, het vaste restproduct van thermische conversie van biomassa, wordt sinds enkele 

jaren intensief onderzocht als mogelijk alternatief om koolstof op te slaan in bodems, met een netto CO2 

emissie reductie als gevolg. Recentelijk echter werd door meerdere onderzoeken aangetoond dat biochar 

incorporatie in de bodem ook leidt tot een verminderde bodem N2O emissie (Rondon et al., 2005; Yanai et 

al., 2007; Singh et al., 2010b; van Zwieten et al., 2010b; Taghizadeh-Toosi et al., 2011; Wang et al., 

2011; Case et al., 2012; Ameloot et al., 2013a; Cayuela et al., 2013). Dit mogelijk bijkomende voordeel 

van biochar zou binnen een landbouwcontext zelfs een grotere bijdrage kunnen leveren tot broeikasgas 

emissie reductie dan koolstofopslag. De N2O emissie reductie varieert evenwel afhankelijk van het type 

biochar en de veldomstandigheden. Er bestaat dan ook veel onzekerheid omtrent de achterliggende 

mechanismen. Deze thesis zal zich verder verdiepen in de N2O emissie reductie mechanismen van 

biochar. Denitrificatie is sterk afhankelijk van de bodemstructuur en de bodemaëratie. Het zal dan ook 

onderzocht worden of een indirecte beïnvloeding van aëratie door biochar effectief een oorzaak is van de 

gewijzigde N2O emissie in bodems die biochar bevatten. Bovendien werd gekeken of ook een potentieel 

toxisch effect naar micro-organismen de oorzaak kan zijn van verminderde emissies. 

 

Voor deze thesis werd in de zandleemstreek (Rumbeke-Beitem) een kleine veldproef aangelegd. Biochar 

(10 ton/ha) werd ingewerkt op 23 april 2012, en ongestoorde en gestoorde monsters (ø: 5 cm, h: 5cm) 

werden genomen op 11 december 2012, waarna de N2O emissie werd opgemeten. Biochars werden 

vervaardigd uit hetzij digestaat afkomstig van de natte vergisting van varkensmest ofwel uit wilgenhout. 

Per uitgangsmateriaal werden twee biochars geproduceerd via slow pyrolysis op 350°C en 700°C. 
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Met behulp van ongestoorde en gestoorde bodemmonsters uit deze proefpercelen zullen volgende 

hypothesen nagegaan worden: 

1. Een verbeterde bodemaëratie als gevolg van biochar toediening is verantwoordelijk voor een 

gereduceerde N2O-emissie. 

2. Creatie van lokale anaerobe ‘hot spots’ als gevolg van biochar toediening zorgt voor een 

doorgedreven reductie van N2O naar N2. 

3. Verse biochar zorgt voor een gereduceerde N2O-emissie als gevolg van de inhiberende werking 

van het volatiel materiaal. 

 

De verbeterde bodemaëratie uit hypothese 1, zou er komen als gevolg van beïnvloeding van het 

bodemporienetwerk door biochar. Om na te gaan of dit mechanisme effectief zorgt voor een N2O emissie 

reductie werd een proef opgezet waarbij de N2O emissie werd opgemeten vanuit ongestoorde en gestoorde 

bodemstalen van de proefperceeltjes. Wanneer de verbeterde bodemaëratie daadwerkelijk de oorzaak zou 

zijn van de emissie reductie zouden er bij de gestoorde bodemstalen geen verschillen mogen zijn tussen de 

emissies van de controle-behandeling (zonder biochar) en de biochar-behandelingen. Dit terwijl de 

emissies vanuit de biochar-behandelingen in de ongestoorde bodemstalen wel lager zouden moeten zijn 

dan van de bijhorende controle. Via een ander experiment zal er ook een tweede manier aangewend 

worden om hypothese 1 na te gaan. Er werd namelijk ook een proef opgezet waarbij ongestoorde 

bodemmonsters van de proefperceeltjes op twee verschillende vochtgehaltes gebracht werden. Wanneer 

de bodemmonsters bijna waterverzadigd zijn (90% water filled pore space) en indien de aëratie effectief 

een controlerende factor is, dan zouden we geen verschil verwachten tussen de emissie afkomstig van een 

ongestoord bodemstaal met biochar en een controle-bodem zonder biochar. Bij een lager vochtgehalte 

(70% water filled pore space) verwachten we wel invloed van biochar op de N2O emissie. 

 

Naast de N2O emissies werden in voorgaand experiment ook N2 emissies opgemeten vanuit ongestoorde 

bodemmonsters bij dezelfde vochtgehaltes, dit via de acetyleen inhibitie methode. Op deze manier kan in 

dat experiment ook hypothese 2 onderzocht worden. Wanneer er effectief microsites met volledig 

doorgaande denitrificatie gecreëerd worden, zou er bij 70% water filled pore space (WFPS) een reductie 

van de N2O emissie tegenover de controle moeten optreden vanuit de bodemmonsters met biochar terwijl 

dit bij 90% WFPS niet langer het geval zou mogen zijn door het hoge vochtgehalte. Tegelijk zou er bij 

70% WFPS een hogere N2 emissie moeten optreden vanuit de bodemmonsters met biochar in vergelijking 

met de controle. Bij 90% WFPS verwachten we dat de creatie van ‘hot spots’ teniet gedaan wordt door het 

hoge vochtgehalte, bijgevolg zou er geen verschil mogen zijn tussen de N2 emissie vanuit de biochar-

behandelingen en de controle. 

 

In een derde experiment werd ook nagegaan of het volatiel materiaal dat aanwezig is in verse biochars een 

invloed heeft op de N2O emissie. Het is namelijk mogelijk dat bepaalde componenten van dit volatiel 

materiaal een toxische werking hebben voor de denitrificerende micro-organismen. De invloed van verse 

ten opzichte van 7,5 maand oude biochar werd in tegenstelling tot voorgaande proefopzet gemeten op 

gestoorde bodemmonsters. Voor deze proef werd verse biochar vermengd met de zandleembodem waarna 

er van de opgevulde bodemstalen N2O emissies werden gemeten. Ter vergelijking werden bodemstalen 

opgevuld met gestoorde bodem uit de veldperceeltjes waaraan 7,5 maanden voordien dezelfde biochar aan 
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een gelijke dosis werd toegediend. In de verse biochar zijn nog alle vluchtige componenten aanwezig, 

terwijl dit minder het geval zal zijn in de reeds geïncorporeerde biochar. Door de vergelijking te maken 

van de emissiepatronen kan de eventuele toxisch inhiberende werking van de volatiele componenten 

worden nagegaan. We veronderstellen dat de verse biochars omwille van de aanwezigheid van volatiele 

componenten een sterkere N2O emissie reductie zouden teweegbrengen in vergelijking met de biochar die 

gedurende 7,5 maanden blootgesteld werd aan decompositie op het veld. 
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2 Literatuurstudie 
 

2.1 N2O-emissies uit de bodem 
 

2.1.1 De N-cyclus  

 

2.1.1.1 Inleiding 
 

De N-cyclus (zie Figuur 2.1) omvat een geheel van processen waarbij naast de (bio-)chemische 

omzettingen van moleculaire stikstofvormen in de bodem ook processen horen die ervoor zorgen dat 

stikstof aan de bodem wordt toegevoegd of eruit verdwijnt (Madigan et al., 2009c; De Neve, 2011). 

 

 

 

Figuur 2.1: De N-cyclus (Pidwirny, 2006) 

 

 

Op basis van het al dan niet optreden van stikstofverliezen of –addities vanuit of aan de bodem kan men 

deze processen indelen in enerzijds een interne en anderzijds een externe cyclus . Tot de interne cyclus 

behoren de processen mineralisatie, nitrificatie en immobilisatie (assimilatie). Deze zullen in de bodem 

zorgen voor de omzetting van de verschillende stikstofvormen. In tegenstelling tot de externe cyclus is er 

bij de interne cyclus geen netto toename of afname van N in de bodem. Tot de externe cyclus behoren 

naast denitrificatie en N-fixatie ook de atmosferische depositie, erosie, uitspoeling en 

ammoniakvervluchtiging (De Neve, 2011). 

 

Naast de bovenvermelde processen is er nog een proces dat deel uitmaakt van de N-cyclus (zie Figuur 2.2) 

namelijk de anaerobe ammonium oxidatie (anammox) (Network, 2004; Madigan et al., 2009c). Op basis 

van de informatie uit voorgaande alinea en het feit dat de anammox er voor zorgt dat er N2 gevormd 

wordt, zouden we de anammox kunnen indelen bij de externe cyclus. De anammox-reactie, waarbij 

ammonium geoxideerd wordt met nitriet (geproduceerd door aerobe nitrificerende bacteriën) als 
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elektronacceptor, wordt uitgevoerd door obligaat anaerobe bacteriën en verloopt als volgt:    
  

     
              (Madigan et al., 2009c; Bernhard, 2012). Anammox treedt echter vooral op in 

aquatische systemen en veel minder in goed gedraineerde bodems (Madigan et al., 2009c). 

 

Een groot deel van de stikstof bevindt zich als het onbeschikbare N2 in de atmosfeer, dat als een groot 

stikstofreservoir kan aanzien worden (Vitousek et al., 1997; Pidwirny, 2006; Madigan et al., 2009c; 

Bernhard, 2012). Tevens treft men dit N2 aan in de bodemlucht (De Neve, 2011). Het N2 kan zowel via 

biologische N-fixatie als door blikseminslagen in de bodem vastgelegd worden onder vormen die 

rechtsreeks door planten en door de meeste micro-organismen opgenomen kunnen worden (Vitousek et 

al., 1997; Pidwirny, 2006). 

 

 

Figuur 2.2: Anammox en assimilatie in de N-cyclus (Network, 2004) 

 

Biologische N-fixatie in de bodem wordt uitgevoerd door stikstoffixerende micro-organismen waarvan de 

Rhizobiumbacteriën de voornaamste zijn (Vitousek et al., 1997; Madigan et al., 2009c). Via het 

enzymcomplex nitrogenase wordt N2 omgezet in ammoniak volgens de reactie                   

    (Madigan et al., 2009c; Bernhard, 2012). Bij een neutrale pH zal het ammoniak in de bodem aanwezig 

zijn onder de vorm van het ammonium ion, welk aan de negatief geladen kleipartikels geadsorbeerd kan 

worden (Pidwirny, 2006; Madigan et al., 2009c). Het ammoniak kan vervolgens omgezet worden in 

organische stikstof of opgenomen worden door de microbiële biomassa, het proces dat immobilisatie 

genoemd wordt (De Neve, 2011). In de omgekeerde richting vindt de mineralisatie plaats. Aangezien 

vooral het mineralisatie-, nitrificatie- en denitrificatieproces van belang zijn voor de productie van N2O 

zullen deze in de hiernavolgende secties uitgebreider beschreven worden. 

 

Naast de biologische stikstoffixatie uitgevoerd door micro-organismen kan stikstof uit de atmosfeer ook 

op en in de bodem terecht komen via atmosferische depositie (Pidwirny, 2006). Hierbij wordt zowel de 

depositie als gevolg van neerslag als van bliksem gerekend. Door de bliksem wordt atmosferische N2 

omgezet tot nitraat en op die manier ook tot een biologisch beschikbare stikstofvorm (Pidwirny, 2006; De 

Neve, 2011). 
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2.1.1.2 Mineralisatie 
 

Mineralisatie is het proces waarbij zowel aerobe als anaerobe micro-organismen organische stikstof 

kunnen metaboliseren en afbreken tot NH3 (N  
 ) en dit bijgevolg kunnen vrijstellen in de bodem 

(McCarty & Bremner, 1992; Pidwirny, 2006; Network, 2010). Het hele proces wordt mogelijk gemaakt 

door een cascade van zowel intracellulaire als extracellulaire enzymatische reacties. Naast de vele micro-

organismen dragen ook de grotere bodemfauna bij aan de mineralisatie, namelijk door de fysische 

verkleining van organisch materiaal en de in hun spijsverteringstelsel optredende enzymatische processen 

(De Neve, 2011). Tevens is de graasactiviteit van bepaalde bodemfauna zoals de nematoden (Buchan et 

al., 2013), protozoa of micro-arthropoda (De Neve, 2011) op de microbiële biomassa een niet te 

onderschatten mechanisme dat bijdraagt aan de stikstofmineralisatie. 

 

Mineralisatie door micro-organismen hangt sterk samen met immobilisatie en het al dan niet optreden van 

immobilisatie wordt bepaald door de stikstofinhoud van het beschikbaar organisch materiaal (De Neve, 

2011). Bij een hoge C/N-verhouding zal er eerder immobilisatie optreden van minerale N, terwijl bij een 

lage verhouding mineralisatie zal optreden (McCarty & Bremner, 1992; Network, 2010). Wanneer 

immobilisatie optreedt zal door de micro-organismen eerder NH3 of N  
  geassimileerd worden dan N   

 . 

Als N   
–

 toch gebruikt wordt bij de immobilisatie dan spreekt men van “assimilatieve nitraatreductie” (De 

Neve, 2011). In vergelijking met denitrificatie heeft de assimilatieve nitraatreductie echter slechts een 

minieme bijdrage aan het nitraatverbruik (McCarty & Bremner, 1992). 

 

2.1.1.3 Nitrificatie 
 

Het N  
  gevormd door biologische N-fixatie en mineralisatie kan in de bodem omgezet worden door 

nitrificerende bacteriën tot N   
–

. In dit proces wordt ammonium geoxideerd tot het intermediaire nitriet 

(   
 ), dat dan verder geoxideerd wordt tot nitraat, wat dus volgende omzettingen geeft:    

      
   

   
  . Deze twee opeenvolgende oxidaties worden uitgevoerd door twee groepen bacteriën waarvan 

respectievelijk de genera van de Nitrosomonas en de Nitrobacter belangrijke vertegenwoordigers zijn 

(Madigan et al., 2009b; De Neve, 2011). Er dient wel opgemerkt te worden dat naast bacteriën ook 

bepaalde Archaea in staat zijn om ammoniak te oxideren (Madigan et al., 2009b; Bernhard, 2012). 

 

Belangrijk om te vermelden is dat er bij de nitrificatie ook productie van N2O kan optreden. Dit gebeurt 

zowel bij de oxidatie van ammonium tot nitriet als bij de oxidatie van nitriet tot nitraat (Goreau et al., 

1980; Knowles, 1982). Bij de oxidatie van ammonium tot nitriet worden een aantal intermediairen 

gevormd, zoals weergegeven in Figuur 2.3 (De Neve, 2011). Vanuit het oogpunt van N2O productie is hier 

vooral het hydroxylamine (NH2OH) belangrijk. Naast de vorming van NO uit NH2OH treedt vooral bij 

gereduceerde O2-omstandigheden ook oxidatie op tot N2O (Goreau et al., 1980; Knowles, 1982). Het 

nitroxylradicaal (NOH) zou hier een belangrijke rol in spelen aangezien dit door een chemische 

decompositie aanleiding zou geven tot N2O (zie Figuur 2.3) (Anderson, 1964; Rosswall, 1981). In 

tegenstelling tot de denitrificatie vindt deze N2O productie plaats onder aerobe omstandigheden (Van 

Zwieten et al., 2009a). De productie van N2O kan ook optreden als bijproduct van de oxidatie van nitriet 

tot nitraat via het zogenaamde “nitrifier denitrification” (zie Figuur 2.3). Hierbij gebruiken bacteriën 
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nitriet als elektronacceptor waardoor N2O ontstaat. Samen zorgen deze processen er voor dat onder aerobe 

omstandigheden bij lagere vochtgehalten de nitrificatie de voornaamste bron van, op zich eerder beperkte, 

N2O emissie is (Van Zwieten et al., 2009a). 

 

 

Figuur 2.3: N2O productie bij de nitrificatie 

 

2.1.1.4 Denitrificatie 
 

Het nitraat aanwezig in de bodem kan verloren gaan uit het bodemsysteem door het optreden van 

denitrificatie, ook wel dissimilatieve nitraatreductie genoemd (Knowles, 1982; De Neve, 2011). Hierbij 

wordt het nitraat gebruikt als elektronacceptor en omgezet in de vluchtige stikstofvormen N2 en N2O, op 

volgende manier:    
      

               . Wanneer de denitrificatie volledig doorgaat wordt 

er dus geen N2O gevormd (Madigan et al., 2009a; Van Zwieten et al., 2009a; Bernhard, 2012). Veelal zijn 

de omstandigheden echter niet optimaal voor denitrificatie en treedt toch N2O vorming op (De Neve, 

2011). Welke factoren hierbij een rol spelen zal in sectie 2.1.2 uiteen gezet worden. Het beschikbare 

nitraat kan afkomstig zijn van de nitrificatie, (anorganische) bemesting of atmosferische depositie en zal 

bij optimale omstandigheden op een termijn van 1 tot 4 dagen helemaal omgezet zijn (De Neve, 2011). 

 

Bij de denitrificatie zijn vier enzymen betrokken: het molybdeenbevattende nitraat reductase (   
   

   
 ), nitriet reductase (   

     ), stikstofmonoxide reductase (       ) en distikstofoxide 

reductase (        ) (Knowles, 1982; Madigan et al., 2009a; Van Zwieten et al., 2009a). Deze 

enzymen zijn afkomstig van facultatief anaerobe en hoofdzakelijk heterotrofe bacteriën en worden 

geïnhibeerd door de aanwezigheid van O2 (Pidwirny, 2006; Madigan et al., 2009a). Dit houdt dus in dat 

denitrificatie door deze bacteriën kan uitgevoerd worden wanneer de zuurstofvoorziening in de bodem 

beperkt is en er naast nitraat ook voldoende koolstof beschikbaar is (Madigan et al., 2009a; De Neve, 

2011; Bernhard, 2012). Koolstof is immers de elekrondonor tijdens de denitrificatie en zorgt tevens voor 

zuurstofverbruik door heterotrofen. De beschikbare koolstof kan een beperkende factor zijn maar dan 

eerder in onverzadigde bodems. Door toediening van exogene koolstof kan denitrificatie gestimuleerd 

worden (Knowles, 1982; De Neve, 2011). 

 

2.1.2 Invloedsfactoren op denitrificatie en nitrificatie 
 

Denitrificatie en in beperktere mate nitrificatie dragen bij tot de N2O emissie vanuit de bodem. In de 

volgende paragrafen zullen de factoren die een invloed hebben op deze twee processen beschreven 

worden. 
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2.1.2.1 vochtgehalte en aëratie 
 

Een sterk bepalende factor voor de zuurstofvoorziening in de bodem is het vochtgehalte aangezien dit 

mede bepaalt welk deel van de bodemporiën met water gevuld zal zijn en waar bijgevolg een al dan niet 

anaeroob milieu zal heersen. Bij de denitrificatie zal tevens de zuurstofgevoeligheid van de enzymen het 

verloop van de N2O en N2 emissie bepalen. Aangezien het distikstofoxide reductase een sterkere 

onderdrukking kent door zuurstof dan nitraat en nitriet reductase, zal er kort na het instellen van anaerobe 

omstandigheden voornamelijk N2O vorming optreden. Na één tot twee dagen onder deze 

zuurstoflimiterende omstandigheden zal de activiteit van het distikstofoxide reductase wel van die aard 

zijn, dat voornamelijk emissie van N2 optreedt (Knowles, 1982). 

 

In onbemeste, waterverzadigde systemen kan de denitrificatie gelimiteerd worden door de beperkte 

hoeveelheid nitraat die in dergelijke systemen aanwezig is. De nitrificeerders die onder voorgaande 

omstandigheden de voornaamste leveranciers van nitraat waren, worden namelijk geïnhibeerd door de 

lage zuurstofgehaltes in deze waterverzadigde bodem (De Neve, 2011). In niet-verzadigde bodems komt 

het echter wel voor dat beide processen tegelijkertijd plaatsvinden. Het is dikwijls zo dat het water zich in 

fijnere poriën en poriehalzen bevindt terwijl er zich tussen de bodemaggregaten aerobe zones bevinden 

(Knowles, 1982).  

 

Bateman & Baggs (2005) vermelden dat nitrificatie de voornaamste bron van N2O is bij vochtgehaltes 

variërend tussen 35% en 60% WFPS. Tussen 60% en 70% WFPS is er een overgangsfase waarin de 

zuurstofvoorziening in de bodem te beperkend wordt voor nitrificatie en het geproduceerde N2O bijgevolg 

voornamelijk van denitrificatie afkomstig zal zijn (Davidson et al., 1991; Bateman & Baggs, 2005). Deze 

emissie kan verder toenemen naarmate het vochtgehalte verder boven de 70% WFPS stijgt. Zo vonden 

Ruser et al. (2006) sterk verhoogde N2O emissies bij 90% WFPS tegenover de emissie bij 70% WFPS. 

Naast het vochtgehalte zal ook de textuur de aëratie beïnvloeden: terwijl in vochtige kleibodems de aëratie 

sterk gereduceerd kan zijn, zal dit in bodems met een hoger zandgehalte minder snel het geval zijn (De 

Neve, 2011). 

 

2.1.2.2 temperatuur 
 

Wat de denitrificatie betreft, bevindt de optimale temperatuur zich rond de 30°C. Het temperatuursinterval 

waarbij denitrificatie kan optreden is echter wel ruim, gaande van 0°C tot 50°C. Ook de nitrificatie kent 

een groot temperatuursinterval dat reikt van 3°C tot 50°C met optimale waarden variërend tussen 24°C en 

32°C (De Neve, 2011). 

