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Theezakjes als wetenschappelijk meetinstrument

De Tea Bag Index

Via fotosynthese en decompositie wisselen bodem en atmosfeer 
grote hoeveelheden koolstof uit. Planten leggen koolstof vast 
door middel van fotosynthese, terwijl er koolstof uit een systeem 
verdwijnt door decompositie van dood organisch materiaal door 
bodemfauna en micro-organismen. In het huidige evenwicht zit 
er meer koolstof opgeslagen in organische vorm in de bodem dan 
dat er koolstof als CO2 in de atmosfeer aanwezig is. Door kli-
maatsverandering kan dit evenwicht gaan verschuiven waardoor 
de concentratie van het broeikasgas CO2 in de atmosfeer toe-
neemt. Deze verschuiving vormt een belangrijke onzekerheid in 
de huidige klimaatmodellen die decompositiesnelheid schatten 
op basis van algemene bodemkenmerken. De Tea Bag Index (TBI) 
is ontwikkeld om meer inzicht te krijgen in de decompositiesnel-
heid. Voorspellingen door klimaatmodellen kunnen direct wor-
den gebaseerd op wereldwijde decompositiemetingen met een 
hoge resolutie. Hierdoor neemt de betrouwbaarheid van schattin-
gen voor klimaatmodellen in hoge mate toe. De TBI gebruikt 

theezakjes als gestandaardiseerde ‘litterbags’, met thee als repre-
sentatief dood plantenmateriaal. De TBI kan dienen als referen-
tiemateriaal in bodemproces-experimenten en, door het brede 
publiek te betrekken, genereert de TBI data met een dichtheid en 
verspreiding die niet of nauwelijks is te bereiken met de huidige 
methoden.

DecomposiTie

Bij de decompositie van dood plantenmateriaal komen voedings-
stoffen vrij die planten en micro-organismen weer kunnen ge-
bruiken voor hun stofwisseling en groei. Ook komt het broeikas-
gas CO2 vrij bij de afbraak van dood plantenmateriaal. Bij een 
snelle afbraak komt er meer CO2 vrij, en een langzame afbraak 

betekent meer opslag van koolstof in de bodem. Om beter inzicht 
te krijgen in de wereldwijde CO2-emissie van bodems is het van 
belang de afbraaksnelheid van organische stof in de bodem te 
meten.

Deze afbraaksnelheid kan enorm verschillen tussen gebieden, 
want het zijn biologische processen. Als het koud is gaat afbraak 
bijvoorbeeld langzamer dan als het warm is. Maar ook andere 
factoren als vochtigheid, zuurgraad of hoeveelheid nutriënten 
hebben grote invloed op de afbraaksnelheid. Veel van deze abioti-
sche bodemeigenschappen zijn beschikbaar in een bodemkaart 
van de wereld, maar een indicator voor de afbraaksnelheid en 
koolstofopslagcapaciteit ontbreekt. 

meThoDe

In het huidige onderzoek wordt afbraaksnelheid vaak gemeten 
met behulp van zakjes van nylon gaas met dood plantenmateri-
aal erin (litterbags). De zakjes worden gewogen, in de bodem ge-
stopt en er na een aantal maanden weer uitgehaald en opnieuw 
gewogen. Het gewichtsverlies is het materiaal dat afgebroken is. 
Wij hebben een makkelijke en goedkope methode ontwikkeld om 

De huidige klimaatsverandering kan grote gevolgen hebben voor de 
snelheid waarmee koolstofdioxide uit de bodem vrijkomt. exacte cij-
fers hierover ontbreken echter. De Tea Bag index (TBi) maakt betere 
schattingen mogelijk door veldmetingen met een hoge resolutie op 
mondiale schaal. iedereen kan eenvoudig meehelpen door theezakjes 
te begraven. op deze manier draagt de TBi ook bij aan bewustwording 
over de rol van de bodem bij klimaatprocessen en stofkringlopen.
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Door de eenvoud kunnen zelfs  
basisscholen meedoen en zo 

meer leren over bodems

Figuur 1: NyLoN TheezAKJe geBruiKT voor De TBi (LiNKs). voorBeeLD vAN eeN 

TBi experimeNT (rechTs).
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afbraak te meten: door het begraven van theezakjes. De weten-
schappelijke waarde van deze nieuwe methode is uitgebreid getest 
en wordt sinds kort in verschillende landen toegepast.

