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Samenvatting 

Instandhouding van samenwerking en diversiteit in de mycorrhiza-symbiose 

Mutualistische  relaties  tussen  planten  en  arbusculaire  mycorrhiza-schimmels  (AMF)  zijn 
uitermate  wijd  verbreid  (ongeveer  80% van  de  landplanten  wordt  door  deze  organismen 
gekoloniseerd) en oud (meer dan 450 miljoen jaar). Deze symbiose is een essentiële factor in 
het  functioneren  en  de  productiviteit  van  ecosystemen;  ze  is  ook  sterk  betrokken  bij  de 
kringloop van twee sleutelelementen, fosfor en koolstof. In de huidige context van verlies van 
biodiversiteit is de instandhouding van dit mutualisme erg belangrijk geworden. 
Het doel van dit proefschrift was om de stabiliteit van het plant-schimmel-mutualisme beter te 
begrijpen. Ik richtte mijn aandacht allereerst op de uitwisseling van nutriënten, waarbij ik testte of  
de  gastheerplant  en  de  schimmelsymbiont  in  staat  zijn  om  onderscheid  te  maken  tussen 
verschillende potentiële partners en meer middelen toe te wijzen aan partners die meer nutriënten 
aanleveren. Vervolgens bestudeerde ik de mogelijkheid dat de gastheerplant betrokken is bij de 
levering  van  secundaire  metabolieten  aan  de  schimmelhyfen.  We  ontwikkelden  een  nieuwe 
hypothese, namelijk dat de door de plant geleverde chemische bescherming positief gecorreleerd 
is met het niveau van samenwerking (d.w.z. nutriëntenlevering) door de wortelsymbionten. 
Vervolgens bewoog ik me van het individuele niveau naar het niveau van de levensgemeenschap 
door  het  effect  te  bestuderen  van een afname van de  plantendiversiteit  op  de  diversiteit  van 
wortelsymbionten. Hiervoor gebruikte ik moleculaire analyses en innovatieve methodes, zoals het 
grootschalig uitlezen van DNA. Om de studie van de verkregen DNA-sequenties van mycorrhiza-
schimmels  en  andere  schimmels  te  vergemakkelijken,  werkte  ik  samen  met  collega’s  aan  de 
oprichting van een gegevensbank getiteld “Phymyco-DB”, die publiekelijk opengesteld werd in 
2012. Ten slotte bediscussieer ik de implicaties van het mycorrhiza-mutualisme in de context van 
landbouwsystemen en stel ik nieuwe wegen voor om zulke systemen te beheren. 
Dit promotieonderzoek biedt nieuwe inzichten in de vraag hoe de interacties tussen planten 
en AM-schimmels werken en hoe ze ecologische en evolutionaire processen vormgeven in 
natuurlijke en landbouwecosystemen. Deze inzichten zijn van doorslaggevend belang bij de 
ontwikkeling van een meer ecologisch verantwoorde intensieve landbouw. Dit project heeft 
nieuwe kennis ontwikkeld en nieuwe visies in beeld gebracht ten aanzien van het verlies van 
soortendiversiteit bij planten en de gevolgen daarvan voor de stabiliteit van AM-symbioses. 
Omdat  arbusculaire  mycorrhiza-schimmels  essentieel  zijn  bij  ecosysteemprocessen  en  het 
behoud van bodemvruchtbaarheid zou dit werk een belangrijke invloed moeten hebben op (i)  
het bodembeschermingsbeleid, (ii) het onderzoek naar plantenveredeling, en (iii) het ontwerp 
van duurzame landbouwsystemen. 
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