 

2.1.2.3 pH 
 

De pH van de bodem is een belangrijke factor, welke zowel de nitrificatie als de denitrificatie beïnvloedt. 

Het optimale pH-bereik van beide processen bevindt zich in de neutrale tot licht basische zone. Voor de 

denitrificatie situeert deze pH zich tussen 7 en 8, terwijl het bereik bij de nitrificatie tussen 6,5 en 8,5 

gelegen is (Knowles, 1982; De Neve, 2011). Wanneer de pH afneemt, zal de denitrificatie verminderen, 

waarbij vooral de distikstofoxide reductase-activiteit sterk zal dalen en er dus proportioneel meer N2O 
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gevormd wordt. Wanneer de zuurtegraad van de bodem onder een pH van 4 zakt, zal de N2O-productie 

helemaal de overhand nemen (Knowles, 1982). In het geval van de nitrificatie zal bij een dergelijk lage pH 

de activiteit stilvallen (De Neve, 2011). Bij basische omstandigheden zal de finale oxidatie van de 

nitrificatie afnemen doordat deze oxidatie gevoelig is voor een hogere pH. 

 

2.1.2.4 Organische koolstof 
 

Wanneer proteïnerijk materiaal zoals mest in de bodem wordt ingewerkt, zal dit aanleiding geven tot een 

verhoogde nitrificatie en dus nitraatvorming (Madigan et al., 2009c). Niet enkel uitspoeling van dit nitraat 

zal zorgen voor ongewenste verliezen van de meststoffen. Op warme dagen met veel regenval kan een 

groot deel van het nitraat verloren gaan door de denitrificatie (Madigan et al., 2009c; De Neve, 2011). 

 

Bemesting houdt niet alleen in dat er nutriënten aan de bodem worden toegevoegd maar ook het inwerken 

van gemakkelijk afbreekbaar organisch materiaal, wat als microbieel substraat fungeert. Het is de 

afwezigheid van of gebrek aan een biobeschikbaar substraat dat verantwoordelijk is voor lage 

denitrificatie in de dieper gelegen bodemlagen (De Neve, 2011). 

 

2.2 Biochar 
 

Biochar is een stabiel, organisch, koolstof-rijk restproduct dat verkregen wordt na de pyrolyse van 

biomassa zoals bijvoorbeeld hout, digestaat en mest. Pyrolyseren houdt in dat men biomassa verhit onder 

zuurstofarme condities. Hierdoor worden als hoofdproducten bio-olie en synthesegas (syn-gas) verkregen 

welke kunnen dienen als alternatieve brandstof (Sohi et al., 2009; Verheijen et al., 2010). Oorspronkelijk 

werd biochar geproduceerd via ‘slow pyrolysis’ maar tegenwoordig zijn er ook andere technieken 

waaronder ‘fast pyrolysis’. De eigenschappen van de biochar hangen af van zowel het uitgangsmateriaal 

als de procesparameters tijdens het pyrolyseproces (Sohi et al., 2009). Een algemeen voorkomend 

kenmerk echter is het hoge gehalte aan aromatische koolstofverbindingen waaraan biochar zijn stabiele 

karakter te danken heeft (Lehmann & Joseph, 2009). 

 

Het idee om biochar te produceren en te gebruiken is afkomstig van de ontdekking van de eigenschappen 

van de “Terra Preta” bodems (ook wel Amazonian Dark Earth genoemd) in het Braziliaanse 

Amazonewoud. Deze donkere en zeer vruchtbare tropische bodems, zijn ontstaan door de menselijke 

activiteit vele duizenden jaren geleden en bevatten verschroeide biomassa. (Lehmann et al., 2006; Marris, 

2006; Winsley, 2007; Verheijen et al., 2010). Glaser (2007) stelt dat de gewasproductie tot twee maal 

groter kan zijn in Terra Preta’s dan in aanliggende gronden. Naast de grote vruchtbaarheid van deze Terra 

Preta bodems is hun potentieel om koolstof te sekwestreren en op lange termijn (duizenden jaren) in de 

bodem vast te houden een belangrijke en interessante eigenschap. Hieruit ontstond het idee om met behulp 

van biochar koolstof uit de atmosfeer te sekwestreren aangezien biochar een stabiele sink van organische 

koolstof is. Wanneer dit toegepast wordt samen met het gebruik van het verkregen syn-gas en de bio-olie 

als energiebron, kan er een negatieve C-cylcus gegenereerd worden (Figuur 2.4). Op deze manier is het 

mogelijk om bij te dragen tot CO2  emissie reductie en koolstof opslag om klimaatsverandering tegen te 

gaan (Lehmann, 2007; Warnock et al., 2007; Winsley, 2007; Verheijen et al., 2010). 
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Biochar kan ook als bodemverbeteraar gebruikt worden doordat het ondermeer de eigenschappen heeft de 

porositeit van de bodem te vergroten, de waterretentie te verbeteren en voor een efficiënter 

nutriëntengebruik te zorgen (Sohi et al., 2009). 

 

Figuur 2.4: Biochar zorgt voor een netto afvoer van CO2 uit de atmosfeer (Lehmann, 2007) 

 

2.3 Biochar eigenschappen 
 

Om een inschatting van de kwaliteit van een biochar te kunnen maken, moeten er volgens Kuwagaki & 

Tamura (1990) zeven parameters geanalyseerd worden. Bij deze zeven zijn er enerzijds drie parameters 

die zich concentreren op de fysische eigenschappen, namelijk de dichtheid, de specifieke oppervlakte en 

het poriën gehalte. Anderzijds zijn de andere vier parameters gerelateerd aan de chemische 

eigenschappen: de pH, het vochtgehalte, het asgehalte en het vluchtig component gehalte. Deze zullen 

verschillend zijn van biochar tot biochar afhankelijk van de productieomstandigheden en het 

uitgangsmateriaal (Verheijen et al., 2010). Het vochtgehalte zal echter niet besproken worden. 

 

Naast de parameters voorgesteld door Kuwagaki & Tamura (1990) zal bij de chemische eigenschappen 

ook de Cation Exchange Capacity (CEC) en de nutriënteninhoud van biochars besproken worden 

aangezien deze van belang zijn voor de N2O-emissie uit bodems met biochar. 
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2.3.1 Fysische eigenschappen  
 

2.3.1.1 Dichtheid 
 

Wat de dichtheid van biochar betreft, kan een onderscheid gemaakt worden tussen twee verschillende 

soorten dichtheden namelijk de vaste of ware densiteit en de bulkdensiteit (Downie et al., 2009; Brewer, 

2012). De vaste densiteit heeft betrekking op compactheid waarmee de koolstofatomen aan elkaar 

gebonden zijn op moleculair niveau terwijl de bulkdensiteit gebaseerd is op de macroporositeit en de 

ruimtes tussen de verscheidene partikels (Downie et al., 2009). Wanneer tijdens het pyrolyseproces de 

biomassa steeds verder verkoolt (door een hogere temperatuur of langere retentietijd) en het poriëngehalte 

toeneemt (zie sectie 2.3.1.2) dan zal in het algemeen de vaste densiteit toenemen terwijl de bulkdensiteit 

afneemt (Pastor-Villegas et al., 2006; Brewer et al., 2009; Downie et al., 2009). De stijging in de vaste 

densiteit valt te verklaren door een toename in grafietachtige kristallen en de reductie van het gehalte aan 

vluchtige en condenseerbare componenten (Emmerich et al., 1987).  

 

De inverse relatie tussen beide densiteiten weerspiegelt zich in hun typische waarden: terwijl de vaste 

densiteit schommelt tussen 1,5-1,7 g/cm
3
 (Brewer et al., 2009), kan men de bulkdensiteit van de meeste 

biochars situeren tussen de 0,3 en de 0,43 g/cm
3
 (Pastor-Villegas et al., 2006). Naarmate een biochar een 

hoger asgehalte heeft, wat samengaat men een hoger mineralengehalte, zal de vaste densiteit van de 

biochar toenemen doordat het merendeel van de mineralen een hogere densiteit hebben dan de meeste 

koolstofverbindingen (Brewer et al., 2009; Downie et al., 2009). 

 

2.3.1.2 Porie-gehalte 
 

Na pyrolyse van biomassa is het bekomen C-skelet een grove weergave van de porositeit van het 

uitgangsmateriaal, waarbij de macroporositeit vooral bepaald wordt door de overgebleven vasculaire 

structuur (Downie et al., 2009). Tijdens de pyrolyse vervluchtigen organische verbindingen zodat een 

netwerk van openingen achterblijft (Verheijen et al., 2010). In tegenstelling tot de macroporiën worden de 

microporiën vooral gevormd tijdens het pyrolyseproces zelf. Echter, hoe meer lignocellulose aanwezig in 

het uitgangsmateriaal, hoe trager de decompositie gebeurt tijdens de aanvangsfase van de pyrolyse en hoe 

meer meso- en macroporiën er gevormd worden (Verheijen et al., 2010). Het ontstaan van microporiën 

hangt af van de HTT en de retentietijd en wordt positief beïnvloed door een verhoging van deze 

parameters. Dit alles maakt direct duidelijk dat het porie-gehalte afhankelijk is van zowel het 

pyrolyseproces als van het uitgangsmateriaal. Specifiek in biochar maken we onderscheid tussen drie 

porieklassen op basis van de diameter, namelijk de microporiën ( < 2 nm), de mesoporiën (2-50 nm) en de 

macroporiën (> 50 nm) (Rouquerol et al., 1999). 

 

Het belang van de microporiën is dat deze verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van de specifieke 

oppervlakte en dus mede bepalend zijn voor de adsorptiecapaciteit van de biochar (Verheijen et al., 2010). 

Macroporiën zijn eveneens van belang aangezien zij een rol zullen hebben in het beïnvloeden van de 

bodemkarakteristieken. Zo vonden Troeh & Thompson (1993) dat de hydrologische eigenschappen en de 

aëratie van de bodem sterk afhankelijk zijn van de hoeveelheid macroporiën. Ook vormen de macroporiën 
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een geschikte habitat voor verschillende micro-organismen en zullen ze mede de groei van de wortels in 

de bodem voor een stuk bepalen (Downie et al., 2009). 

 

2.3.1.3 Specifieke oppervlakte 
 

De omvang van het specifiek oppervlak van biochars is gekoppeld aan de HTT. Een hogere HTT leidt tot 

groter specifiek oppervlak door het ontstaan van grafeen dat voor een betere ordening zorgt op moleculair 

niveau (Brown et al., 2006; Downie et al., 2009). Vanzelfsprekend is ook de vorming van microporiën 

verantwoordelijk voor het creëren van een groter specifiek oppervlak (Rouquerol et al., 1999; Verheijen et 

al., 2010). Het specifiek oppervlak is zeer sterk bepalend voor de adsorptiecapaciteit van de biochars 

waardoor de retentie van verschillende organische moleculen mogelijk is (McLaughlin et al., 2009). 

 

De HTT mag niet te hoog ingesteld worden om deformatie van de biochar en de daaraan gekoppelde 

daling in specifiek oppervlak te voorkomen (Downie et al., 2009; McLaughlin et al., 2009). Zo vonden 

Brown et al. (2006) bij productie van biochar uit Pinus rigada L. een maximale specifieke oppervlakte bij 

750°C waarna deze opnieuw afnam (Figuur 2.5). Ook de retentietijd staat in positief verband met een 

betere ordening van de biocharstructuur (Downie et al., 2009). 

 

 

Figuur 2.5: Invloed van HTT op specifieke oppervlakte (Brown et al., 2006) 

 

2.3.2 Chemische eigenschappen 
 

2.3.2.1 CEC 
 

De CEC is een maat voor het aantal uitwisselbare kationen dat aan een bepaalde massa gebonden kan 

worden en dit wordt bijgevolg uitgedrukt in mol per massa-eenheid (Lee et al., 2010). De CEC van 

biochars kan oplopen tot 40 cmolc/g (Verheijen et al., 2010). Bij inwerking in de bodem zal de CEC van 

zowel de biochar op zich als de bodem in zijn geheel toenemen met een beïnvloeding van 

nutriëntenuitspoeling en plantengroei. 
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Volgens Joseph et al. (2009) is de CEC “een schatting van de oppervlaktelading van biochar”. Deze 

lading kan toenemen naarmate de biochar ouder is (zogenaamde ageing). De biochar zelf wordt negatiever 

geladen door het ontstaan van meer zuurstofbevattende functionele groepen op het biocharoppervlak die 

een netto-negatieve lading hebben (Liang et al., 2006; Cheng et al., 2008). Het zijn vooral de 

carboxylgroepen ontstaan door de oxidatie van aromatische koolstofverbindingen die hiertoe bijdragen 

(Glaser et al., 2004; Joseph et al., 2009; Smernik, 2009; Laird et al., 2010). .  

 

De geoxideerde functionele groepen kunnen ontstaan doordat de biochar in contact komt met water en O2 

(Liang et al., 2006; Cheng et al., 2008). De oxidatie van biochar kan zowel biotisch, uitgevoerd door 

micro-organismen, als abiotisch zijn (Cheng et al., 2006; Major et al., 2009) . Op korte termijn zal de 

abiotische oxidatie overwegen (Major et al., 2009). Naast de oxidatie aan het biocharoppervlak kan een 

toename van de negatieve lading (de CEC) toegeschreven worden aan de adsorptie van geoxideerde 

organische verbindingen (Liang et al., 2006). 

 

De CEC van biochars is afhankelijk van de pyrolysetemperatuur waarop de biochars geproduceerd werden 

(Lehmann, 2007). Figuur 2.6 illustreert duidelijk dat de CEC toeneemt bij hogere temperaturen, maar zelfs 

bij de hoogst toegepaste temperaturen is de CEC nog steeds laag. De positieve relatie tussen de HTT en de 

CEC mag echter niet veralgemeend worden. Zo vonden naast onder meer Gaskin et al. (2008), Singh et al. 

(2010a) en Song & Guo (2012) ook Kloss et al. (2012) een negatieve relatie tussen een stijgende HTT en 

de CEC. Deze laatste schrijft dit toe aan een afname van het aantal functionele groepen (carboxyl- en 

carbonylgroepen) met een stijgende HTT.  

 

 

Figuur 2.6: Invloed van productietemperatuur op specifiek oppervlak, CEC en pH bij biocharproductie uit 

Robinia pseudacacia L. met een opwarmingssnelheid van 4°C/min (Lehmann, 2007) 

 

2.3.2.2 pH 
 

De pH van biochars is gerelateerd aan de hoeveelheid zuurstof aanwezig in de functionele groepen 

(Lopez-Ramon et al., 1999). Jonge, net geproduceerde biochars hebben nog relatief weinig geoxigeneerde 

functionele groepen waardoor deze eerder basisch zijn en anion uitwisseling mogelijk maken. Wanneer er 
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een hoge hoeveelheid zuurstof aanwezig is in de functionele groepen zal de biochar een zuurder karakter 

hebben (Cheng et al., 2008). Zuurheid kan ook veroorzaakt worden door ijzer- en aluminiumoxiden 

aanwezig in de as van de biochar (Bagreev et al., 2001). De pH-range situeert zich over het algemeen 

tussen een pH van 6,2 tot 9,6 en is dus licht zuur tot basisch (Verheijen et al., 2010). Net zoals de CEC 

hangt de pH van een biochar af van de productietemperatuur (zie Figuur 2.6) 

 

2.3.2.3 Asgehalte 
 

Het asgehalte, alsook de samenstelling ervan is een eigenschap van biochars die sterk beïnvloed wordt 

door de eigenschappen van het uitgangsmateriaal (Amonette & Joseph, 2009; Brewer, 2012). Zo zal een 

biochar geproduceerd uit hout een veel lager asgehalte hebben dan een biochar afkomstig van mest 

(Amonette & Joseph, 2009; Verheijen et al., 2010). Enders et al. (2012) vonden na een studie van 94 

biochars dat het asgehalte varieert van 0,4 tot 88% (massa %). 

 

De samenstelling van de as wordt vooral bepaald door de aanwezige mineralen in het uitgangsmateriaal. 

In vergelijking met de mineralenconcentratie in het uitgangsmateriaal zal de concentratie in de biochar 

hoger zijn (zie ook sectie 2.3.2.4) (Brewer, 2012). Logischerwijs beïnvloedt ook de pyrolysetemperatuur 

het asgehalte, met bij hogere temperaturen meer vervluchtiging van organische verbindingen en een hoger 

asgehalte als gevolg (Singh et al., 2010a; Kloss et al., 2012; Song & Guo, 2012).   

 

2.3.2.4 Nutriënten en minerale elementen 
 

Wanneer biochar toegediend wordt aan de bodem zal het nutriënten kunnen adsorberen aan zijn 

oppervlak. Naast de geadsorbeerde nutriënten heeft biochar zelf ook nog een nutriënteninhoud, afkomstig 

van het uitgangsmateriaal, en een mineralengehalte dat vooral in de as zal aanwezig zijn (Amonette & 

Joseph, 2009). Ook hier zijn naast het uitgangsmateriaal de procescondities van belang (Chan & Xu, 

2009). 

 

Tijdens de pyrolyse zal het mineralengehalte wijzigen (Amonette & Joseph, 2009). Uit een studie van 

Cantrell et al. (2012) blijkt dat van bepaalde elementen de concentratie in de biochars hoger is dan in het 

uitgangsmateriaal. Dit wordt verklaard door het verlies aan koolstof (C), zuurstof (O) en waterstof (H) 

tijdens het pyrolyseproces. Biochars met als uitgangsmateriaal hout zullen een lager mineralengehalte 

hebben dan wanneer men mest gebruikt (Amonette & Joseph, 2009).  

 

Niet alle nutriënten in biochar zullen direct plantbeschikbaar zijn (Chan & Xu, 2009). Daarnaast heeft 

biochar een indirecte nutriëntenwaarde, die bepaald wordt door het potentieel van een biochar om 

nutriënten aan zijn oppervlak vast te houden (Chan & Xu, 2009). Wat de P- en N-inhoud betreft, 

vermelden Chan & Xu (2009) een breed bereik van 2,7 g P/kg tot 480 g P/kg en 1,8 g N/kg tot 56,4 g 

N/kg. Deze grote variatie wordt mede bepaald door de verscheidene uitgangsmaterialen. Zo zal biochar 

afkomstig van mest een veel grotere totale P-inhoud hebben dan biochar vervaardigd uit plantaardig 

materiaal (0,5 g/kg voor een biochar afkomstig van een mengeling van 4 houtsoorten (Vaccari et al., 

2011)). De N-inhoud van biochars zal afnemen naarmate een hogere pyrolysetemperatuur wordt toegepast 

door vervluchtiging onder de vorm van N2O en NOx (Chan & Xu, 2009; Song & Guo, 2012; Wang et al., 
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2012). Van deze stikstof is maar een kleine fractie aanwezig als minerale N (Chan & Xu, 2009). Door de 

hoge C/N verhouding van biochars (varieert volgens Chan & Xu (2009) tussen 7 en 400) zal er in de 

bodem ook weinig N-mineralisatie plaatsvinden maar eerder N-immobilisatie (Chan & Xu, 2009; Kloss et 

al., 2012). De C/N verhouding is onafhankelijk van de HTT en blijft tijdens het pyrolyseproces ongeveer 

constant (Kloss et al., 2012). 

 

2.3.2.5 Vluchtige componenten 
 

Het gehalte aan vluchtige componenten in biochar is gerelateerd aan de gebruikte pyrolysetemperatuur 

(Deenik et al., 2011; Enders et al., 2012). Ze ontstaan door verhitting van cellulose, lignine en 

hemicellulose (Brown, 2009). Naarmate de HTT toeneemt, vervluchtigen steeds meer vluchtige 

componenten (Brewer, 2012). Een deel van deze componenten kunnen condenseren en zo in de biochar 

aanwezig blijven. De vluchtige componenten die overblijven kunnen onder meer fenolen, cresolen, 

carboxylzuren en aldehyden zijn (Graber et al., 2010; Verheijen et al., 2010; Brewer, 2012). 

 

Het condenseren van organische vluchtige componenten kan in de hand gewerkt worden door een lagere 

HTT toe te passen (Kloss et al., 2012). Wanneer een biochar dan een hoog vluchtig componentengehalte 

heeft, zal deze ook een grotere hoeveelheid wateroplosbare koolstof bevatten. Dit kan door de micro-

organismen in de bodem als labiele koolstofbron geconsumeerd worden (Smith et al., 2010; Cross & Sohi, 

2011), wat kortstondig kan leiden tot een gestimuleerde microbiële groei en N-immobilisatie (Deenik et 

al., 2011; Brewer, 2012). Bij een hoger toegepaste HTT zullen er weinig tot geen fenolen aanwezig zijn 

(Brewer, 2012; Enders et al., 2012). Uit een analyse van 94 biochars blijkt dat het gehalte aan vluchtige 

componenten varieert van 13,2% tot 70% (massa %) (Enders et al., 2012). 

 

2.4 Invloed van biochar op bodemeigenschappen 
 

De effecten van biochar op de bodemkarakteristieken zal afhangen van het uitgangsmateriaal, de 

productieparameters, de dosis waaraan de biochar wordt toegediend alsook het bodemtype (Streubel et al., 

2011). Hieronder worden enkele veel voorkomende effecten omschreven. 