De TBI maakt gebruik van twee wereldwijd in de normale winkel 
verkrijgbare soorten thee in synthetische zakjes (figuur 1), die 
tegelijkertijd begraven worden: Groene thee en Rooibos. Groene 
thee bevat de jonge, groene bladeren van de theeplant en is daar-
om makkelijk afbreekbaar. Rooibos is veel moeilijker afbreekbaar, 
omdat het vooral uit houtig materiaal bestaat. Door gebruik te 
maken van makkelijk-afbreekbare groene thee én moeilijk-af-
breekbare Rooibos kan, met maar één uitgraafmoment, een af-
braakcurve bepaald worden waarbij initiële decompositiesnelheid 
en stabiliteit van organische koolstof berekend worden.1

De eerste resultaten van het TBI onderzoek laten bekende patro-
nen zien: de afbraaksnelheid in Panamees tropisch regenwoud, 
waar het warm en vochtig is, is veel hoger dan in de koelere 
Nederlandse bossen. Plekken waar veel koolstof in de bodem 
wordt opgeslagen, zoals de Ierse en Nederlandse veengebieden, 
maar ook de veenvormende mangrove in Florida laten een hoge 
stabiliteit van organische koolstof zien.2 

Omdat de TBI eenvoudig is uit te voeren is het een makkelijke 
methode om een indicatie te krijgen van afbraaksnelheden in een 

lopend bodemonderzoek. Door de goede standaardisatie van ma-
teriaal en methode zijn de verkregen resultaten onderling verge-
lijkbaar.

crowDsourciNg

Wij willen consumenten aansporen om mee te doen aan ons on-
derzoek. Meedoen kan door theezakjes te begraven op elke ge-
wenste plek in (stads-)natuur en buitengebieden. De zakjes moe-
ten na drie maanden weer opgegraven en gedroogd worden. 
Daarna is het genoeg om het gewicht en de plek waarop de thee-

zakjes waren begraven in te vullen op onze website (figuur 2). 
Door de eenvoud van deze methode leent het zich uitstekend om 
afbraakprocessen zichtbaar te maken in bodemkundige lessen op 
middelbare scholen of zelfs om basisschoolleerlingen te laten 
zien wat er allemaal in de bodem gebeurt. Een TBI-test-pakket, 
met twee theezakjes en een folder die gebruikt kan worden als 
weegschaal, wordt verspreid op congressen en uitgedeeld aan ge-
interesseerden. Deze pakketten zullen in de toekomst worden 
verspreid door het Europese onderzoeksinstituut voor milieu en 
duurzaamheid (Joint Research Centre - Institute for 
Environment and Sustainability. De crowdsourcing data worden 
binnenkort geïmplementeerd in het Eye On Earth project (watch.
eyeonearth.org) in samenwerking met het JRC.

Samen bouwen we zo een database. Als er voldoende resultaten 
binnenkomen, maken we een kaart van de afbraaksnelheid in 
Nederland, Europa of zelfs de wereld. Op deze manier vormen 
vele kleine inspanningen een enorme hoeveelheid kennis. Het 
vergelijken van afbraaksnelheden op verschillende plekken leert 
ons beter te begrijpen wat zich in de bodem afspeelt. Dit zal uit-
eindelijk leiden tot betere schattingen van de accumulatie en af-
braak van bodem organische stof in een veranderend klimaat en 
bijdragen aan de ontwikkeling van effectieve beleidsmaatregelen 
om CO2 uitstoot uit bodems te verminderen.

meedoen?

1. Neem een zakje groene thee en rooibos thee (Lipton    

 pyramid tea bags).

2. Vind een geschikte locatie (niet in je tuin!).

3. Begraaf de theezakjes vlakbij elkaar (niet tegen elkaar   

 aan), op ongeveer 8 cm diepte, zorg ervoor dat het la-

 beltje nog boven de bodem uitsteekt.

4. Haal de zakjes na 90 dagen weer op.

5. Droog de zakjes op een warme en/of zonnige plek.

6. Klop de bodem van de buitenkant van de zakjes.

7. Scheur het labeltje af maar laat het draadje zitten en    

 weeg de zakjes afzonderlijk met een weegschaal.

8. Vul het dataformulier in op de website (decolab.org/   

 tbi/data) en noteer naam, email, begraaflocatie, datum,   

 gewichten en eventuele bijzonderheden.

Het protocol om de TBI methode te gebruiken als referentiemate-
riaal bij een bodemexperiment staat op de website (decolab.org/
tbi/protocol.html).
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Met de Tea Bag Index neemt de 
betrouwbaarheid van schattingen 

voor klimaatmodellen in hoge 
mate toe thee als referentiemate-
riaal voor decompositie en stabili-

satie van organische stof

Figuur 2: opzeT vAN De TBi crowDsourciNg meThoDe.
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