 

2.4.1 Fysische eigenschappen 
 

De aanwezigheid van biochar in de bodem zal gevolgen hebben voor verschillende fysische 

bodemparameters. Zo zal de aanwezigheid van biochar zorgen voor wijzigingen in de structuur, de 

bodemporositeit, de porieverdeling, het specifiek oppervlak alsook in de bodemdensiteit met als gevolg 

ook een gewijzigde waterhuishouding, bodemaëratie en permeabiliteit (Downie et al., 2009). 

 

Volgens Verheijen et al. (2010) zal de invloed van biochar op de bodemporositeit afhangen van 

verscheidene factoren die er samen kunnen voor zorgen dat de porositeit zowel kan afnemen als 

toenemen. Deze factoren zijn de grootte en de mechanische sterkte van de ingewerkte biocharpartikels, de 

porie-grootte verdeling, de connectiviteit van deze poriën, de interactie van de partikels met de bodem en 

de translocatie in de bodem ervan. Bij aanwezigheid van een hele fijne biocharfractie bestaat er de 

mogelijkheid dat deze de bestaande bodemporiën deels of geheel zullen opvullen waardoor de totale 
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bodemporositeit afneemt. Dit brengt met zich mee dat de permeabiliteit van de bodem zal afnemen en de 

densiteit zal toenemen. Wanneer de partikels voldoende groot zijn en er geen mechanische afbraak 

optreedt, zal de bodemdensiteit over het algemeen afnemen. Een mooi voorbeeld hiervan is de afname van 

de densiteit van 1,3 g/cm
3
 naar 1,2 g/cm

3
 bij de inwerking van biochar met een densiteit van 0,4 g/cm

3
 aan 

een dosis van 100 ton/ha in de bovenste 20 cm van de bodem (Verheijen et al., 2010). 

 

De bodemporositeit en connectiviteit van de poriën zijn bepalende factoren voor de vochtretentie en 

hangen af van zowel de textuur, de mate van aggregatie en de hoeveelheid organisch materiaal in de 

bodem. Door zijn kenmerkende eigenschappen zal biochar bijdragen aan een betere waterretentie en dit 

zowel op een directe als indirecte manier (Verheijen et al., 2010). De poreuze structuur en het daaraan 

gekoppelde groot inwendig oppervlak van biochar zal een directe aanleiding geven tot een verhoogde 

retentie (Verheijen et al., 2010). Dit is mogelijk door enerzijds de capillaire krachten die inwerken op het 

water in de vele kleine (micro-) poriën (Major et al., 2009; Brewer, 2012). Glaser et al. (2002a) vermelden 

een stijging van de veldcapaciteit met 18% in Terra Preta Anthrosols in vergelijking met de omgevende 

bodem. Anderzijds wordt een indirect effect toegeschreven aan de potentie van biochar om de 

aggregaatvorming in de bodem te verbeteren (Verheijen et al., 2010). Dit is het gevolg van de aanwezige 

oppervlaktelading van biochar waardoor bindingen kunnen ontstaan met minerale deeltjes en organisch 

materiaal. Aangezien de CEC van biochars toeneemt naarmate de verblijftijd in de bodem groter wordt, 

zal de aggregaatvorming op lange termijn verder gestimuleerd worden (Major et al., 2009; Verheijen et 

al., 2010). . 

 

De mate waarin de waterretentie positief beïnvloed wordt, hangt echter ook af van de bodemtextuur en de 

invloed van de biochar op de bodemstructuur (Verheijen et al., 2010; Streubel et al., 2011). Zo blijkt uit 

een studie van Tryon (1948) dat na toevoeging van 45 vol% biochar in zowel een zand-, leem- als 

kleibodem er enkel in de zandbodem een verhoogde waterbeschikbaarheid en -retentie (18%) optreedt. 

Brockhoff et al. (2010) constateerden dat een zandbodem met 25 vol% biochar (Panicum virgatum L.) bij 

veldcapaciteit 3,7 keer de hoeveelheid water van de controle vasthield. Dit in tegenstelling tot de 

kleibodem onderzocht door Tryon (1948) waar er een afname van de hoeveelheid beschikbaar water met 

20% vastgesteld werd. Dit laatste kan zowel het gevolg zijn van het hydrofobe karakter van verse biochar 

(Major et al., 2009; Brewer, 2012) gebruikt in de studie als van het feit dat de biochar in de bodem de 

plaats inneemt van kleipartikels waarvan de retentiecapaciteit hoger is. In het geval van kleibodems ligt 

het voordeel van biochartoediening eerder in een verbeterde drainage en aëratie als gevolg van de 

verlaagde densiteit (Laird, 2008). In de leembodem werd helemaal geen effect op de waterbeschikbaarheid 

vastgesteld (Tryon, 1948; Sohi et al., 2009). Briggs et al. (2005) daarentegen vonden in een 

zandleembodem een positief lineair verband tussen de toegevoegde hoeveelheid biochar en het 

waterretentievermogen van de bodem. Verheijen et al. (2010) en Glaser et al. (2002b) besluiten dat 

biochar enkel in bodems met ofwel een groot aandeel macroporiën of een grove textuur een gunstig effect 

kan hebben op de waterretentie. 

 

2.4.2 Chemische eigenschappen 
 

De toediening van biochar aan de bodem zal vooral invloed hebben op de pH en de CEC en direct 

verbonden met deze laatste op de nutriënteninhoud van de bodem (Verheijen et al., 2010). 
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Na toediening van biochar aan een lemige zandbodem vonden Novak et al. (2009) dat zes van de acht 

toegediende biochars voor een significante stijging van de bodem-pH zorgden. Deze stijging varieerde 

tussen 1,6 en 3,8 eenheden waarbij vastgesteld werd dat vooral biochars geproduceerd bij hogere 

temperaturen of met een hoger asgehalte voor de grootste stijging zorgden. Dit verband kan verklaard 

worden door de aanwezigheid van basische kationen als kalium, magnesium en calcium in as (Glaser et 

al., 2002b). 

 

De mate van de wijziging in de pH is echter wel textuurafhankelijk (Tryon, 1948; Streubel et al., 2011). 

Wanneer biochar toegediend wordt aan zandbodems of leembodems dan zal de pH-stijging groter zijn dan 

in een kleibodem (Tryon, 1948). De kleinere pH-stijging in de kleibodem wordt toegeschreven aan de 

grotere buffercapaciteit van deze bodem in vergelijking met zand- en leembodem (Tryon, 1948). Biochar 

toediening kan echter ook als gevolg hebben dat de bodem zuurder wordt, wat afhangt van de 

eigenschappen van de biochar die bepaald worden door het uitgangsmateriaal, de productie-

omstandigheden en de mate van oxidatie (Lehmann et al., 2011). Cheng et al. (2006) schrijven de 

verzuring toe aan de zure carboxylgroepen die gevormd worden na oxidatie van de koolstof aanwezig in 

de biochar. Het verzurende effect van de oxidatie kan echter geneutraliseerd of overtroffen worden door 

de aanwezige basische kationen in de biochar of in de bodem (Cheng et al., 2006). 

 

Wanneer er biochar wordt toegediend aan de bodem zal de CEC van de bodem in het merendeel van de 

gevallen stijgen (Briggs et al., 2005; Major et al., 2009; Laird et al., 2010; Brewer, 2012). Zowel in een 

zandbodem als in een leembodem vond Tryon (1948) een stijging van de CEC met 50% wanneer er een 

dosis van 300 g biochar (eik) per kg bodem werd toegediend. Bij toediening van biochar geproduceerd uit 

dennenhout (zelfde dosis) daalde de CEC echter. Zoals reeds in sectie 2.3.2.1 beschreven zal de CEC van 

de biochar in het algemeen verder toenemen in de loop van de jaren, enerzijds als gevolg van de oxidatie 

van aromatische koolstofverbindingen die het ontstaan geven aan zuurstofbevattende functionele groepen 

en anderzijds door de adsorptie van geoxideerd organisch materiaal aan de biochar (Glaser et al., 2004; 

Cheng et al., 2006; Liang et al., 2006; Cheng et al., 2008; Joseph et al., 2009; Smernik, 2009; Laird et al., 

2010). 

 

Het effect van biochar op de CEC en de daarmee gepaard gaande nutriëntenretentie in de bodem zorgt er 

ook voor dat de uitspoeling van nutriënten afneemt (Major et al., 2009; Laird et al., 2010). Verse biochar 

heeft echter ook de mogelijkheid om anionen te adsorberen aan zijn oppervlak waardoor de Anion 

Exchange Capacity (AEC) van de bodem tijdelijk een toename kent (Cheng et al., 2008; Major et al., 

2009). Dit kan mede verklaren dat er reeds een verminderde fosforuitspoeling (in de bodem aanwezig als 

    
  ,    

   of      
 ) en nitraatuitspoeling vastgesteld werd na inmengen van biochar in de bodem. 

Hoewel de verminderde nitraatuitspoeling ook het gevolg kan zijn van de mogelijke immobilisatie die 

optreedt na inwerking van biochar in de bodem (zie sectie 2.5.1) (Steiner et al., 2007; Major, 2011). 

 

Het vasthouden van nutriënten zal verder bevorderd worden wanneer er een groot aandeel kleinere biochar 

partikels aanwezig is aangezien deze meer nutriënten kunnen vasthouden dan grotere partikels (Major et 

al., 2009). Major et al. (2009) suggereren dat dit het gevolg is van het grotere oppervlak, gevormd door de 
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vele kleine partikels. Niet enkel de adsorptie aan het biocharoppervlak zal zorgen voor een verhoogde 

nutriëntenretentie. Doordat water wordt vastgehouden in de meso- en microporiën van de biochar zullen 

ook de nutriënten opgelost in dit water langer in de bovenste bodemlaag aanwezig blijven (Glaser et al., 

2002b; Major et al., 2009). Dit mechanisme zal er ook voor zorgen dat nutriënten die onder bepaalde 

omstandigheden in de bodem niet kunnen geadsorbeerd worden toch zullen vastgehouden worden. 

Voorbeelden hiervan zijn nitraat bij een hoge pH en basische kationen bij lage pH (Glaser et al., 2002b). 

 

2.4.3 Biologische eigenschappen 
 

De veranderingen van de fysische en chemische bodemeigenschappen als gevolg van biochar toediening 

aan de bodem zullen op hun beurt het bestaande evenwicht van bodemorganismen doen verschuiven. Bij 

de bespreking van deze wijzigingen kan er onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds de micro-

organismen (bacteriën, fungi en protozoa) en anderzijds de bodemfauna (bestaande literatuur is beperkt tot 

aardwormen). Bij de fungi worden drie groepen onderscheiden, namelijk de saprofieten, de pathogene 

fungi en de mycorrhizae (Thies & Rillig, 2009). 

 

Een eerste belangrijk kenmerk van biochar dat een sterke invloed zal hebben op het bodembiologisch 

leven is de poreuze structuur. Deze biedt een beschermende habitat aan de bacteriën en de mycorrhizae 

tegen potentiële predatoren, waaronder nematoden en mijten (Pietikainen et al., 2000; O'Neill et al., 2009; 

Joseph et al., 2010). Binnen de groep van de fungi zal dit een competitief voordeel opleveren voor de 

mycorrhizae in vergelijking met de saprofyten. Deze laatste zijn namelijk enkel in staat tot een 

oppervlakkige kolonisatie van de biochar en dit als gevolg van de hoge stabiliteit (Warnock et al., 2007) 

en lage nutriënteninhoud van biochar (Saito & Marumoto, 2002). 

 

Naast de beschermende habitat zorgt de porositeit van de biochar, zoals reeds eerder besproken (zie sectie 

2.4.1 ), ook voor een gewijzigd vochtgehalte van de bodem. Een verhoging van het vochtgehalte zal een 

positieve invloed hebben voor een groot deel van de bodemorganismen. Vele microbiële organismen en 

nematoden hebben namelijk vocht nodig om hun metabolisme in stand te houden en zodanig te blijven 

functioneren (Verheijen et al., 2010). Een mogelijk nadeel vanuit landbouwkundig oogpunt is dat door het 

hoger vochtgehalte ook de zoösporen van bepaalde pathogene fungi een grotere kans op overleven hebben 

(Thies & Rillig, 2009). 

 

De groei van mycorrhizae zal bijkomend gestimuleerd worden doordat biochar zorgt voor de adsorptie 

van potentieel inhiberende verbindingen, welke de ontwikkeling van de mycorrhizae, en meer in het 

algemeen, van de bodemorganismen zouden kunnen hinderen (Ishii & Kadoya, 1994; Topoliantz et al., 

2005). Deze kunnen zowel van natuurlijke oorsprong (allelochemicaliën) (MacKenzie & DeLuca, 2006) 

als van antropogene oorsprong (fungiciden) (Joseph et al., 2010) zijn. Echter, hier is ook het nadeel aan 

verbonden dat door deze adsorptie ook de voor de predatoren en pathogene fungi schadelijke stoffen uit de 

bodemoplossing zullen verdwijnen of verlagen in concentratie (Thies & Rillig, 2009). 

 

Wanneer bij de productie van biochar houtig materiaal verhit wordt bij een lagere pyrolysetemperatuur 

dan zal dit aanleiding geven tot het ontstaan van bio-olie. Doordat dit een makkelijk beschikbare C-bron is 

voor de bodembacteriën zal dit zorgen voor een priming-effect (Verheijen et al., 2010). Dit houdt in dat er 
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ook meer afbraak van ander organisch materiaal zal optreden door de gestimuleerde groei van de 

microbiële biomassa (Hamer et al., 2004). In de omgekeerde richting treedt mogelijk ook de werking op 

van een mechanisme dat het co-metabolisme genoemd wordt. Dit houdt in dat de microbiële enzymen die 

geproduceerd worden tijdens de afbraak van een makkelijk afbreekbare C-bron zoals glucose of bio-olie 

tevens in staat zullen zijn de biochar deels af te breken. Deze biocharafbraak zal echter een sterke terugval 

kennen wanneer de makkelijk beschikbare C-bron uitgeput raakt (Hamer et al., 2004; Kuzyakov et al., 

2009). 

 

Bij consumptie van de biochar zelf kan men een snelle en een tragere fase onderscheiden in de 

koolstofmineralisatie (Das et al., 2008). Eerst is er een initiële hoge graad van mineralisatie van labiele 

biocharcomponenten waarna er gecondenseerde aromatische structuren overblijven die een heel lage 

mineralisatie ondergaan (Smith et al., 2010; Cross & Sohi, 2011). De initiële fase kan slechts 2 (Smith et 

al., 2010) tot zelfs 60 (Kuzyakov et al., 2009) dagen aanhouden. Het is echter ook mogelijk dat sommige 

labiele biocharcomponenten bij hoge concentraties een toxische werking hebben op micro-organismen 

(Graber et al., 2010) wat zou kunnen zorgen voor een afname van de biotische consumptie van biochar 

(Ameloot et al., 2013b). Ameloot et al. (2013b) wijzen er ook op dat bij hogere pyrolysetemperaturen 

toxische verbindingen kunnen ontstaan. 

 

In het algemeen zal de afbraak tijdens de tweede fase van de biocharconsumptie bij bepaalde groepen 

micro-organismen vlotter verlopen (Ameloot et al., 2013b). Zo is het bekend dat de Ascomyceten 

(Laborda et al., 1999) en white-rot fungi (Hofrichter et al., 1999) door de productie van extracellulaire 

enzymen in staat zijn om biochar vlotter als voedingsbron te gebruiken. Voor sommige hout-afbrekende 

fungi is het zelfs mogelijk om te overleven met enkel de biochar als koolstofbron (Hamer et al., 2004). 

Tevens kan een geschikte fysiologie een vlottere afbraak bevorderen. Dit is het geval voor de 

actinomyceten die gestimuleerd worden in hun groei op de biochar door hun kenmerkende vertakte 

structuur waarmee ze de poriën van de biochar kunnen binnendringen (O'Neill et al., 2009). 

 

Dat de aanwezigheid van biochar ervoor zorgt dat de samenstelling van de microbiële populatie in de 

bodem wijzigt, blijkt uit onderzoek van Birk et al. (2009). In die studie trad er bij gebruik van gangbare 

biochars (houtskool in een tropische Ferrosol) een stijging op van het aandeel Gram-positieve bacteriën in 

de bodem terwijl het aantal Gram-negatieve bacteriën afnam samen met het aandeel anaerobe bacteriën 

Dit laatste zou kunnen leiden tot een verhoogde biocharafbraak doordat lignine afbrekende bacteriën, 

welke aerobe omstandigheden nodig hebben voor hun enzymproductie, door Hilscher et al. (2009) in staat 

worden geacht ook de aromatische structuur van biochar af te breken.  

 

Wanneer er biochar toegediend wordt aan de bodem zal dit ook gevolgen hebben voor de bodemfauna 

(Van Zwieten et al., 2010a; Verheijen et al., 2010). Zo zullen aardwormen (Eisenia fetida) een voorkeur 

vertonen voor een met biochar behandelde bodem wellicht doordat de biochar zorgt voor een pH-stijging 

(Van Zwieten et al., 2010a). Net zoals bij de micro-organismen zullen ook de aardwormen tevens hun 

voordeel halen uit de verlaging van de concentratie aan zware metalen en toxische verbindingen in de 

bodem door de biochar (Topoliantz et al., 2005). 
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2.5 Invloed van biochar op N-cyclus 
 

2.5.1 Mineralisatie en immobilisatie 
 

Wanneer verse biochar in de bodem ingewerkt wordt, kan er op de korte termijn een afname van de 

mineralisatie optreden. Dit is het gevolg van het verband tussen de mineralisatie en de immobilisatie. 

Samengaand met de initiële afbraak van de labiele biocharcomponenten zal er namelijk, als gevolg van de 

lage stikstofinhoud van biochar, vooral N-immobilisatie optreden (Lehmann et al., 2006; Warnock et al., 

2007). Vooral wanneer de biochar geproduceerd werd bij lagere pyrolysetemperaturen en een fractie bio-

olie bevat, zal deze biochar door de optredende N-immobilisatie aanleiding kunnen geven tot het ontstaan 

van een tijdelijke organische stikstofsink. Na consumptie van de beperkte hoeveelheid labiele koolstof zal 

door het recalcitrante karakter van de overgebleven biocharmatrix de immobilisatie slechts in beperkte 

mate doorgaan (DeLuca & Aplet, 2008) waardoor immobilisatie een voorbijgaand verschijnsel zal zijn 

(Chan & Xu, 2009). . 

 

Naast de labiele biocharcomponenten zelf zullen ook de uit de bodem geadsorbeerde labiele C-substraten 

en nutriënten bijdragen aan een verhoogde proliferatie van micro-organismen (Berglund et al., 2004) en 

zodoende zorgen voor N-immobilisatie (DeLuca et al., 2009). Dit zorgt dan op zijn beurt voor een 

verminderde N2O emissie (DeLuca et al., 2009). De poreuze structuur van de biochar kan dit effect 

onrechtstreeks versterken. Door aan de micro-organismen een beschermende habitat aan te bieden (zie 

ook sectie 2.4.3) zal de biochar bijdragen aan een nog sterkere proliferatie en zo ook tot een eventuele 

verhoogde N-immobilisatie (DeLuca et al., 2009). 

 

De N-immobilisatie kan er samen met de    
 -adsorptie aan het biocharoppervlak voor zorgen dat de 

netto mineralisatie in landbouwbodems of graslanden, waar reeds een netto nitrificatie optreedt, een lichte 

achteruitgang kent (Berglund et al., 2004; DeLuca et al., 2009). Echter, wanneer de toevoeging van 

biochar in de bodem als gevolg heeft dat er een pH-stijging plaats vindt dan zal hierdoor ook de 

mineralisatie gestimuleerd worden (Van Zwieten et al., 2009a). 

 

2.5.2 Nitrificatie 
 

Als gevolg van de toename van de N-immobilisatie en afname van de mineralisatie bij inwerking van 

verse biochar, zoals in vorige sectie uitgelegd, kan ook de nitrificatie een tijdelijke terugval kennen door 

een gebrek aan beschikbare stikstof (Lehmann et al., 2006; Warnock et al., 2007). Na deze eventuele 

tijdelijke reductie van het nitrificatieproces, zal biochar in de meeste gevallen een stimulerende invloed 

hebben (Van Zwieten et al., 2009a). Dit is echter vooral het geval wanneer de biochar toegediend wordt 

aan bodems met een lage graad van nitrificatie zoals boreale en gematigde bosbodems (Gundale & 

DeLuca, 2006). Bij testen van DeLuca et al. (2006) in graslandbodems waar de activiteit van het 

nitrificatieproces reeds hoog was, werd geen effect van biochar op de nitrificatie vastgesteld. Uit 

onderzoek naar de verminderde N2O emissie in bodems met biochar bleek tevens dat een reductie in deze 

emissie niet samenging met een verminderde nitrificatie (DeLuca et al., 2006). . 
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Een toegenomen nitrificatie onder invloed van biochartoediening zou ook kunnen zorgen voor een 

toename van de N2O emissie doordat biochar een geschikte habitat kan zijn voor autotrofe nitrificerende 

bacteriën (verhoogde pH, beschikbare C) (Berglund et al., 2004; DeLuca et al., 2006). Hierdoor zal naast 

de N2O die geproduceerd wordt tijdens de nitrificatie ook meer nitraat beschikbaar zijn voor de 

denitrificatie (Van Zwieten et al., 2009a). 

 

Tenslotte postuleerden DeLuca et al. (2009) dat het stimulerende effect van biochar op de nitrificatie 

mogelijk veroorzaakt wordt door adsorptie van inhiberende verbindingen door biochar. 

 

2.5.3 Denitrificatie 
 

Reeds meerdere studies hebben aangetoond dat verschillende soorten biochar bij inwerking in de bodem 

zorgen voor een reductie in de N2O emissie (Rondon et al., 2005; Yanai et al., 2007; Van Zwieten et al., 

2009a; van Zwieten et al., 2010b). Zo vonden Rondon et al. (2005) na inwerking van biochar in een 

grasland en een akker waarop soyaboon geteeld werd een reductie van de N2O emissie van 80%, 

respectievelijk 50%. De reductie werd toegeschreven aan het ontstaan van meer aerobe omstandigheden in 

de bodem door toegenomen bodemaëratie na toediening van biochar met een poreuze structuur. Dit effect 

wordt echter sterk bepaald door het vochtgehalte van de bodem. Bij toediening van 10% (massa%) 

biochar in een bodem waarvan het vochtgehalte 73% WFPS bedroeg, vonden Yanai et al. (2007) een 

emissie reductie van 89%. Dit in tegenstelling tot dezelfde bodem maar nu met een gehalte van 8,2% 

biochar en een vochtgehalte van 83% WFPS waar de emissie 51% hoger lag dan in de controle. De 

emissieverhoging in de studie van Yanai et al. (2007) werd verklaard door aan te nemen dat de biochar er 

enerzijds onvoldoende in slaagt de bodemaëratie te verbeteren bij 83% WFPS maar anderzijds de pH van 

de bodem verhoogt wat de denitrificatie deels bevordert. 

 

De stijging van de pH van de bodem door de aanwezigheid van biochar zou echter ook kunnen leiden tot 

een verminderde N2O emissie. Dit doordat een meer alkalisch milieu de activiteit van het N2O reductase 

enzym van de denitrificerende micro-organismen bevordert, wat leidt tot een verlaagde N2O/N2 

verhouding (Van Zwieten et al., 2009a; Taghizadeh-Toosi et al., 2011). Op basis hiervan kan men 

veronderstellen dat biochars met een hoog asgehalte het hoogste potentieel zullen hebben tot het laten 

optreden van een dergelijk effect (Van Zwieten et al., 2009a). Zoals reeds eerder vermeld in sectie 2.1.2.1 

is het N2O reductase enzym echter zeer gevoelig voor de aanwezigheid van zuurstof. De toegenomen 

bodemaëratie als gevolg van biochartoepassing kan de reductie van N2O tot N2 dus onderdrukken (Van 

Zwieten et al., 2009a) en zo het stimulerende effect van de pH-stijging op deze reductie tegengaan. 

 

Het effect van de pH stijging op de N2O emissie reductie werd ook weerlegd door een studie van Yanai et 

al. (2007). Dit op basis van een experiment waarin na toevoeging van as aan de bodem met 73% WFPS 

wel eenzelfde pH stijging als bij biochar toediening werd waargenomen maar geen reductie van de N2O 

emissie. Samen met het feit dat de emissie bij 83% WFPS steeg ondanks de aanwezigheid van biochar, gaf 

dit aanleiding tot voorgaand besluit. Er wordt dan ook verondersteld dat de oorzaak van de emissie 

reductie moet gezocht worden bij inhiberende effecten op de N2O productie van de denitrificerende 

populaties (Yanai et al., 2007). Zo is gekend dat de aanwezigheid van ethyleen zorgt voor een inhiberend 

effect op de N2O productie (Spokas et al., 2010). Van Zwieten et al. (2009b) geven aan dat bepaalde 
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componenten van biochars kunnen zorgen voor een inhibitie van de activiteit van de enzymen die nodig 

zijn voor de reductie van    
 -N naar N2O. Van het volatiel materiaal van biochar is het gekend dat 

bepaalde componenten een bacteriocidale activiteit kunnen uitoefenen (Joseph et al., 2010). Zo duiden 

Cayuela et al. (2013) er op dat de teer die aanwezig is op biochar voor een tijdelijk inhiberend effect kan 

zorgen, waardoor de activiteit van de denitrificerende micro-organismen zou kunnen afnemen. 

 

De rol van de gestimuleerde bodemaëratie in de reductie van de N2O emissie mag volgens (Case et al., 

2012) echter niet overschat worden. Case et al. (2012) kwamen tot deze conclusie op basis van een 

experiment waarbij aan een zand-leembodem verschillende hoeveelheden biochar werden toegediend (0-

10 massa%). Na deze allemaal op eenzelfde vochtgehalte te hebben gebracht (87% WHC) en in elk 

bodemstaal dus voor eenzelfde aëratie te zorgen, werden toch nog grote verschillen gemeten tussen 

bodemstalen met verscheidene hoeveelheden biochar. Zo werd bij het staal met 10% biochar een emissie 

reductie van 98 % vastgesteld terwijl bij een gehalte van 1% biochar de reductie slechts 19% bedroeg. 

Aangezien de herleiding van de N2O-emissie niet zou kunnen toegeschreven worden aan de toename van 

de bodemaëratie maakten Case et al. (2012) de suggestie dat de N2O emissie reductie veroorzaakt wordt 

door een toegenomen immobilisatie van nitraat. Dit laatste kan zowel het gevolg zijn van fysische 

processen als van microbiële activiteit (Case et al., 2012). Zo wordt adsorptie van    
  en    

  aan het 

biocharoppervlak door van Zwieten et al. (2010b) aangegeven als mogelijk mechanisme achter de 

verminderde N2O emissie. Bij de studie van Case et al. (2012) dienen wel enkele opmerkingen gemaakt te 

worden. Zo mogen de bekomen resultaten niet veralgemeend worden. In het experiment kan men door de 

bodemkolommen op eenzelfde Water Holding Capacity (WHC) te brengen wel veronderstellen dat er in 

elke kolom een even groot percentage poriën gevuld zal zijn maar dit betekent nog niet dat er in de bodem 

met biochar niet meer (absoluut gezien) poriën geaereerd zullen zijn. Tevens wordt in het experiment niet 

ingegaan op welke porieklassen er precies gevuld zijn. Het is mogelijk dat er in de biochar bodem meer 

kleine poriën gevuld zijn, of net niet. 

 

Een tekort aan beschikbare koolstof kan de denitrificatie ook onderdrukken (zie sectie 2.1.1.4). Dit kan in 

de hand gewerkt worden door adsorptie van labiele koolstofverbindingen aan het biochar oppervlak (Van 

Zwieten et al., 2009a). Anderzijds zou de intensieve respiratie van de labiele biochar koolstoffractie 

kunnen leiden tot plaatselijke anaerobe omstandigheden. Dit zou dan gunstige omstandigheden creëren 

voor de werking van het N2O reductase enzyme en dus ook voor lagere N2O emissies zorgen (Van 

Zwieten et al., 2009a). 

 

Biochar zou het resultaat van denitrificatie ook via enkele abiotische processen kunnen beïnvloeden. Het 

wordt verondersteld dat de emissie van N2O namelijk ook kan reduceren door adsorptie van N2O 

(Hayhurst & Lawrence, 1992). Daarnaast kunnen ook aromatische en alifatische verbindingen aan het 

biocharoppervlak geadsorbeerd worden en bepaalde hiervan zouden kunnen geoxideerd worden door N2O 

(Van Zwieten et al., 2009a). Deze oxidatie zou resulteren in een intermediair dat na afbraak aanleiding zal 

geven tot enerzijds een keton maar anderzijds ook N2 (Van Zwieten et al., 2009a). Ook wordt het mogelijk 

geacht dat de metaaloxiden, aanwezig in de biochar of in de as de N2O reductie kunnen katalyseren (Van 

Zwieten et al., 2009a). 
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3 Materialen en methode 
 

3.1 Biochar productie 
 

De biochars gebruikt in deze thesis werden geproduceerd op 2, 3 en 4 april 2012 vertrekkende van twee 

verschillende uitgangsmaterialen. Dit was enerzijds wilgenhout (W) afkomstig van de Groendienst Stad 

Gent en anderzijds digestaat (D), bekomen na natte fermentatie van varkensmest met oog op de productie 

van biogas (Biogas Tec, Gent). Uit beide uitgangsmaterialen werden twee biochars vervaardigd, waarvan 

de ene geproduceerd werd bij een temperatuur van 350°C en de andere bij een temperatuur van 700°C. De 

productie van de biochars werd uitgevoerd met behulp van een slow pyrolysis-eenheid in het labo van de 

vakgroep Biosysteemtechniek (Universiteit Gent). De reactor van deze eenheid is opgebouwd als een 

verticale cilinder met een inwendige diameter van 3,8 cm en een hoogte van 30 cm. Deze werd gevuld tot 

op een hoogte van 25 cm om randeffecten te voorkomen en op die manier een egale verhitting te bekomen 

in de gehele reactor. Om een zuurstofloze omgeving te creëren in de reactor werd er een N2-gasstroom met 

een snelheid van 800 ml/min aangesloten op de reactor. Gedurende twee minuten werd de reactor op deze 

manier gespoeld nog voor de verhitting gestart werd. Na het opwarmen van de reactor tot de gewenste 

temperatuur werd een retentietijd van 10 minuten aangehouden waarna de verhitting gestopt werd en de 

reactor gedurende 10 minuten gekoeld werd met de N2-gasstroom. Vervolgens werd de reactor verder 

gekoeld aan de omgevingslucht. 

 

3.2 Biochar karakterisering 
 

3.2.1 Vochtgehalte, volatiele componentgehalte en asgehalte 
 

Het vochtgehalte, het volatiele componentgehalte en het asgehalte werden achtereenvolgens bepaald, 

gebruik makende van de standaard ASTM methode (D 1762-84). Hierbij werd gebruik gemaakt van de 

moffeloven en porseleinen kroesjes in het labo van de vakgroep Biosysteemtechniek (Universiteit Gent). 

Voor de aanvang van de voorgaande bepalingen werd de oven verwarmd tot 750°C waarna de kroesjes 

gedurende 10 minuten in de oven geplaatst werden. Deze werden vervolgens 1 uur gekoeld in een 

dessicator waarna het gewicht bepaald werd. Om de verschillende gehaltes te bepalen werd telkens 1 g 

biochar afgewogen (tot 0,1 mg nauwkeurig) in de kroesjes in een reeks van drie herhalingen. Het 

vochtgehalte van de biochars werd bepaald aan de hand van het gewichtsverlies na twee uur drogen in de 

oven op 105°C. Voor de bepaling van het volatiele componentgehalte werd in drie stappen te werk 

gegaan. Na het verwarmen van de oven tot 950°C werden de kroesjes gedurende twee minuten op de 

buitenste richel van de oven (± 300°C) geplaatst waarna ze gedurende drie minuten op de rand (± 500°C) 

van de oven geplaatst werden. Vervolgens werden de kroesjes in de oven geplaatst en gedurende 6 

minuten verder verhit op 950°C. Het gewichtsverlies gedurende het verblijf in de oven werd gebruikt als 

maat voor het volatiel componentgehalte. Als laatste stap werd de oven opgewarmd tot 750°C waarna de 

kroesjes gedurende 6 uur in de oven geplaatst werden. Het residu is een maat voor het asgehalte van de 

biochar. 
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3.2.2 Elementaire samenstelling 
 

Om de elementaire stikstof en koolstof inhoud van de verschillende biochars te bepalen werd gebruik 

gemaakt van een Variomax CNS-analyzer (Elementar, Gemany). Hierbij wordt gebruik gemaakt van een 

katalytische verbrandingsbuis bij temperaturen reikend van 850°C tot 1150°C, dit bij een overmaat aan 

zuurstof. 

Naast het koolstof- en stikstofgehalte van de biochar werd ook het gehalte bepaald van volgende 

elementen: kalium (K), magnesium (Mg), fosfor (P), aluminium (Al), calcium (Ca), ijzer (Fe), natrium 

(Na), boor (B) en mangaan (Mn). Om deze analyse met een ICP-AES toestel mogelijk te maken werd de 

biochar gedestrueerd in het labo van het ILVO (eenheid Plant). Hiervoor werd van elke biochar in 

duplicaat 250 mg afgewogen en samengebracht met 7 ml HNO3 (65%) en 2 ml H2O2. Na dit mengsel twee 

uur te laten reageren (tot gasvorming ophield) werd de bekomen oplossing in een Microwave Digestion 

System (Milestone Ethos One) geplaatst. Hierin werden de stalen gedurende 15 minuten opgewarmd tot 

een temperatuur van 200°C werd bereikt. Vervolgens werd deze temperatuur 45 minuten aangehouden bij 

een maximale drukopbouw van 35 bar. Omdat de biochar vervaardigd uit wilgenhout bij 700°C na deze 

behandeling nog sporen van niet gedestrueerde biochar vertoonde, werd aan deze stalen 2 ml extra H2O2 

toegevoegd. Vervolgens werden deze stalen een tweede maal in de microwave digestor gedestrueerd 

onder dezelfde omstandigheden. Na afloop van de destructies werden de bekomen oplossingen gefilterd 

over een MN 640 W filter. Alle stalen werden vervolgens aangelengd met ultrapuur water tot een volume 

van 50 ml gevolgd door de analyse met een Radiaal6300 thermo-electron ICP-AES. 

 

3.2.3 pH 
 

De pH in water (pH_H2O) van de biochars werd bepaald in een 1:10 verhouding. Hiervoor werd de 

biochar fijngemalen (< 2 mm) met behulp van een mortier. Vervolgens werd per biochar 2 g maalsel 

afgewogen in duplicaat en samen met 20 ml gedeionizeerd water gemengd in een glasbeker van 30 ml. Na 

dit mengsel goed geroerd te hebben met een glasstaaf werd na 18 uur de pH_H2O gemeten met een pH-

elektrode. 

 

3.2.4 CEC 
 

De CEC van de biochars werd bepaald met de Ammonium Acetaat (pH 7) methode zoals voorgesteld door 

Soil Survey Laboratory Staff (1992). Hiervoor werd 2,5 g biochar afgewogen en gemengd in 25 g zuur 

gewassen kwarstzand. Nadat er onderaan in een percolatie-buisje watten aangebracht was, werd deze 

verder gevuld met het biochar-zand mengsel. Dit mengsel werd vervolgens langzaam gepercoleerd in het 

buisje met 200 ml 1M NH4OAc. Nadat de percolatie afgelopen was, werd het percolaat verwijderd. Om de 

overmaat aan ammoniumionen in het biochar-zand mengsel te verwijderen werd het buisje een tweede 

maal gepercoleerd maar dan met 200 ml ethanol (95%). Opnieuw werd het percolaat verwijderd. 

Hetzelfde biochar-zand mengsel werd vervolgens gepercoleerd met 200 ml 1M KCl en het percolaat werd 

opgevangen in maatkolven van 250 ml. Dit percolaat werd aangelengd tot 250 ml en vervolgens 

ingevroren (-18°C). De CEC werd vervolgens bepaald met behulp van een continuous flow auto-analyzer 

(Scalar, Nederland) die de ammoniumconcentratie in het percolaat opmat en uitdrukt in milligram per liter 

(ppm). 
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3.3 Veldexperiment, staalname en bewaring 
 

Op 23 april 2012 werden op een proefveld van INAGRO (Rumbeke-Beitem) vijf perceeltjes aangelegd. 

Deze hadden een omvang van 20 cm x 60 cm. De vier biochars werden telkens homogeen ingewerkt in de 

bovenste 10 cm van hun perceeltje aan een dosering van 10 ton/ha. Het vijfde perceeltje werd op dezelfde 

manier fysisch verstoord en dient als controleperceeltje zonder biochartoediening. Op 11 december 2012 

werden ongestoorde (=bodemstalen type 1) ringmonsters (ø: 5 cm, h: 5 cm) genomen op de braakliggende 

perceeltjes met roestvrije stalen cilinders. Deze werden 2 cm onder het bodemoppervlak gebracht en 

vervolgens uitgegraven. De restbodem in de perceeltjes werd uitgegraven tot op een diepte van 8 cm en 

werd later verder gebruikt voor het aanmaken van verstoorde bodemstalen. Na de staalname werden zowel 

de ongestoorde monsters als de restbodem gedurende vijf dagen gedroogd aan de omgevingslucht. 

Vervolgens werden de ongestoorde monsters na afsluiten met Parafilm gekoeld bewaard bij 7,5°C. De 

gestoorde bemonsterde bodem werd bewaard in plastic zakken bij keldertemperatuur. 

De gestoorde bodemstalen werden gemaakt op 28 december 2012 in hetzelfde type bodemcilinders als 

gebruikt bij de staalname van de ongestoorde monsters. De stalen ringen werden gevuld met gedroogde 

restbodem tot de gewenste massa droge bodem (153,94 g) in de cilinders aanwezig was (=bodemstalen 

type 2), rekening houdende met het volume van de cilinders, het vochtgehalte van de restbodems (5,61 

massa%) en de beoogde dichtheid (1,57 g/cm³) voor de bodemstalen. De stalen werden eveneens 

afgesloten met Parafilm en gekoeld bewaard bij 7,5°C. 

Als laatste werd op 21 februari 2013 een derde reeks bodemmonsters in stalen ringen vervaardigd met 

toevoeging van verse biochar (=bodemstalen type 3). Aan iedere cilinder werd 153,94 g droge bodem 

toegevoegd samen met 0,98 g biochar zodat een dosis van 10 ton biochar/ha verkregen werd. Tevens 

werden ook controlemonsters zonder biochar aangemaakt. Net zoals de andere monsters werden ook deze 

afgesloten met Parafilm en gekoeld bewaard bij 7,5°C. 

 

3.4 Bodem karakteristieken 
 

3.4.1 Textuur 
 

De biochar werd ingewerkt in de Vlaamse zandleemstreek (Rumbeke-Beitem) op een proefveld van 

INAGRO. Naast de textuur worden in Tabel 3.1 nog enkele eigenschappen van de bodem (0-10 cm) 

weergegeven. 

Tabel 3.1: Geselecteerde bodemeigenschappen van het proefveld 

Textuur Zandleem 

  Zand (%) 42,1 

  Leem (%) 44,2 

Klei (%) 13,7 

Bulkdensiteit (g/cm
3
) 1,57 

Organisch koolstof gehalte (%) 1,09 

Totaal koolstof (%) 1,22 

Totaal stikstof (%) 0,086 



26 

 

3.4.2 Bepaling koolstofgehalte 
 

Om een idee te krijgen over verschillen tussen de initiële gehaltes aan koolstof van de individuele 

proefperceeltjes werd hun C-gehalte bepaald met de Variomax CNS-analyzer (Elementar, Gemany). 

 

3.4.3 Bepaling nitraatgehalte 
 

Alvorens gestart werd met het opzetten van de verschillende incubatie-experimenten werd van de 

restbodem uit de verschillende perceeltjes het nitraatgehalte bepaald. Hiervoor werd per perceeltje 30 g 

bemonsterde verstoorde bodem afgewogen en gemengd met 60 ml KAl(SO4)2 in plastic bekers van 250ml. 

Dit mengsel werd vervolgens gedurende 1 uur geschud op een schudtoestel waarna de nitraatbepaling 

uitgevoerd werd met een nitraatstikstofelektrode. Alvorens deze meting uit te voeren werd een 

calibratiecurve opgesteld met oplossingen die 0,25; 0,5; 1; 5; 10; 20; 40 en 100 ppm nitraatstikstof 

bevatten. 

 

3.4.4 Minerale stikstof bepaling 
 

Na afloop van elk incubatie-experiment werd de minerale stikstofinhoud (nitraat- en nitrietstikstof 

(   
    en    

   ) en ammoniumstikstof (   
   )) van de bodemstalen bepaald. Hiervoor werd 

40 g van elk staal afgewogen in een 500 ml plastic erlenmeyer waarna 200 ml 1M KCl werd toegevoegd. 

Na 1,5 uur schudden werd het mengsel gefilterd over een Whatman no.1 filter. De bekomen filtraten 

werden telkens ingevroren bij -18°C. De analyse van het filtraat werd uitgevoerd met een continuous flow 

auto-analyzer (Scalar, Nederland). 

 

3.4.5 Bepaling vochtgehalte 
 

Na de afloop van de verschillende incubatie-experimenten werd van elk monster in duplicaat 10 g bodem 

afgewogen en gedurende 24 uur gedroogd bij 105°C. Het verlies aan massa werd dan gebruikt als maat 

voor het vochtgehalte van de bodem. 

 

3.5 Reinigen extainers 
 

Voor het nemen van gasstalen in incubatie-bokalen werd gebruik gemaakt van 12 ml extainers (Labco 

limited, Ceredigon, UK). Om contaminatie vanuit de omgevingslucht te vermijden en een onderdruk te 

creëren in de extainers werden deze gereinigd op de vakgroep Toegepaste analytische en fysische chemie 

(Universiteit Gent). Hiervoor werden de extainers achtereenvolgens licht vacuüm gezogen (0,2 mbar), 

gevuld met helium, opnieuw licht vacuüm gezogen (0,1 mbar), een tweede maal gevuld met helium en 

uiteindelijk een derde maal licht vacuüm gezogen (0,04 mbar). 
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3.6 Incubatie-experiment 1: Ongestoorde versus gestoorde bodemmonsters 
 

3.6.1 Pre-incubatie 
 

Bij de start van experiment 1 werden van elke biochar-behandeling en van een controle-behandeling drie 

ongestoorde (bodemstalen type 1) en drie gestoorde (bodemstalen type 2) bodemmonsters gebruikt. Aan 

deze monsters werd nitraat toegevoegd (KNO3) tot een gehalte van 31 mg    
 -N /kg droge bodem 

bereikt werd. Gedeionizeerd water werd toegevoegd tot een vochtgehalte van 70% WFPS. De cilinders 

werden vervolgens in glazen bokalen geplaatst met een volume van 1,5 liter en een septum bovenaan. Er 

werd ook één bokaal zonder bodemmonster in het experiment opgenomen voor latere correctie voor N2O 

aanwezig in de omgevingslucht. Om de headspace van de 1,5 l bokalen te verkleinen werden twee 

afgesloten recipiënten in iedere bokaal gebracht waardoor het volume tot 1125 ml werd teruggebracht (zie 

ook Figuur 3.2) met oog op het verkrijgen van meetbare N2O concentraties in de bokalen. Vervolgens 

werden de bokalen gesloten zodat de incubatie kon starten. Deze incubatie vond plaats in een afgesloten 

donkere ruimte bij 17,7°C (zie Figuur 3.1). De staalname zelf gebeurde aan de hand van de gereinigde 

extainers en een dubbele naald (zie Figuur 3.2). Na de staalname werden de bokalen geopend gedurende 

tien minuten. Om inhibitie van de N2O emissie te voorkomen door opbouw van te hoge atmosferische 

concentraties werd deze procedure twee maal per dag herhaald tot de N2O emissie niet langer 

detecteerbaar was. 

Tijdens de eerste incubaties bleek dat de N2O emissies laag bleven tot na drie dagen. Er werd daarom 

beslist om op het einde van dag 3 het vochtgehalte te verhogen naar 80% WFPS. Echter, ook door het 

verhogen van het vochtgehalte werden er geen merkbare stijging in de emissie vastgesteld. Aangezien er 

zowel voldoende nitraat aanwezig was in de monsters en het vochtgehalte zeker voldeed om denitrificatie 

te laten doorgaan, was de enige factor die de denitrificatie zou kunnen hinderen het gehalte aan 

beschikbare koolstof in de bodemmonsters. Daarom werd beslist om in het incubatie-experiment waar het 

effect van gestoorde bodemmonsters en ongestoorde monsters op de N2O emissie zou vergeleken worden, 

een extra koolstofbron aan de bodemmonsters toe te voegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figuur 3.1: Incubatieruimte Figuur 3.2: Staalname 
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De N2O meting zelf gebeurde met een Thermo Electron Thrace GC Ultra gaschromatograaf (Interscience) 

voorzien van een electron capture detector (ECD). Deze is voorzien van twee gepakte Porabond Q 

kolommen (10m en 15m). Deze chromatograaf maakt gebruik van N2 als draaggas (29,9 ml/min). 

Volgende instellingen gebruikt: een injectortemperatuur van 200°C, een kolom- en oventemperatuur van 

30°C en een detectortemperatuur van 310°C. Meer details over de instellingen van de gaschromatograaf 

zijn te vinden in onderstaande tabel (zie Tabel 3.2). 

 

Met behulp van een standaardgas (24,8 µl N2O /l in helium) werd een calibratiecurve opgesteld. Deze 

werd opgesteld door achtereenvolgens 100, 50, 40, 30, 20 en 10µl van het standaardgas te injecteren en 

vervolgens het lineaire verband tussen de piekoppervlakte en volume (µl) N2O te bepalen. 

 

 

 

 

Tabel 3.2: Instellingen van de GC gebruikt bij de N2O metingen 

GC-onderdeel  Parameter Instelling 

Right detector Reference current 

Pulse amplitude 

Pulse width 
 

1 nA 

50V 

1 µsec 
 

Right inlet Temperature 

Pressure 

Mode 

Total flow 

Split flow 

Column flow 

Septum purge 

200°C 

29 kPa 

Split 

20,5 ml/min 

19 ml/min 

5,9 ml/min 

5 ml/min 
 

 

  

Right carrier Pressure 

Initial Pressure 

Initial time 

Ramp 1 

Final pressure 

Final time 

Gas saver flow 

29 kPa 

29 kPa 

1,65 min 

120 kPa 

40 kPa 

3,26 min 

Off 
   

Oven Temperature 

Initial temperature 

Initial time 

Post run time 

30°C 

30°C 

5 min 

Off 
   

Run table Prep run 

External event 1:off 

Right detector: off 

1.60 min 
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3.6.2 N2O emissie: Effect van verstoring van de bodemstructuur (eigenlijke incubatie) 
 

Dezelfde bodemmonsters als gebruikt in de pre-incubatie werden op 80%WFPS gebracht met een glucose 

oplossing om gelijktijdig een gemakkelijk afbreekbare koolstofbron aan de bodemstalen toe te voegen. Er 

werd gekozen om een dosis van 0,5mg glucose-C/g droge bodem te gebruiken aangezien 

Lalissegrundmann et al. (1988) reeds aantoonden dat dit de optimale dosis is met oog op stimulatie van de 

N2O-producerende microbiële biomassa. Deze dosis werd tevens gebruikt door Singh et al. (2010b) en 

Attard et al. (2011) in experimenten met betrekking tot de denitrificatie. Gasstaalname uit de 

incubatiebokalen gebeurde op dezelfde manier als bij de pre-incubatie maar in dit experiment werd er 

enkel op dag 2, 3 en 4 twee maal per dag een staal genomen terwijl dit op de andere dagen slechts één 

maal gebeurde. Dit met het oog op het voorkomen van mogelijke inhibitie. De staalnames werden 

voortgezet totdat de N2O emissie niet langer detecteerbaar was.  

 

3.7 Incubatie-experiment 2: Invloed van de aëratie en ‘hot spots’ op de denitrificatie 
 

Dit experiment was opgesplitst in twee delen. Enerzijds werd de N2O emissie gemeten analoog aan 

voorgaand experiment en anderzijds werd m.b.v. de acetyleen inhibitie methode zowel de gezamenlijke 

N2O als N2 emissie gemeten (Qin et al., 2012) in een parallelle set bokalen. In beide gevallen werden 

ongestoorde (bodemstalen type 1) bodemmonsters sequentieel geïncubeerd bij twee vochttrappen in drie 

herhalingen. Aan elk van de bodemmonsters werd opnieuw nitraat (KNO3) toegevoegd tot een gehalte van 

31 mg    
 -N /kg droge bodem bereikt werd. Ook werd glucose toegevoegd aan een dosis van 0,5mg 

glucose-C/g droge bodem. Tevens werd in dit experiment een bokaal zonder bodemmonster gebruikt om 

de latere correctie te kunnen maken. 

 

De bokalen gebruikt in dit experiment (Duran, 500ml) hadden een totaal volume van slechts 805ml. De 

staalname verliep met dezelfde extainers als voorheen en opnieuw werden de bokalen na elke staalname 

gedurende 10 minuten geopend. In dit experiment werd voor elk van de twee sequentieel aangelegde 

vochttrappen (70% WFPS gevolgd na 6 dagen door 90% WFPS) twee maal een staal genomen op dag 2 

en 3 van de incubatie terwijl op de rest van de dagen er slechts één maal een staal genomen werd. De 

incubatie bij 70% WFPS duurde 6 dagen aangezien op dag 6 de N2O emissies reeds nauwelijks meetbaar 

waren. Na 6 dagen incubatie bij 70% WFPS werd het vochtgehalte van de stalen verhoogd naar 90% 

WFPS met een gelijktijdige toediening van 0,5 mg glucose-C/g droge bodem. Metingen met de 

gaschromatograaf gebeurden bij dezelfde instellingen als in sectie 3.6. Ook voor het opstellen van de 

calibratiecurve werd nog steeds hetzelfde standaardgas gebruikt maar nu werd achtereenvolgens 100, 80, 

60, 50, 40, 30, 20 en 10µl geïnjecteerd.  

 

Voor de met acetyleen behandelde bodemstalen werd net hetzelfde protocol gevolgd als bij de 

onbehandelde maar met als verschil dat de atmosfeer in de bokalen gevuld werd met 10 vol% acetyleen 

(70,7 ml). Dit percentage acetyleen werd eerder ook door Qin et al. (2012) gebruikt. Zowel bij de start van 

de incubaties als na elke verluchting van de bokalen werd deze hoeveelheid toegevoegd. 
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3.8 Incubatie-experiment 3: Invloed van volatiel materiaal op N2O emissies 
 

Voor dit experiment werden zoals eerder vermeld (zie sectie 3.3) bodemmonsters vervaardigd die 0,98g 

verse biochar bevatten en dit gemengd met 153,94g droge bodem (bodemstalen type 3). Voor de 

proefopzet werden van elk van deze biocharbehandelingen drie herhalingen gehanteerd samen met drie 

herhalingen van de controlemonsters. Om de vergelijking te kunnen maken met de biochar, welke reeds 

7,5 maanden ingewerkt was in het veld, werden van elk proefperceeltje eveneens drie stalen met 

verstoorde bodem aangemaakt (bodemstalen type 2). Aan elk van de bodemmonsters werd nitraat (KNO3) 

toegevoegd totdat een gehalte van 31 mg    
 -N /kg droge bodem bereikt werd. Glucose werd 

toegevoegd aan een dosis van 0,5mg glucose-C/g droge bodem en het vochtgehalte werd met 

gedeionizeerd water tot het niveau van 80% WFPS gebracht. Deze bodemstalen werden in dezelfde glazen 

bokalen als experiment 1 geplaatst en opnieuw werd het volume gereduceerd tot 1,125l. De 

incubatieruimte had tijdens de duur van dit experiment een temperatuur van 17,9°C. De gasstaalname 

gebeurde zoals in experiment 1. Op dag 2, 3, 4 en 5 werden twee maal per dag stalen genomen. Verdere 

staalname ging door totdat de emissies niet langer detecteerbaar waren. De N2O metingen zelf gebeurden 

op dezelfde manier als in experiment 1. 

 

3.9 Analyse van data 
 

Na het plotten van de cumulatieve N2O-N en N2-N emissies in functie van de incubatietijd werd een best 

passend model gefit aan elk van de herhalingen. Dit model betreft een combinatie van een exponentiële 

eerste orde en een nulde orde kinetisch model en wordt weergegeven door vergelijking 1. 

 

                                             (1) 

 

Hierbij staat E voor de N2O-N en N2-N emissie en t voor de incubatietijd. Hoewel dit model doorgaans 

gebruikt wordt bij onderzoek naar koolstofmineralisatie. leent de vorm van de cumulatieve N2O-N en N2-

N emissiecurves zich ertoe om ook in dit soort onderzoek dit model te gebruiken. Bij onderzoek naar 

koolstofmineralisatie wordt in het model de veronderstelling gemaakt dat organisch materiaal bestaat uit 

een makkelijk mineraliseerbare C-fractie (CAf) en een meer resistente fractie. Deze fracties worden 

gemineraliseerd volgens respectievelijk een eerste orde kinetiek (met mineralisatiesnelheid kf) en een 

nulde orde kinetiek (met mineralisatiesnelheid ks).  

 

Met behulp van voorgaand model werden de cumulatieve eindemissies berekend (i.e. de gesimuleerde 

emissie op het laatste meettijdstip) per bodemmonster. Deze data werden met de modified Levene test 

gecontroleerd op de eigenschap van de homoscedasticiteit van de variantie. Indien aan deze eigenschap 

voldaan was, werden de data geanalyseerd met een one-way ANOVA gevolgd door de Dunnett post-hoc 

test om eventuele significante verschillen (P < 0,05) tussen de emissie van de controle en de biochar-

behandelingen te kunnen aanduiden. 

 

Indien niet aan de homoscedasticiteit voldaan was, werden de data logaritmisch getransformeerd 

(natuurlijke logaritme) en werd de homoscedasticiteit van de variantie opnieuw nagegaan. Mits 
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homoscedasticiteit werd de one-way ANOVA samen met de eerder vermelde post-hoc test uitgevoerd. 

Wanneer na de logaritmische transformatie nog steeds niet aan de eigenschap van de homoscedaticiteit 

voldaan was, werden de niet getransformeerde data geanalyseerd met niet parametrische testen. Dit houdt 

een analyse in met de Kruskall-Wallis test gevolgd door paarsgewijze vergelijkingen van de emissie van 

de controle met de emissies van de biochar-behandelingen via Mann-Whitney testen. 

 

Significante verschillen (P<0,05) tussen de concentraties aan minerale stikstof (   
 -N en    

 -N) die, in 

de controle-behandeling enerzijds en de biochar-behandelingen anderzijds, overbleven na de verschillende 

experimenten werden via hetzelfde stappenplan opgespoord. Alle analyses werden uitgevoerd met SPSS 

statistics 21 (IBM SPSS, Chicago, Illinois, USA). 
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4 Resultaten 
 

4.1 Biocharkarakteristieken 
 

In Tabel 4.1 wordt de behaalde procentuele opbrengst van de verschillende biochar-productieprocessen 

samen met de fysische en chemische eigenschappen van de biochars weergegeven. De hoogste opbrengst 

werd gehaald bij de D350, welke 52,28% bedraagt. Wanneer de productietemperatuur toeneemt, daalt de 

opbrengst van de biochar-productie wat zich weerspiegelt in een opbrengst van 26,81% en 44,54% bij de 

W700 en D700, respectievelijk. 

 

Het gehalte aan volatiele componenten neemt af met een toenemende pyrolysetemperatuur. Bij stijging 

van de productietemperatuur van 350°C naar 700°C bij de biochar geproduceerd uit wilgenhout bedraagt 

de afname zelfs 33%. Bij de biochar geproduceerd uit digestaat is deze afname geringer, namelijk 12%. 

De hoge pyrolysetemperatuur leidde tevens tot een groter asgehalte. Het asgehalte van de W700 ligt 7% 

hoger dan dat van de W350 met een gelijkaardige toename bij biochar vervaardigd uit digestaat. Het 

asgehalte van de digestaat-biochars lag hoger dan dat van de wilgenhout-biochars. 

 

Gelijkaardige trends zijn zichtbaar voor het C-gehalte. Van zowel de wilgenhout-biochars als van de 

digestaat-biochars lag het C-gehalte hoger bij de hogere pyrolysetemperaturen. Het C-gehalte van de 

W350 ligt 9% hoger dan dat van de D350. Voor de biochars geproduceerd bij 700°C is dit onderlinge 

verschil nog groter. Het N-gehalte van de biochars steeg eveneens met de pyrolysetemperatuur. Bij de 

wilgenhout-biochar was er zelfs een relatieve stijging van 50% wat zich vertaalde in een daling van de 

C/N verhouding van 67,7 tot 55,8. Tegenover de wilgenhout-biochar heeft de digestaat-biochar bij beide 

pyrolysetemperaturen een hoger N-gehalte. De C/N verhouding werd niet beïnvloed door de 

pyrolysetemperatuur. 

 

De CEC van de biochars neemt af met een verhoging van de pyrolysetemperatuur. Bij de digestaat-

biochars was deze afname groter dan in de wilgenhout-biochars. Van de vier biochars heeft de D350 de 

hoogste CEC met een waarde van 19,81 cmolc/kg. De pH_H2O van de wilgenhout-biochars was lager dan 

van hun tegenhanger vervaardigd uit digestaat. De D700 biochar had een opmerkelijk hoge pH met een 

waarde van 9,09. De pH_H2O blijkt toe te nemen met een verhoging van de pyrolysetemperatuur. 

 

Tabel 4.1 Eigenschappen van de geproduceerde biochars (gemiddelde±standaardafwijking, 
a
 n=2, 

b
 n=3) 

Uitgangsmateriaal Pyrolyse-

temperatuur 

(°C) 

Opbrengst 

(%) 

b
Volatiele 

componenten 

(%) 

b
Asgehalte 

(%) 

a
C-gehalte 

(%) 

a
N-gehalte 

(%) 

C/N 
a
CEC 

(cmolc/kg) 

a
pH_H2O 

(1:10) 

Wilg 350 45,81 47,52±1,81 3,55±0,09 60,57±0,13 0,89±0,08 67,71 8,13±2,74 6,26±0,05 

          

 700 26,81 14,24±0,29 10,30±0,004 74,84±0,61 1,34±0,01 55,83 4,37±0,86 8,77±0,02 

          

Digestaat 350 52,28 35,00±1,81 28,26±2,23 51,31±0,47 1,77±0,04 28,94 19,81±2,59 7,99±0,06 

          

 700 44,54 22,80±0,84 33,10±0,64 55,49±0,24 1,97±0,04 28,15 7,58±0,75 9,09±0,01 
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4.1.1 Elementaire samenstelling 
 

Uit Tabel 4.2 is het duidelijk dat de gehaltes van verschillende nutriënten toenemen wanneer de 

pyrolysetemperatuur verhoogd wordt van 350°C naar 700°C. Dit is het geval voor alle elementen behalve 

voor molybdeen bij de wilgenhout-biochar. De grootste stijging in de concentratie als gevolg van de 

temperatuursverhoging is bij de wilgenhout-biochar terug te vinden bij het element calcium met een 

gehalte dat 7,01 maal hoger ligt bij de W700 dan bij de W350. Bij de digestaat-biochar is de grootste 

stijging terug te vinden bij het element fosfor waarvan de concentratie bij de D700 1,5 maal hoger ligt dan 

bij de D350. 

 

Calcium is bij alle biochars het element dat in de hoogste concentratie aanwezig is. Van het element 

aluminium liggen de concentraties van de wilgenhout-biochars veel lager dan van de digestaat-biochars. 

Dit geldt ook voor de elementen ijzer en natrium. De elementen kalium, mangaan en magnesium zijn 

aanwezig in zeer variabele concentraties in de biochars en verschillen een factor 8,5 of meer tussen de 

W350 en D700. Mangaan is in vergelijking met de andere elementen aanwezig in relatief lage 

concentraties.  

 

Tabel 4.2: Elementaire samenstelling van de geproduceerde biochars uitgedrukt in mg/kg 

(gemiddelde±standaardafwijking, 
a
n=2, 

b
n=4) 

Biochar Al B Ca Fe K Mg Mn Mo Na P 

a
W350 32,05±5,68 142,79±0,25 1363,13±222,62 19,40±3,51 332,27±95,29 80,46±5,63 5,31±0,43 0,04±0,06 10,63±3,16 166,06±4,46 

a
W700 38,81±4,99 498,11±20,78 9556,94±325,88 27,66±0,89 824,56±43,41 454,90±63,78 29,92±1,58 0,00±0,00 38,26±1,22 266,70±11,33 

b
D350 310,52±53,48 257,88±6,79 2764,72±266,31 541,79±48,38 2295,54±72,11 793,65±72,62 63,00±5,01 0,73±0,29 261,34±7,25 1580,50±125,2 

a
D700 425,59±0,11 366,26±15,71 4108,01±113,25 767,81±32,25 2811,00±27,16 1159,70±49,07 92,50±1,95 0,84±0,03 350,11±11,08 2423,26±91,80 

 

4.2 Perceelkarakteristieken: koolstof- en nitraatstikstofgehalte 
 

Het C-gehalte van de verschillende proefperceeltjes te Rumbeke (zie Tabel 4.3) varieerde tussen 1,22% en 

1,74% voor respectievelijk het controleperceeltje en het perceeljte met de W700. De proefperceeltjes 

behandeld met digestaat-biochars hadden een lager C-gehalte dan de perceeltjes met de wilgenhout-

biochars. In de perceeltjes met de W350 en W700 biochar was er een relatieve stijging van het C-gehalte 

met 32% en respectievelijk 43% tegenover het gehalte van het controleperceeltje. In de perceeltjes met de 

D350 en D700 biochar bedroegen de relatieve stijgingen tegenover het controleperceeltje 17% en 19%, 

respectievelijk. 

 

Het nitraatstikstofgehalte (zie Tabel 4.3) van de meeste perceeltjes was laag (1-3 mg/kg), uitgezonderd het 

perceel behandeld met D350 biochar. Een vergelijkbaar gehalte als in de controle was terug te vinden in 

het perceeltje behandeld met de W350 biochar. Het nitraatstikstofgehalte van de perceeltjes met de 

biochars geproduceerd op 350°C lag steeds hoger dan in de perceeltjes met de biochars geproduceerd op 

700°C. 

 



34 

 

Tabel 4.3: Koolstof- en N  
 -N –gehalte van de proefperceeltjes (gemiddelde±standaardafwijking, 

a
n=2, 

b
n=3) 

 Controle W350 W700 D350 D700 
a
C-gehalte (%) 1,22±0,16 1,61±0,19 1,74±0,22 1,43±0,01 1,45±0,02 

b   
 -N (mg/kg) 2,72±0,07 2,32±0,20 0,78±0,03 7,11±0,17 1,84±0,00 

 

 

4.3 Experiment 1 

 

4.3.1 Pre-incubatie zonder toediening van glucose 

 

4.3.1.1 Ongestoorde monsters 
 

De totale N2O-N emissie (Tabel 4.4) afkomstig van het bodemmonsters na 149 uren incubatie werd 

bepaald door een parallel 0
e
-1

e
-orde model te fitten aan de cumulatieve N2O-N emissie gegevens. De 

gemodelleerde emissie van de controle was de op een na hoogste emissie (Tabel 4.4). Dit is in 

tegenstelling met de werkelijke emissie van de controle (Figuur 4.1), die de op een na laagste emissie had. 

Dit is het gevolg van het feit dat het model in dit deel van het experiment de emissiepatronen minder goed 

kon beschrijven. Algemeen werden slechts zeer lage N2O emissies gemeten die lager lagen dan verwacht, 

gezien het aangelegde vochtgehalte van 70% WFPS. Tegenover de controle waren er zowel biochar-

behandelingen met een hogere als een lagere N2O-N emissie (Tabel 4.4 en Figuur 4.1). De N2O-N emissie 

van de controle-behandeling enerzijds en die van de biochar-behandelingen anderzijds waren niet 

significant verschillend (Tabel 4.4). 

 

Tabel 4.4: Gemodelleerde cumulatieve N2O-N emissie na 149 uren incubatie van ongestoorde 

bodemmonsters (gemiddelde±standaardafwijking, n=3). 

 Controle W350 W700 D350 D700 

Cumulatieve N2O-N 

emissie (µg N g
-1

 

droge bodem) 

     

0,0065±0,0037 0,0052±0,0047 0,0025±0,0028 0,0073±0,0018 0,0064±0,0062 

     

 



35 

 

 

Figuur 4.1: Werkelijke cumulatieve N2O-N emissie (µg N g
-1

 droge bodem) tot 149 uren van ongestoorde 

bodemmonsters. 70%WFPS tot 43,5 uur, nadien 80% WFPS. Foutenbalk is de weergave van de 

standaardafwijking (n=3) per meettijdstip. 

 

4.3.1.2 Gestoorde monsters 
 

Na 149 uren incubatie bevonden de gemodelleerde cumulatieve N2O-N emissies (Tabel 4.5) van de 

verschillende behandelingen in de gestoorde bodemmonsters zich tussen 0,0103 en 0,0632 µg N2O-N g
-1

 

voor de D700-behandeling respectievelijk de controle. Algemeen lagen de N2O emissies, net zoals in de 

ongestoorde bodemkolommen erg laag. Er bleek evenwel een reductie van de emissie te zijn bij de D700-, 

W350- en W700-behandelingen tegenover de controle (zie ook Figuur 4.2). Deze emissie reducties waren 

echter niet significant. Bij de D350-behandeling was er geen reductie.  

 

Tabel 4.5: Gemodelleerde cumulatieve N2O-N emissie na 149 uren incubatie van gestoorde 

bodemmonsters (gemiddelde±standaardafwijking, n=3).  

 Controle W350 W700 D350 D700 

Cumulatieve 

N2O-N emissie 

(µg N g
-1

 droge 

bodem) 

     

0,0632±0,0484 0,0121±0,0037 0,0141±0,0018 0,0629±0,0750 0,0103±0,0046 
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Figuur 4.2: Werkelijke cumulatieve N2O-N emissie (µg N g
-1

 droge bodem) tot 149 uren van gestoorde 

bodemmonsters. 70%WFPS tot 43,5 uur, nadien 80% WFPS. Foutenbalk is de weergave van de 

standaardafwijking (n=3) per meettijdstip. 

 

4.3.2 Eigenlijke incubatie 
 

4.3.2.1 Ongestoorde monsters 
 

Na 6 dagen pre-incubatie werd er 0,5 mg glucose-C g
-1

 droge bodem toegediend. De cumulatieve N2O-N 

emissie werd vanaf dat moment bepaald tot op 135 uren incubatie (Tabel 4.6 en Figuur 4.3). De 

gemodelleerde emissies bij 80% WFPS waren gelegen tussen 0,1321 µg N g
-1

 bij de W350-behandeling 

en 0,8287 µg N2O-N g
-1

 voor de controle (Tabel 4.6). De vier biochar-behandelingen bleken te leiden tot 

sterke en statistisch significante reducties van de N2O emissie t.o.v. de controle-behandeling (Tabel 4.6). 

De emissies van de biochar-behandelingen lagen namelijk 3,6 tot 6,2 maal lager dan die van de controle.  

 

Tabel 4.6: Gemodelleerde cumulatieve N2O-N emissie na 135 uren incubatie van ongestoorde 

bodemmonsters (gemiddelde±standaardafwijking, n=3). Verschillende letters geven een significant 

verschil aan met de controle-behandeling (P < 0,05). 

 Controle W350 W700 D350 D700 

Cumulatieve 

N2O-N emissie 

(µg N g
-1

 droge 

bodem) 

     

0,8287±0,2418(a) 0,1321±0,0220(b) 0,2189±0,1625(b) 0,1624±0,0262(b) 0,2295±0,1315(b) 
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Figuur 4.3: Werkelijke cumulatieve N2O-N emissie (µg N g

-1
 droge bodem) tot 135 uren van ongestoorde 

bodemmonsters. 80% WFPS en 0,5 mg glucose-C g
-1

 droge bodem. Foutenbalk is de weergave van de 

standaardafwijking (n=3) per meettijdstip. 

 

4.3.2.2 Gestoorde monsters 
 

De cumulatieve N2O-N emissies afkomstig van de gestoorde bodemmonsters met 80% WFPS en 0,5 mg 

glucose-C g
-1

 droge bodem waren na 135 uren incubatie algemeen lager dan die van de ongestoorde 

monsters (Tabel 4.7 en Figuur 4.4). Net zoals bij de incubatie van de ongestoorde monsters lag de emissie 

van het controle bodemmonster hoger dan die van de biochar-behandelingen. De emissie tegenover de 

controle was bij de W350-, W700- en D350-behandeling een factor 9,8 , 7,9 en 7,5 lager, respectievelijk. 

Opvallend daarbij is dat de emissie reductie bij de D700-behandeling beperkter was (factor 1,9 t.o.v. de 

controle). Via statistische analyse werd duidelijk dat er significante verschillen aanwezig waren tussen de 

cumulatieve N2O-N emissies van alle biochar-behandelingen enerzijds en de controle bodem anderzijds 

(zie Tabel 4.7).  

 

Tabel 4.7: Gemodelleerde cumulatieve N2O-N emissie na 135 uren incubatie van gestoorde 

bodemmonsters (gemiddelde±standaardafwijking, n=3). Verschillende letters geven een significant 

verschil aan met de controle-behandeling (P < 0,05). 

 Controle W350 W700 D350 D700 

Cumulatieve 

N2O-N emissie 

(µg N g
-1

 droge 

bodem) 

     

0,6442±0,1505(a) 0,0656±0,0679(b) 0,0814±0,0674(b) 0,0859±0,0510(b) 0,3361±0,1086(b) 

     



38 

 

 

 
Figuur 4.4: Werkelijke cumulatieve N2O-N emissie (µg N g

-1
 droge bodem) tot 135 uren van gestoorde 

bodemmonsters. 80% WFPS en 0,5 mg glucose-C g
-1

 droge bodem. Foutenbalk is de weergave van de 

standaardafwijking (n=3) per meettijdstip. 

 

4.3.2.3 Minerale reststikstof 
 

De gehaltes aan minerale stikstof (   
 -N en    

 -N) die na de incubatie resteerden in de ongestoorde 

bodemmonsters van de verschillende behandelingen zijn terug te vinden in Tabel 4.8. De concentratie aan 

   
 -N was steeds erg laag in alle behandelingen en lag voor de controle bodem minstens 2,5 maal lager 

t.o.v. de andere behandelingen. Tegenover het gehalte in de controle waren er geen significante 

verschillen. 

 

Significante verschillen tegenover de controle waren wel aanwezig bij de    
 -N concentraties waarbij de 

concentratie in de W350-behandeling significant hoger lag dan in de controle-behandeling. In de W700-

behandeling werd de laagste concentratie teruggevonden. Dit is de enige behandeling waarvan het    
 -N 

gehalte lager lag dan dat van de controle. Net zoals bij de twee behandelingen met wilgenhout-biochar lag 

ook bij de behandelingen met digestaat-biochar de residuele    
 -N concentratie hoger wanneer er een 

biochar ingewerkt is die geproduceerd werd op 350° dan wanneer dit op 700°C gebeurde. 
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Tabel 4.8: Minerale stikstof (µg    
 -N en    

 -N g
-1

) van de verschillende behandelingen in 

ongestoorde bodemmonsters (gemiddelde±standaardafwijking, n=3) na incubatie. Verschillende letters 

geven een significant verschil aan met de controle-behandeling (P < 0,05). 

 Controle W350 W700 D350 D700 

   
 -N (µg/g) 0,10±0,17 0,26±0,23 0,30±0,08 0,47±0,16 0,61±0,30 

   
 -N (µg/g) 6,39±2,72(a) 13,38±0,73(b) 3,80±0,41(*) 7,68±2,75(*) 6,69±1,70(*) 

 

 

Bij de behandelingen in de gestoorde bodemmonsters verhouden de minerale stikstofconcentraties zich op 

een andere manier tegenover elkaar (zie Tabel 4.9). Zo waren de    
 -N concentraties van zowel de 

controle als van de D350- en D700-behandeling gelijk en lagen deze hoger dan de gehaltes van de W350- 

en W700-behandeling. Er werden geen significante verschillen met het gehalte van de controle 

vastgesteld. 

 

De    
 -N gehaltes bij de behandelingen in de gestoorde bodemmonsters lagen, behalve voor de W350-

behandeling, hoger dan bij dezelfde behandelingen in de ongestoorde bodemmonsters. Uit Tabel 4.9 blijkt 

duidelijk dat de controle-behandeling met een    
 -N gehalte van 17,40 µg g

-1
 droge bodem een hoger 

residueel    
 -N gehalte had dan de overige behandelingen. Deze verschillen met de controle waren 

significant in geval van de W350- en D700-behandelingen (Tabel 4.9). 

 

Tabel 4.9: Minerale stikstof (µg    
 -N en    

 -N g
-1

) van de verschillende behandelingen in gestoorde 

bodemmonsters (gemiddelde±standaardafwijking, n=3) na incubatie. Verschillende letters geven een 

significant verschil aan met de controle-behandeling (P < 0,05). 

 Controle W350 W700 D350 D700 

   
 -N (µg/g) 0,41±0,14 0,27±0,05 0,33±0,08 0,41±0,09 0,41±0,05 

   
 -N (µg/g) 17,40±1,08(a) 10,28±2,21(b) 13,65±2,26(*) 15,81±2,22(*) 10,43±1,91(b) 

 

 

4.4 Experiment 2 

 

4.4.1 N2 emissie via acetyleen inhibitie methode 
 

4.4.1.1 70% WFPS 
 

De hoogste N2-N emissie werd waargenomen bij de controle behandeling (Tabel 4.10 en Figuur 4.5). Deze 

was significant verschillend van de emissie van alle andere behandelingen. De emissies afkomstig van de 

behandelingen met de wilgenhout-biochars lagen lager dan deze afkomstig van de behandelingen met de 

digestaat-biochars. De lagere emissies van de biochar-behandelingen zorgden voor emissie reducties 

gaande van een reductie met een factor 1,5 voor de D350-behandeling tot een reductie met een factor 2,8 

voor de W350-behandeling. 
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Tabel 4.10: Gemodelleerde cumulatieve N2-N emissie na 135 uren incubatie van ongestoorde 

bodemmonsters bij 70% WFPS (gemiddelde±standaardafwijking, n=3). Verschillende letters geven een 

significant verschil aan met de controle-behandeling (P < 0,05). 

 Controle W350 W700 D350 D700 

Cumulatieve N2-

N emissie (µg N 

g
-1

 droge bodem) 

     

0,7875±0,0945(a) 0,2824±0,0420(b) 0,3706±0,0208(b) 0,5248±0,0857(b) 0,3868±0,0607(b) 

     

 

 
Figuur 4.5: Werkelijke cumulatieve N2-N emissie (µg N g

-1
 droge bodem) tot 135 uren van ongestoorde 

bodemmonsters. 70% WFPS en 0,5 mg glucose-C g
-1

 droge bodem. Foutenbalk is de weergave van de 

standaardafwijking (n=3) per meettijdstip. 

 

4.4.1.2 90% WFPS 
 

In tegenstelling tot de incubatie op 70% WFPS had de controle bij de incubatie op 90% WFPS niet de 

hoogste maar wel de laagste N2-N emissie (Tabel 4.10 en Tabel 4.11). De hoogste emissie was terug te 

vinden bij de W700-behandeling (zie ook Figuur 4.6). De emissie afkomstig van de D700- en W350-

behandeling sluiten dicht aan bij de emissie van de W700-behandeling. De D350-behandeling leidde in 

vergelijking met de andere biochar-behandelingen tot een zeer lage emissie. De emissie afkomstig van de 

controle enerzijds en de emissies uit de verschillende biochar-behandelingen anderzijds verschillen 

significant (Tabel 4.11). 
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Tabel 4.11: Gemodelleerde cumulatieve N2-N emissie na 185 uren incubatie van ongestoorde 

bodemmonsters bij 90% WFPS (gemiddelde±standaardafwijking, n=3). Verschillende letters geven een 

significant verschil aan met de controle-behandeling (P < 0,05). 

 Controle W350 W700 D350 D700 

Cumulatieve N2-

N emissie (µg N 

g
-1

 droge bodem) 

     

0,0007±0,0001(a) 0,1480±0,0151(b) 0,1537±0,0797(b) 0,0032±0,0013(b) 0,1490±0,0329(b) 

     

 

 

Figuur 4.6: Werkelijke cumulatieve N2-N emissie (µg N g
-1

 droge bodem) tot 185 uren van ongestoorde 

bodemmonsters. 90% WFPS en 0,5 mg glucose-C g
-1

 droge bodem. Foutenbalk is de weergave van de 

standaardafwijking (n=3) per meettijdstip. 

 

4.4.1.3 Minerale reststikstof na acetyleenbehandeling 
 

De concentraties aan    
 -N en    

 -N die in de stalen van de verschillende behandelingen overbleven na 

incubatie met acetyleen op zowel 70% WFPS als 90% WFPS zijn terug te vinden in Tabel 4.12. Het 

laagste en het hoogste    
 -N gehalte werden teruggevonden in de controle en de W700-behandeling, 

respectievelijk. Bij de biochar-behandelingen is het zo dat behandelingen met biochar geproduceerd op 

700°C een hoger    
 -N gehalte hadden dan wanneer er biochar van hetzelfde uitgangsmateriaal 

geproduceerd op 350°C in de bodem ingewerkt werd. De concentraties van beide behandelingen met 

biochar geproduceerd op 350°C waren gelijk. Tussen het    
 -N gehalte van de controle en de gehaltes 
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van de biochar-behandelingen bestonden geen significante verschillen. Nitraatstikstof was in de 

verschillende behandelingen niet meer aanwezig na de incubatie. 

 

Tabel 4.12: Minerale stikstof (µg    
 -N en    

 -N g
-1

 droge bodem) van de verschillende behandelingen 

met acetyleen in ongestoorde bodemmonsters (gemiddelde±standaardafwijking, n=3) na 320 uren (70% 

WFPS gevolgd door 90% WFPS) incubatie. 

 Controle W350 W700 D350 D700 

   
 -N (µg/g) 0,15±0,12 0,16±0,03 0,23±0,07 0,16±0,04 0,19±0,06 

   
 -N (µg/g) 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 

 

 

4.4.2 N2O emissie 
 

4.4.2.1 70% WFPS 
 

Zoals in Figuur 4.7 te zien is, lag de cumulatieve N2O-N emissie afkomstig van de controle (zie ook Tabel 

4.13) hoger dan de emissies afkomstig van de overige behandelingen. Het model is er minder goed in 

geslaagd om het emissiepatroon van de W350-behandeling te beschrijven. Dit zorgt er voor dat de 

gemodelleerde emissie (Tabel 4.13) van deze behandeling een stuk hoger ligt dan de werkelijke emissie 

(Figuur 4.7). Tegenover de controle traden er -specifiek voor de gemodelleerde emissies- reducties op met 

een factor 1,8 voor zowel de W350- als D700-behandeling en reducties met een factor 3,5 en 4,3 bij de 

W700- en D350-behandeling, respectievelijk. Elk van deze reducties tegenover de controle is statistisch 

significant (zie Tabel 4.13). 

 

Tabel 4.13: Gemodelleerde cumulatieve N2O-N emissie na 137,6 uren incubatie van ongestoorde 

bodemmonsters bij 70% WFPS (gemiddelde±standaardafwijking, n=3). Verschillende letters geven een 

significant verschil aan met de controle-behandeling (P < 0,05). 

 Controle W350 W700 D350 D700 

Cumulatieve 

N2O-N emissie 

(µg N g
-1

 droge 

bodem) 

     

0,1515±0,0402(a) 0,0833±0,0136(b) 0,0429±0,0211(b) 0,0354±0,0039(b) 0,0831±0,0109(b) 
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Figuur 4.7: Werkelijke cumulatieve N2O-N emissie (µg N g

-1
 droge bodem) tot 137,6 uren van 

ongestoorde bodemmonsters. 70% WFPS en 0,5 mg glucose-C g
-1

 droge bodem. Foutenbalk is de 

weergave van de standaardafwijking (n=3) per meettijdstip. 

 

4.4.2.2 90% WFPS 
 

De cumulatieve N2O-N emissies van de verschillende behandelingen geïncubeerd bij 90% WFPS waren 

zeer laag (Tabel 4.14 en Figuur 4.8). De gemodelleerde cumulatieve emissies verhouden zich niet op 

dezelfde manier tegenover elkaar zoals dat het geval was bij de werkelijke emissies. In Figuur 4.8 is te 

zien dat er enkel een emissie reductie tegenover de controle optrad bij de behandelingen met digestaat-

biochar. Als dusdanig lagen de emissies van beide behandelingen met wilgenhout-biochar hoger dan die 

met de digestaat-biochars. Bij de gemodelleerde emissies lagen diegene afkomstig van de biochar-

behandelingen minstens even hoog als die van de controle. Tussen de emissies van de biochar-

behandelingen en de controle bestonden er geen statistisch significante verschillen. 

 

Tabel 4.14: Gemodelleerde cumulatieve N2O-N emissie na 182,6 uren incubatie van ongestoorde 

bodemmonsters bij 90% WFPS (gemiddelde±standaardafwijking, n=3). 

 Controle W350 W700 D350 D700 

Cumulatieve 

N2O-N emissie 

(µg N g
-1

 droge 

bodem) 

     

0,0017±0,0018 0,0018±0,0009 0,0018±0,0009 0,0019±0,0012 0,0017±0,0004 
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Figuur 4.8: Werkelijke cumulatieve N2O-N emissie (µg N g

-1
 droge bodem) tot 182,6 uren van 

ongestoorde bodemmonsters. 90% WFPS en 0,5 mg glucose-C g
-1

 droge bodem. Foutenbalk is de 

weergave van de standaardafwijking (n=3) per meettijdstip. 

 

4.4.2.3 Minerale reststikstof 
 

Na opeenvolgende incubaties op 70% WFPS en 90% WFPS was de    
 -N concentratie in de 

ongestoorde bodemmonsters telkens lager wanneer de behandeling een biochar bevatte geproduceerd op 

350°C in vergelijking met de behandeling met de biochar van hetzelfde uitgangsmateriaal geproduceerd 

op 700°C (Tabel 4.15). In vergelijking met het gehalte van de controle had enkel de W350-behandeling 

een lager    
 -N gehalte. Er bestonden geen significante verschillen tussen het    

 -N gehalte van de 

controle en de biochar-behandelingen.  

 

Het    
 -N gehalte in de controle-behandeling lag hoger dan de concentraties teruggevonden in de 

behandelingen met digestaat-biochar maar lager dan de concentraties in de behandelingen met 

wilgenhout-biochar (Tabel 4.15). Het hoogste gehalte werd teruggevonden in de W700-behandeling. 

Statistisch significante verschillen tussen de resterende    
 -N concentratie van de controle en van de 

verschillende biochar-behandelingen werden niet teruggevonden. 
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Tabel 4.15: Minerale stikstof (µg    
 -N en    

 -N g
-1

 droge bodem) van de verschillende behandelingen 

in ongestoorde bodemmonsters (gemiddelde±standaardafwijking, n=3) na 320,2 uren (70% WFPS 

gevolgd door 90% WFPS) incubatie. 

 Controle W350 W700 D350 D700 

   
 -N (µg/g) 0,08±0,09 0,06±0,03 0,16±0,02 0,11±0,07 0,16±0,08 

   
 -N (µg/g) 0,21±0,36 0,42±0,41 0,47±0,33 0,16±0,27 0,00±0,00 

 

 

4.4.3 N2O-N/(N2-N+N2O-N) verhouding 
 

4.4.3.1 70 % WFPS 
 

De N2O-N/(N2-N+N2O-N) verhouding was het laagst bij de D350-behandeling (Tabel 4.16 en Figuur 4.9). 

Bij de verhoudingen berekend met de gemodelleerde N2O-N en N2-N emissies (Tabel 4.16) verschilde de 

verhouding van de W350-behandeling sterk van de werkelijke verhouding (Figuur 4.9). Dit zorgde ervoor 

dat bij de gemodelleerde verhoudingen de W350-behandeling de hoogste verhouding had terwijl dit voor 

de werkelijke verhoudingen (Figuur 4.9) het geval was voor de D700-behandeling. De verhoudingen van 

de W350- en D700-behandelingen waren groter dan deze van de controle (Tabel 4.16 en Figuur 4.9). De 

verhoudingen van de biochar-behandelingen verschilden niet significant van die van de controle (Tabel 

4.16). 

 

Tabel 4.16: N2O-N/(N2-N+N2O-N) verhouding berekend met de gemodelleerde cumulatieve eindemissie 

van de verschillende behandelingen in ongestoorde bodemmonsters bij 70% WFPS 

(gemiddelde±standaardafwijking, n=3). 

 Controle W350 W700 D350 D700 

N2O-N / 

(N2+N2O-N) 

verhouding 

     

0,1630±0,0512 0,2305±0,0549 0,1037±0,0510 0,0647±0,0152 0,1798±0,1278 
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Figuur 4.9: Werkelijke N2O-N/ (N2-N+N2O-N) verhoudingen van de verschillende behandelingen in 

ongestoorde bodemmonsters bij 70% WFPS. Foutenbalk is de weergave van de standaardafwijking (n=3). 

 

4.4.3.2 90%WFPS 
 

De N2O-N/(N2-N+N2O-N) verhoudingen van de controle en de D350-behandeling bij 90% WFPS (Tabel 

4.17 en Figuur 4.10) lagen veel hoger dan die van de overige behandelingen. De verhouding van de 

controle berekend met de gemodelleerde emissies verschilde sterk van de werkelijke verhouding. De 

D700-behandeling werd gekenmerkt door de laagste verhouding. Significante verschillen traden op tussen 

de verhouding van de controle enerzijds en de verhoudingen van de W350-, W700- en D700-

behandelingen anderzijds (Tabel 4.17). 

 

Tabel 4.17: N2O-N/(N2-N+N2O-N) verhouding berekend met de gemodelleerde cumulatieve eindemissie 

van de verschillende behandelingen in ongestoorde bodemmonsters bij 90% WFPS 

(gemiddelde±standaardafwijking, n=3). Verschillende letters geven een significant verschil aan met de 

controle-behandeling (P < 0,05). 

 Controle W350 W700 D350 D700 

N2O-N / 

(N2+N2O-N) 

verhouding 

     

0,6242±0,1842(a) 0,0122±0,0070(b) 0,0167±0,0152(b) 0,3765±0,2474(*) 0,0115±0,0049(b) 
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Figuur 4.10: Werkelijke N2O-N/ (N2-N+N2O-N) verhoudingen van de verschillende behandelingen in 

ongestoorde bodemmonsters bij 90% WFPS. Foutenbalk is de weergave van de standaardafwijking (n=3). 

 

4.5 Experiment 3 
 

4.5.1 Verse biochar in gestoorde monsters 
 

De gemodelleerde cumulatieve N2O-N emissies van de gestoorde bodemstalen waarin verse biochar is 

ingewerkt (Tabel 4.18) sluiten niet zeer nauwkeurig aan bij de werkelijke emissies (Figuur 4.11) doordat 

het model er minder goed in slaagde de emissiepatronen te beschrijven. De hoogste emissie was afkomstig 

van de controle-behandeling. Tegenover deze controle-behandeling was de N2O emissie sterk gereduceerd 

in de biochar-behandelingen (± factor 2,4-3,3 ). De procentuele verhoudingen van de emissies van de 

verschillende biochar-behandelingen tegenover de emissie van de controle zijn terug te vinden in Tabel 

4.18. Elke biochar-behandeling zorgde voor een statistisch significante N2O emissie reductie tegenover de 

controle (zie Tabel 4.18). 
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Tabel 4.18: Gemodelleerde cumulatieve N2O-N emissie na 147 uren incubatie van gestoorde 

bodemmonsters met verse biochar (gemiddelde±standaardafwijking, n=3). Verschillende letters geven een 

significant verschil aan met de controle-behandeling (P < 0,05). Procentuele verhouding van de emissies 

tegenover de controle. 

 Controle W350 W700 D350 D700 

Cumulatieve 

N2O-N emissie 

(µg N g
-1

 droge 

bodem) 

     

0,0924±0,0312(a) 0,0381±0,0249(b) 0,0277±0,0193(b) 0,0286±0,0074(b) 0,0303±0,0241(b) 

     

      

Verhouding 

tegenover 

controle (%) 

100 41,2 30,0 31,0 32,8 

 

 
Figuur 4.11: Werkelijke cumulatieve N2O-N emissie (µg N g

-1
 droge bodem) van gestoorde 

bodemmonsters met verse biochar. 80% WFPS en 0,5 mg glucose-C g
-1

 droge bodem. Foutenbalk is de 

weergave van de standaardafwijking (n=3) per meettijdstip. 

 

4.5.2 Gestoorde monsters van proefveld 
 

Bij de bodemmonsters met de reeds op het veld ingewerkte biochar werd er een hogere N2O-N emissie 

teruggevonden bij de behandelingen met biochar geproduceerd op 350°C dan wanneer deze bij 700°C 

geproduceerd werd (Tabel 4.19 en Figuur 4.12). De emissie van de D350-behandeling lag 7,8 maal hoger 

dan de emissie afkomstig van de controle. Dit terwijl de andere biochar-behandelingen leidden tot een 

emissie reductie tegenover de controle, gaande van een reductie met een factor 3,2 bij de W350-
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behandeling tot een reductie met een factor 13,2 bij de W700-behandeling. De procentuele verhoudingen 

van de emissies van de verschillende behandelingen tegenover de emissie van de controle zijn terug te 

vinden in Tabel 4.19. Net zoals bij inwerking van verse biochar zorgde behandeling met biochar ook hier 

telkens voor een statistisch significante N2O-N emissie reductie (zie Tabel 4.19). 

 

Tabel 4.19: Gemodelleerde cumulatieve N2O-N emissie na 147 uren incubatie van gestoorde 

bodemmonsters (gemiddelde±standaardafwijking, n=3). Verschillende letters geven een significant 

verschil aan met de controle-behandeling (P < 0,05). Procentuele verhouding van de emissie tegenover de 

controle. 

 Controle W350 W700 D350 D700 

Cumulatieve 

N2O-N emissie 

(µg N g
-1

 droge 

bodem) 

     

0,2140±0,0531(a) 0,0672±0,0484(b) 0,0162±0,0071(b) 1,6689±0,1977(b) 0,0243±0,0065(b) 

     

      

Verhouding 

tegenover 

controle (%) 

100 31,4 7,6 779,9 11,4 

 

 
Figuur 4.12: Werkelijke cumulatieve N2O-N emissie (µg N g

-1
 droge bodem) van gestoorde 

bodemmonsters. 80% WFPS en 0,5 mg glucose-C g
-1

 droge bodem. Foutenbalk is de weergave van de 

standaardafwijking (n=3) per meettijdstip. 
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4.5.3 Minerale reststikstof 
 

De    
 -N concentraties die op het eind van de incubatie in de verschillende behandelingen met verse 

biochar overbleven, zijn terug te vinden in Tabel 4.20. De controle-behandeling bevatte het hoogste 

gehalte. In de behandelingen met wilgenhout-biochar lag het gehalte hoger dan in de behandelingen met 

digestaat-biochar. Tegenover het gehalte van de controle is enkel het gehalte van de D350-behandeling 

significant verschillend. 

 

De    
 -N concentraties in de behandelingen waarin biochar van hetzelfde uitgangsmateriaal werd 

ingewerkt, waren vrij gelijkaardig. De gehaltes aanwezig in de behandelingen met digestaat-biochar waren 

hoger dan de residuele concentraties in de behandelingen met wilgenhout-biochar. De controle-

behandeling bevatte het hoogste residueel    
 -N gehalte. Het gehalte van de controle verschilde 

significant van dat van de W350-behandeling alsook van dat van de W700-behandeling (Tabel 4.20).  

 

Tabel 4.20: Minerale stikstof (µg    
 -N en    

 -N g
-1

 droge bodem) van de verschillende behandelingen 

met verse biochar in gestoorde bodemmonsters (gemiddelde±standaardafwijking, n=3) na de incubatie. 

Verschillende letters geven een significant verschil aan met de controle-behandeling (P < 0,05). 

 Controle W350 W700 D350 D700 

   
 -N (µg/g) 0,81±0,28(a) 0,68±0,13(*) 0,39±0,21(*) 0,27±0,24(b) 0,33±0,06(*) 

   
 -N (µg/g) 17,82±2,30(a) 10,20±2,62(b) 11,54±2,54(b) 15,48±2,23(*) 15,13±2,09(*) 

 

 

In Tabel 4.21 worden de gehaltes aan    
 -N en    

 -N weergegeven die na 147 uren incubatie 

overbleven in gestoorde bodemmonsters met biochar die reeds in de proefperceeltjes ingewerkt werd. 

Samen met de concentratie in de D700-behandeling lag ook de concentratie van de D350-behandeling 

veel hoger dan de concentraties teruggevonden in de controle, W350- en W700-behandeling. Tegenover 

de controle had enkel de W700-behandeling een lager gelegen    
 -N gehalte. Het    

 -N gehalte van de 

controle en de D700-behandeling zijn significant verschillend (Tabel 4.21). 

 

De    
 -N concentratie in de W350-behandeling was de enige die hoger lag dan de concentratie 

teruggevonden in de controle. Samen met het gehalte van de W700-behandeling verschilt ook het gehalte 

van de D350-behandeling significant van dat van de controle (zie ook Tabel 4.21). 

 

Tabel 4.21: Minerale stikstof (µg    
 -N en    

 -N g
-1

 droge bodem) van de verschillende behandelingen 

in gestoorde bodemmonsters met biochar ingewerkt in de proefperceeltjes 

(gemiddelde±standaardafwijking, n=3) na de incubatie. Verschillende letters geven een significant 

verschil aan met de controle-behandeling (P < 0,05). 

 Controle W350 W700 D350 D700 

   
 -N (µg/g) 0,32±0,05(a) 0,33±0,06(*) 0,18±0,02(*) 3,76±3,69(*) 6,78±0,62(b) 

   
 -N (µg/g) 15,03±4,22(a) 16,47±0,83(*) 7,87±2,04(b) 3,71±1,52(b) 10,24±2,99(*) 
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5 Discussie 
 

5.1 Biocharkarakteristieken 
 

De opbrengst lag voor beide pyrolysetemperaturen hoger bij de digestaat-biochars dan bij de wilgenhout-

biochars (Tabel 4.1), analoog als bij Ameloot et al. (2013a). De hogere opbrengst van de digestaat-

biochars hangt mogelijks samen met hun hoger asgehalte (Amonette & Joseph, 2009; Verheijen et al., 

2010; Enders et al., 2012). Gedurende de pyrolyse zal de hoeveelheid C, H en O in het uitgangsmateriaal 

afnemen (Antal & Gronli, 2003; Demirbas, 2004; Amonette & Joseph, 2009; Verheijen et al., 2010) 

terwijl minerale delen preferentieel achterblijven in de biochar (Gaskin et al., 2008; Verheijen et al., 2010; 

Kloss et al., 2012). Dat de opbrengst bij een pyrolysetemperatuur van 350°C hoger lag dan wanneer deze 

700°C bedroeg, kan verklaard worden door de kleinere verliezen van C, H en O bij 350°C (Demirbas, 

2004). 

 

Daarnaast lag bij de wilgenhout-biochars en de digestaat-biochars de pH hoger wanneer de pyrolyse 

plaatsvond bij 700°C t.o.v. bij 350°C, in lijn met Lehmann (2007) (Figuur 2.6) . De stijging van de pH bij 

hogere pyrolysetemperaturen resulteert uit een daaraan verbonden verdere afname van het aantal zure 

functionele groepen (Guo & Rockstraw, 2007; Singh et al., 2010a; Enders et al., 2012). Dit weerspiegelt 

zich dan ook in de lagere CEC die weergevonden wordt bij de biochars geproduceerd op 700°C. 

 

De pH is echter niet enkel afhankelijk van zure functionele groepen maar ook van de aanwezige as 

(Enders et al., 2012). Zo vonden Enders et al. (2012) een positieve correlatie tussen de pH en het 

asgehalte enerzijds en tussen de pH en de som van de vier elementen Ca, K, Mg en Na in biochar 

anderzijds. Deze twee verbanden kunnen mede verklaren waarom de pH van een digestaat-biochar bij een 

welbepaalde pyrolysetemperatuur hoger ligt dan die van de wilgenhout-biochar. Deze laatste heeft 

namelijk een lager asgehalte. Dit onderscheid tussen biochars vervaardigd uit houtig materiaal (eik, 

hazelnoot) en biochars vervaardigd uit mest (pluimvee, digestaat van rundermest) werd ook in andere 

onderzoeken teruggevonden (Amonette & Joseph, 2009; Singh et al., 2010a; Enders et al., 2012). 

 

Hoewel de W700 biochar een lagere concentratie heeft van de eerder vermelde elementen dan de D350 en 

tevens een lager asgehalte heeft dan diezelfde biochar, ligt de pH van de W700 toch hoger dan die van de 

D350. Hierdoor kan de veronderstelling gemaakt worden dat het verdwijnen van de zure functionele 

groepen bij hogere pyrolysetemperaturen een grotere invloed zal hebben op de pH dan het asgehalte en de 

som van de vier elementen. 

 

Zowel bij de wilgenhout-biochars als bij de digestaat-biochars lag de CEC het laagst wanneer de biochar 

geproduceerd werd op 700°C. Dit is in tegenstelling met wat kan worden afgeleid uit Figuur 2.6 maar ligt 

wel in lijn met andere studies (Guo & Rockstraw, 2007; Gaskin et al., 2008; Singh et al., 2010a; Kloss et 

al., 2012). Kloss et al. (2012) stelden een afname van de carbonyl en carboxyl groepen vast bij biochars 

geproduceerd op hogere pyrolysetemperaturen. Het belang van de carboxylgroepen valt niet te 

onderschatten omdat deze van alle zure organische functionele groepen de grootste bijdrage leveren aan 

de CEC (Boehm, 1994). Net zoals de wilgenhout-biochar bij een bepaalde pyrolysetemperatuur een lagere 
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CEC heeft dan de digestaat-biochar vinden ook Singh et al. (2010a) een lagere CEC bij biochars 

vervaardigd uit hout tegenover biochars vervaardigd uit mest. Dit is mogelijk het gevolg van een grotere 

hoeveelheid zure functionele groepen aanwezig op de digestaat-biochar. De biochar vervaardigd uit 

rundermest in de studie van Singh et al. (2010a) bevat ook meer zure functionele groepen in vergelijking 

met de biochar vervaardigd uit hout. Door oxidatie van het biocharoppervlak kan de CEC nog wijzigen na 

incorporatie in de bodem (‘ageing’ effect) (Liang et al., 2006; Cheng et al., 2008). 

 

Overeenkomstig met de resultaten uit andere studies nam het gehalte aan volatiel materiaal in alle 

geproduceerde biochars af wanneer de pyrolysetemperatuur toenam (Deenik et al., 2011; Enders et al., 

2012). Een mogelijke verklaring hiervoor is dat er door de hogere temperatuur minder volatiele 

componenten condenseren op de biocharmatrix (Smith et al., 2010; Kloss et al., 2012). Als gevolg van 

anaerobe vergisting waren er wellicht nog maar weinig relatief gemakkelijker afbreekbare 

koolstofverbindingen (vb. hemicellulose en cellulose) aanwezig in digestaat (Tambone et al., 2009), in 

tegenstelling tot in het wilgenhout. Deze verschillen verklaren wellicht ook de verschillen in het hoger 

gehalte aan volatiel materiaal bij de pyrolysetemperatuur van 350°C. Bij de pyrolysetemperatuur van 

700°C zal volatiel materiaal vooral gevormd worden uit het thermostabiele lignine. Mogelijk bevatte 

digestaat een hoger gehalte aan lignine dan het wilgenhout en dit zou dan ook het hoger gehalte aan 

volatiele componenten van de D700 biochar verklaren. 

 

De C/N verhouding van de wilgenhout-biochars lag hoger dan de C/N verhouding van de digestaat-

biochars, logischerwijze gelinkt aan de hoge N inhoud van digestaat en zijn uitgangsmateriaal mest. De 

C/N verhouding van de wilgenhout-biochars nam af met hogere pyrolysetemperatuur terwijl deze van de 

digestaat-biochars ongeveer constant bleef. Dit laatste ligt in lijn met wat gevonden werd door Kloss et al. 

(2012) (zie ook sectie 2.3.2.4). 

 

5.2 Ongestoorde versus gestoorde bodemmonsters (Experiment 1) 
 

De lage N2O-N emissies die waargenomen werden bij de pre-incubatie maken duidelijk dat de 

omstandigheden niet optimaal waren voor denitrificatie. Dit ondanks de aanwezigheid van 31 mg    
 -

N/kg bodem en een vochtgehalte van 80% WFPS. Na toediening van 0,5 mg glucose-C/g bodem stegen de 

bodem N2O emissies. Het belang van een voldoende grote en beschikbare koolstofbron, een derde conditie 

voor denitrificatie (Stevenson & Cole, 1999), wordt hiermee aangetoond. Dit maakt duidelijk dat er in de 

bodem afkomstig van de proefpercelen effectief een tekort was aan beschikbare koolstof voor een vlotte 

denitrificatie. 

 

Eenzelfde situatie deed zich ook voor bij de pre-incubatie van de gestoorde bodemmonsters. Daarbij was 

reeds wel, behalve voor de D350-behandeling, een emissie reductie waarneembaar bij de biochar-

behandelingen. De hogere emissie vanuit de controle-behandeling van deze gestoorde bodemmonsters 

(Figuur 4.2) tegenover de lage emissies vanuit de ongestoorde bodemmonsters is mogelijk het gevolg van 

het vrijkomen van particulair organisch materiaal (POM) in de gestoorde monsters. Dit POM is onder 

ongestoorde omstandigheden aanwezig in stabiele bodemaggregaten (intra-microaggregraat POM) 

waardoor het moeilijk bereikbaar is voor de micro-organismen (De Neve, 2011). De verstoring van de 
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bodem kan er voor gezorgd hebben dat het POM beschikbaar kwam. Algemeen lagen de N2O emissies 

zonder glucose toediening dusdanig laag dat er ook aan de gestoorde monsters glucose toegediend werd.  

 

Tijdens de feitelijke incubatie van de ongestoorde monsters (met glucose) resulteerde biochar-behandeling 

in een duidelijke reductie van de N2O-N emissie (zie Figuur 4.3). Deze reducties tegenover de controle 

waren aanzienlijk en varieerden tussen 72% voor de D700-behandeling en 84% voor de W350-

behandeling. Deze emissie reducties als gevolg van toediening van biochar, zijn in overeenstemming met 

een aantal onderzoeken (Yanai et al., 2007; Singh et al., 2010b; Taghizadeh-Toosi et al., 2011; Ameloot 

et al., 2013a). 

 

De in deze thesis uitgevoerde incubatie experimenten werden dusdanig opgesteld om een aantal 

hypothesen rond de mogelijke achterliggende mechanismen voor N2O emissie reductie bij biochar 

incorporatie na te gaan. In dit eerste experiment werd onderzocht of biochar via een verbeterde 

bodemaëratie zorgt voor een gereduceerde N2O-emissie (hypothese 1). De verbeterde aëratie zou het 

gevolg zijn van de beïnvloeding van de bodemporienetwerk structuur door de biochar. 

 

Dat de waargenomen N2O emissie reductie het gevolg is van een gewijzigde bodemaëratie zoals 

verondersteld wordt door onder meer Yanai et al. (2007) kunnen we in onze studie weerleggen. Bij het 

verstoren van de bodemmonsters werd de bodemporienetwerkstuctuur in zowel de controle stalen als in de 

stalen met biochar op een zelfde wijze vernietigd. Indien een verbetering van de bodemaëratie kan 

vooropgesteld worden als mogelijk mechanisme van de emissie reductie, zouden we in de verstoorde 

bodemstalen geen verschillen verwachten tussen de emissie van de controle en van de biochar-

behandelingen. Uit Figuur 4.4 blijkt echter dat de biochar-behandelingen ook in geval van de gestoorde 

monsters voor een duidelijke emissie reductie zorgden. De percentages waarmee deze reducties 

plaatsvonden zijn gelegen tussen 48% en 90% voor de D700- en W350-behandeling, respectievelijk. 

 

Er dient echter wel een kanttekening gemaakt te worden. Het is namelijk mogelijk dat de verstoring van 

de bodem niet sterk genoeg was om een bepalend fysisch effect van biochar op de bodemstructuur uit te 

sluiten. Om meer inzicht te verwerven in de opgebouwde porienetwerkstructuur en daarmee 

samenhangend de gewijzigde waterhuishouding en aëratie in ongestoorde monsters, zouden deze verder 

onderzocht kunnen worden via het opstellen van pF-curves of met behulp van X-stralen CT. Op het 

verwerpen van hypothese 1 zal teruggekomen worden bij de bespreking van experiment 2. 

 

Zowel bij de ongestoorde bodemmonsters als bij de gestoorde bodemmonsters van de eigenlijke incubatie 

is de N2O emissie reductie minder sterk wanneer deze monsters een biochar vervaardigd op 700°C 

bevatten dan wanneer deze een biochar vervaardigd op 350°C bevatten. Een mogelijke verklaring is dat de 

350°C biochars, als gevolg van hun hogere CEC, meer ammoniumionen kunnen adsorberen, wat 

vervolgens tot minder nitrificatie en denitrificatie kon leiden. Echter, uit de analyse van de minerale 

reststikstof (zie Tabel 4.8) bleek dat het net de bodemstalen met biochar vervaardigd op 700°C zijn die 

meer ammonium bevatten. Daarnaast zou een verklaring kunnen gezocht worden in het typisch hoger 

gehalte aan macroporiën (> 50nm) van biochars geproduceerd op hogere temperaturen (Xu et al., 2011; 

Muradov et al., 2012). Hierdoor zullen deze biochars aan een groter aantal micro-organismen een 

beschermende habitat kunnen bieden. Het grotere aantal micro-organismen kan dan op zijn beurt zorgen 
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voor de iets hogere emissie vanuit deze behandelingen. Hoewel DeLuca et al. (2009) veronderstellen dat 

deze verhoogde proliferatie van micro-organismen kan leiden tot een verhoogde N-immobilisatie (zie 

sectie 2.5.1) en dus tot een gereduceerde N2O emissie is het weinig waarschijnlijk dat deze immobilisatie 

in onze studie zal leiden tot een merkbare emissie reductie. De toegevoegde hoeveelheid nitraat is immers 

voldoende groot om de weinige stikstof die door de micro-organismen wordt opgenomen ruimschoots te 

compenseren zodat de emissie niet beduidend gereduceerd zou worden. 

 

De reden voor de beperktere reductie bij de D700-behandeling in het gestoorde bodemmonster (Figuur 

4.4) is moeilijk te achterhalen. In experiment 3 wordt dit effect namelijk niet vastgesteld bij de gestoorde 

bodemmonsters met biochar die ingewerkt is op het veld. Dit terwijl de proefopzet (nitraatgehalte, 

glucosegehalte, vochtgehalte) van experiment 1 – de pre-incubatie buiten beschouwing gelaten – dezelfde 

is als in experiment 3. 

 

5.3 Invloed van de aëratie en ‘hot spots’ op de denitrificatie (Experiment 2) 
 

Net zoals er bij de incubatie van ongestoorde bodemmonsters bij 80% WFPS (Figuur 4.3) een reductie van 

de N2O-N emissie optrad vanuit de biochar-behandelingen was dit ook het geval bij 70% WFPS (Figuur 

4.7). De N2O-N emissie van de verschillende biochar-behandelingen bij 90% WFPS (Figuur 4.8) 

verschilde amper van de emissie afkomstig van de controle. Dit zou kunnen suggereren dat biochar bij een 

vochtgehalte van 70 en 80% WFPS via een verbeterde bodemaëratie zorgt voor een gereduceerde N2O 

emissie. Bij 90% WFPS zijn namelijk bijna alle poriën met water gevuld, waardoor we verwachten dat er 

geen verschil zal optreden tussen de N2O emissies van de controle en de biochar-behandelingen. Bij deze 

bijna waterverzadigde toestand (90% WFPS) van de bodem zouden we ook een doorgedreven reductie 

naar N2 verwachten. In Figuur 4.6 is deze doorgedreven reductie echter niet waarneembaar, waarschijnlijk 

als gevolg van de reeds uitgeputte nitraatbron bij aanvang van de incubatie bij 90% WFPS (zie 9
de

 

paragraaf van deze sectie). We kunnen dus veronderstellen dat ook de kleine verschillen tussen de N2O 

emissies bij 90% WFPS (Figuur 4.8) het gevolg zijn van de uitputting van het nitraat. Dit heeft als gevolg 

dat op basis van de N2O emissies bij 90% WFPS (Figuur 4.8) niet kan uitgesloten worden of een aëratie 

effect al dan niet zou optreden, ondanks de gelijkaardige emissies. Echter, uit experiment 1 is intussen 

gebleken dat de verbeterde aëratie veroorzaakt door de biochar waarschijnlijk geen effect heeft op de N2O 

emissie.  

 

Hoewel tot hiertoe reeds meerdere malen aangehaald is dat een indirecte beïnvloeding van de N2O emissie 

langsheen een beïnvloeding van de aëratie en vochtverdeling waarschijnlijk niet aan de orde is, kan een 

indirect fysisch mechanisme voor N2O emissie reductie door biochar nog niet volledig uitgesloten worden. 

Als gevolg van de retentie van water door fijne poriën in biochar bestaat namelijk ook de mogelijkheid dat 

er in de biochar zelf (anaerobe) microsites ontstaan waarin optimale omstandigheden heersen voor de 

denitrificeerders. Dergelijke zogenaamde ‘hot spots’ voor denitrificatie zijn reeds een algemeen erkend 

gegeven in bodems zonder biochar (Davidson et al., 1986; Strong & Fillery, 2002; Muller et al., 2004; 

Van Zwieten et al., 2009b). Meerdere studies gaan er van uit dat het mogelijk is dat er ook in biochar 

dergelijke anaerobe microsites kunnen ontstaan (Gundale & DeLuca, 2006; Warnock et al., 2007; Spokas 

et al., 2009). Door de aanwezigheid van de extra hot spots in de biochar zou de biochar kunnen zorgen 

voor een beter doorgaande denitrificatie en dus reductie van de N2O emissie. In dit opzicht zou de 



55 

 

completere denitrificatie er moeten voor zorgen dat er vanuit de biochar-behandelingen een hogere N2 

emissie optreedt dan vanuit de controle. Uit Figuur 4.5 blijkt echter duidelijk dat dit niet het geval is en dat 

er dus geen extra hot spots gevormd worden in de biochar. Met de resultaten van experiment 2 kunnen we 

m.a.w. onderzoekshypothese 2 verwerpen. Een aantal alternatieve verklaringen voor de observaties 

worden hieronder besproken. 

 

Substraatbinding aan biochar - Dat zowel de N2O emissie (Figuur 4.7) als de N2 emissie (Figuur 4.5) 

van de biochar-behandelingen bij 70% WFPS lager liggen dan die van de controle suggereert dat de N2O 

emissie reductie in deze studie mogelijk het gevolg is van een beperking in de reductiestap van    
  naar 

N2O. Dit ondanks de voldoende aanwezigheid van koolstof om de microbiële reductie van het nitraat 

volledig te laten doorgaan, wat insinueert dat er in de bodemmonsters een bepaalde afremming van de 

microbiële activiteit optrad. Nitraat werd in overmaat toegediend aan de bodemmonsters. Daarom is het 

weinig waarschijnlijk dat adsorptie van nitraat aan de biochar voor een merkbare reductie van de N2O 

emissie zorgde. Een verklaring voor de microbiële afremming kan vermoedelijk gezocht worden bij de 

binding van de beschikbare substraatbron (glucose) aan het biocharoppervlak, waardoor micro-

organismen minder koolstof tot hun beschikking zullen hebben. Van Zwieten et al. (2009b) suggereren 

eveneens dat de binding van gemakkelijk afbreekbaar organisch materiaal aan het biocharoppervlak zou 

kunnen zorgen voor gereduceerde N2O emissies. Dat er aan het biocharoppervlak opgelost organisch 

materiaal (opgeloste koolstofverbindingen) kan gebonden worden, is reeds algemeen bekend (Wardle et 

al., 1998; Glaser et al., 2002b; Gundale & DeLuca, 2006; Pignatello et al., 2006; Joseph et al., 2010). 

Joseph et al. (2010) geven ook aan dat polaire verbindingen (vb. glucose) gemakkelijker geadsorbeerd 

worden aan oppervlakken waarop veel zuurstofbevattende functionele groepen aanwezig zijn. De 

veronderstelling van koolstofadsorptie wordt extra kracht bijgezet door de N2O emissie reductie die optrad 

bij de biochar-behandelingen (behalve die met de D350) in de gestoorde bodemmonsters van de pre-

incubatie uit experiment 1 (Figuur 4.2). Adsorptie van opgeloste organische koolstof aan het 

biocharoppervlak zou in dat experiment namelijk eveneens een verklaring kunnen geven voor de N2O 

emissie reductie. Het betreft hier vermoedelijk opgeloste organische koolstof die vrijgekomen is uit de 

bodemaggregaten als gevolg van de verstoring. 

 

Een extra aanwijzing die de stelling van de gereduceerde N2O emissie als gevolg van koolstofadsorptie 

ondersteunt, wordt geleverd door het feit dat er in de pre-incubatie van experiment 1 geen emissie reductie 

door biochar optrad (Figuur 4.1) terwijl er na toevoeging van glucose (Figuur 4.3) wel een emissie 

reductie plaatsvond in de ongestoorde monsters. 

 

Over de verschillende experimenten heen zijn er zowel biochar-behandelingen die een hoger residueel 

nitraatgehalte hebben dan hun overeenkomstige controle-behandeling als er biochar-behandelingen zijn 

die een lager nitraatgehalte hebben. Dit maakt het moeilijk om de plaats van de microbiële inhibitie in het 

denitrificatieproces exact te bepalen en verschillende hypotheses kunnen hieromtrent worden 

geformuleerd. 

 

Inibitie van nitrietreductie en/of NO-reductie - Wanneer het residueel nitraatgehalte hoger lag dan in de 

controle kunnen we postuleren dat er ofwel inhibitie optrad ter hoogte van de reductie van    
  en    
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naar NO. Wanneer het nitraatgehalte daarentegen lager lag dan in de controle kan dit betekenen dat de 

reductie van    
  wel degelijk verder doorging tot de vorming van NO, maar dat er microbiële inhibitie 

optrad bij de reductie van NO naar N2O. Dit laatste zou mogelijk zijn wanneer de activatie energie voor de 

nitrietreductie lager ligt dan die voor de stikstofoxidereductie. 

 

Een indicatie voor de lagere activatie energie voor de nitrietreductie kan afgeleid worden uit onderzoek 

van Cordoba et al. (1986) en Paige (2013) . Deze laatste vond bij Peresephonela marina namelijk een 

activatie energie van 114 kJ/mol voor een stikstofoxide reductase terwijl Cordoba et al. (1986) een 

activatie energie van 43,5 kJ/mol vermelden voor de nitriet reductie bij Chlamydomonas reinhardtii. Om 

hierover uitsluitsel te krijgen zou de benodigde activatie energie voor beide processen onderzocht moeten 

worden specifiek bij de micro-organismen aanwezig in de gebruikte bodemstalen. In verder onderzoek 

zou ook de NO emissie opgemeten kunnen worden om op deze manier uitsluitsel te kunnen geven over de 

eventuele inhibitie van de reductiestap van NO naar N2O. 

 

Nitraat adsorptie aan biochar oppervlak - Een andere verklaring voor het lager nitraatgehalte in de 

biochar-behandelingen tegenover de controle wordt gegeven door Case et al. (2012). In dat onderzoek 

wordt gesteld dat als gevolg van de adsorptie via fysische weg het nitraat direct aan de biochar 

geadsorbeerd wordt en dat hierdoor de hoeveelheid extraheerbaar nitraat lager ligt in bodem met biochar 

toediening. Dit betekent dat de capillaire kracht die op het water in de microporiën inwerkt van zodanige 

aard is dat dit water zelfs bij 1M KCl extractie niet vrijkomt. Een dergelijk mechanisme ter verklaring van 

het lagere nitraatgehalte van bodemmonsters met biochar ten opzichte van de controlemonsters kan op 

basis van ons onderzoek niet uitgesloten worden. Maar opnieuw levert dit mechanisme evenmin een 

sluitende verklaring voor de gedaalde N2O emissies, doordat er ook biochar-behandelingen zijn waarvan 

het nitraatgehalte hoger lag dan in de bijhorende controle-behandeling (zie o.a. Tabel 4.21). 

 

Wat de N2-N emissies bij 90% WFPS (Figuur 4.6) betreft, is het moeilijk om de verschillende emissie-

patronen te verklaren. Aangezien voor de bepaling van de N2-N emissie bij 70% WFPS (Figuur 4.5) 

dezelfde bodemmonsters gebruikt werden, kunnen de emissies in deze twee figuren aan elkaar gekoppeld 

worden. De reden voor de zeer lage emissie van de controle bij 90% WFPS is waarschijnlijk het feit dat 

het nitraat in dit monster reeds uitgeput was na de incubatie bij 70% WFPS. De nitraatconcentratie na 

incubatie op beide vochtgehaltes bedraagt inderdaad nagenoeg 0 mg/kg (Tabel 4.12) en het is zeer 

waarschijnlijk dat dit reeds na de incubatie bij 70% WFPS het geval was.  

 

Aangezien de hoeveelheid nitraat wellicht effectief vroegtijdig opgebruikt was, heeft dit ook implicaties 

voor de interpretatie van de N2O-N/(N2-N+N2O-N) verhouding bij 90% WFPS (Figuur 4.10). De zeer lage 

N2 emissie van de controle- en de D350-behandeling leidden wellicht tot sterke overschatting van de N2O-

N/(N2-N+N2O-N) verhouding die we verwachtten bij aanwezigheid van voldoende nitraat voor instelling 

van de 90% WFPS vochttrap. Door dit artefact kunnen er geen uitspraken worden gemaakt over een 

afremming of stimulatie van de N2 vorming bij 90% WFPS als gevolg van biochar toediening. In het geval 

van de incubatie bij 70% WFPS is dit wel mogelijk. Terwijl Cayuela et al. (2013) een consistente afname 

van de N2O/(N2+N2O) verhouding vaststellen bij toediening van biochar aan de bodem is in Figuur 4.9 te 

zien dat dit enkel het geval is voor de W700- en D350-behandeling. Dit duidt erop dat - zoals reeds eerder 
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aangegeven – de biochar toediening niet zal zorgen voor een stimulatie van de laatste reductiestap in het 

denitrificatieproces. 

 

Dat de werkelijke N2O-N/(N2-N+N2O-N) verhouding van de controle bij 90% WFPS (Figuur 4.10) heel 

wat hoger ligt dan de verhouding berekend met de gemodelleerde N2 en N2O emissies (Tabel 4.17) is het 

gevolg van de overschatting van de N2-N emissie door het model bij 90% WFPS (Tabel 4.11). Een 

overschatting door het model van de N2O-N emissie vanuit de W350-behandeling bij 70% WFPS (Tabel 

4.13) zorgt er voor dat de N2O-N/(N2-N+N2O-N) verhouding berekend met de gemodelleerde emissies 

(Tabel 4.16) een stuk hoger ligt dan de werkelijke verhouding van deze behandeling (Figuur 4.9). 

 

5.4 Invloed van volatiel materiaal op N2O emissies (Experiment 3) 
 

De cumulatieve N2O-N emissie afkomstig van de controle-behandeling met verse biochar (Tabel 4.18) lag 

een factor 2 lager dan de emissies afkomstig van de controle van de proef met biochar die reeds in het veld 

ingewerkt werd (Tabel 4.19). De gestoorde bodemmonsters voor beide behandelingen werden niet op 

hetzelfde moment vervaardigd. Terwijl de monsters met verse biochar vervaardigd werden vlak voor het 

incubatie-experiment aanving, was dit voor de andere bodemmonsters reeds twee maanden eerder 

gebeurd. Dit zal dan waarschijnlijk ook de voornaamste oorzaak zijn van het feit dat de emissie afkomstig 

van de controle horend bij de bodemmonsterreeks met de verse biochars (Figuur 4.11) zo veel lager lag 

dan die afkomstig van de controle horend bij het andere deel van dit experiment (Figuur 4.12). Hierdoor 

kan de invloed van biochar toediening in beide gevallen enkel t.o.v. de overeenkomstige controle bekeken 

worden en is een vergelijking van absolute N2O emissies tussen de incubaties met vers ingewerkte en 7,5 

maanden voordien ingewerkte biochar niet mogelijk. 

 

Los van de verschillen in absolute N2O emissies bij de twee biochar inwerkingstijdstippen werd in beide 

proeven steeds een sterke N2O emissie reductie door biochar toediening waargenomen (behalve voor de 

D350-behandeling met de in het veld ingewerkte biochar). Doordat in verse biochar het volatiel materiaal 

nog geheel aanwezig is, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde verbindingen in relatief hoge concentraties 

voorkomen. Bepaalde van deze verbindingen kunnen bij hoge concentraties echter toxisch zijn voor 

micro-organismen (Graber et al., 2010). Indien N2O emissie reductie bij biochar toediening een gevolg 

zou zijn van een toxisch inhiberend effect van volatiele componenten, dan zouden we een minder sterke 

N2O emissie reductie verwacht hebben van de 7,5 maanden in het veld ingewerkte biochar (Tabel 4.18 en 

Tabel 4.19). Het N2O emissie reducerend effect van biochar bleek onafhankelijk te zijn van deze zgn. 

‘ageing’ in het veld en is bijgevolg wellicht niet gerelateerd aan een toxisch effect van volatiele 

componenten. De resultaten van dit experiment stellen ons in staat om hypothese 3 te weerleggen. 

 

In Figuur 4.12 is duidelijk te zien dat er bij de D350-behandeling een sterk toegenomen (780%, zie Tabel 

4.19) N2O-N emissie optreedt tegenover de controle. Over alle proeven heen binnen deze thesis was dit 

een volledig alleenstaande observatie, waardoor we geen directe verklaring vinden. Een dergelijke hogere 

N2O emissie bij toediening van D350 biochar trad immers niet op in experiment 1 waarbij er nochtans – 

op de pre-incubatie van experiment 1 na – volledig dezelfde incubatie omstandigheden waren als in 

experiment 3. Mogelijk heeft er zich op het veld heel plaatselijk iets heeft voorgedaan (vb. dierlijke 
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uitwerpselen) waardoor deze biochar-behandeling zich anders gedroeg. Dit kan er voor zorgen dat de 

stalen meer nitraat of labiele koolstof bevatten dan de andere stalen. 

 

  



59 

 

6 Conclusie 
 

Uit deze thesis blijkt het sterke potentieel van biochar inwerking om de emissie van het belangrijke 

broeikasgas N2O vanuit de bodem te reduceren. Dit zowel in gestoorde als in ongestoorde bodems, wat 

belangrijk kan zijn voor de grootschalige toepassing van biochar inwerking (bewerkte landbouwbodem 

versus braakliggend). Wanneer de omstandigheden voor denitrificatie suboptimaal zijn (hier: 

koolstoftekort) zal biochar in ongestoorde bodemstalen niet zorgen voor een bijkomende reductie van de 

N2O emissie. Wanneer het vochtgehalte 70% of 80% WFPS bedraagt, treden er bij optimale 

omstandigheden duidelijke N2O emissie reducties op van biochar-behandelingen ten opzichte van de 

controle. Verder onderzoek met bodem(stalen) op hoge vochtgehaltes (90% WFPS) is nodig om ook onder 

deze omstandigheden de precieze invloed van biochar op de N2O emissie te achterhalen. 

 

Dat een verbeterde bodemaëratie als gevolg van de beïnvloeding van het bodemporienetwerk door biochar 

zou zorgen voor de N2O emissie reductie wordt in deze thesis weerlegd. Hiermee sluit deze thesis aan bij 

de recente bevinding dat de invloed van aëratie op de N2O emissie reductie minimaal zou zijn. Een toxisch 

inhiberend effect dat uitgaat van het volatiel materiaal van de biochars als mogelijk mechanisme voor de 

N2O emissie reductie wordt in dit onderzoek eveneens weerlegd. In de experimenten werd slechts gebruik 

gemaakt van twee uitgangsmaterialen voor de biocharproductie. Het is mogelijk dat bij inwerking van 

biochar vervaardigd uit andere materialen er wel degelijk een toxisch effect kan optreden. Het zou dan ook 

interessant zijn om in verder onderzoek biochars vanuit meerdere uitgangsmaterialen en op meerdere 

pyrolysetemperaturen te vervaardigen. Om na te gaan of biochar via het volatiel materiaal (als C-bron) 

voor een gestimuleerde N2O emissie zorgt, zoals in andere studies gesuggereerd wordt, zou een bodem 

moeten gebruikt worden die reeds onder veldomstandigheden voldoende organische koolstof bevat zodat 

glucose toediening niet nodig is. 

 

Dat biochar de laatste reductiestap van de denitrificatie zou bevorderen, wordt dit in ons onderzoek 

tegengesproken. Op basis van deze thesis zou als nieuwe hypothese kunnen gesteld worden dat de N2O 

emissie reductie veroorzaakt wordt door een inhibitie van de microbiële activiteit bij de reductie van    
  

naar N2O. Dit als gevolg van adsorptie van labiele koolstof aan het biocharoppervlak. Daarom zou in 

verder onderzoek naast de N2O en N2  emissie ook de NO emissie kunnen opgemeten worden. Op die 

manier kan men uitsluiten of de eventuele microbiële inhibitie optreedt bij de nitraat- en nitrietreductie of 

bij de stikstofoxidereductie. Ook zou kunnen nagegaan worden of koolstofadsorptie wel degelijk de 

oorzaak is van de microbiële inhibitie. 

 

Een belangrijke opmerking bij deze thesis is dat de experimenten slechts uitgevoerd werden in 1 bepaalde 

soort bodem en dat voor de experimenten kleine bodemstalen gebruikt werden. Het zou dan ook 

interessant zijn om onderzoek te kunnen uitvoeren op meerdere bodemsoorten en dit bij voorkeur op 

grotere schaal. Op die manier zouden de resultaten van het onderzoek dan ook representatiever worden 

voor grootschalig gebruik van biochar in landbouwbodems. 
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