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J
apans is op het erf van
boer Jos Elderink uit De
Lutte niet de voertaal,
maar de term ‘bokashi’

wordt er vaak gebezigd. Dat bo-
kashi in het Japans meerdere bete-
kenissen heeft, gelooft Elderink
best. Maar slechts één daarvan is
voor de biologische melkveehou-
der - 150 koeien - van belang:
‘Goed gefermenteerd organisch
materiaal’.
„Best handig dat ze daar in het

Japans één woord voor hebben”,
grapt Jasper ten Berge. Hij is bo-
kashideskundige en mede-eige-
naar van het bedrijf ‘Bij de Oor-
sprong’, dat Elderink begeleidt bij
een proef. Hij vergelijkt het proces
met het maken van zuurkool: „In

beide gevallen voeg je er een stof
aan toe om het fermentatieproces
op gang te brengen en sluit je alles
af om er geen zuurstof bij te laten
komen. Het verschil is dat je geen
zuur eindproduct wil, dus voeg je
er bij bokashi nog oergesteente-
meel aan toe, dat veel mineralen
bevat. Het voordeel is dat in dat
proces de organische stoffen, an-
ders dan bij composteren, behou-
den blijven. En dat is goed voor de
bodem.”
Op diverse plekken in Twente

en daarbuiten liggen inmiddels
bokashibulten. Het zijn met plas-
tic afgedekte hopen van berm- en
slootmaaisel. „Ze  zijn in lagen op-
gebouwd”, zegt Ten Berge. „Een
laag maaisel, dan vernevelen we er
effectieve micro-organismen over-
heen en brengen het oergesteente-
meel erop. En dan weer maaisel.”

Bodemdiertjes
Een kijkje in de bokashibult leert
dat het maaisel er nog bijna het-
zelfde uit ziet als toen het onder
het plastic verdween. „Het wordt
ook niet volledig afgebroken”, zegt
Ten Berge. „Dat moeten de bo-
demdiertjes verder doen. Die wer-
ken zich vanuit de bodem om-
hoog, waardoor de structuur ver-
betert. Die wormen produceren
ook weer hoogwaardige voedings-
stoffen voor gewassen.”

Maar dan moet er wel voldoende
bokashi van berm- en slootmaai-
sel zijn. Verschillende gemeenten,
het waterschap Vechtstromen en
LTO Zuid Twente sloegen vorig
jaar de handen ineen. Sindsdien
liggen er bokashikuilen in onder

meer Diepenheim en Delden en
Westerhaar. „En er volgen er nog
twee in Vriezenveen”, zegt Henk
Spijk, teamleider bij de gemeente
Twenterand. „Wij leveren als ge-
meente ons blad, berm- en sloot-
maaisel aan bij agrariërs, die er bo-
kashi van maken. Dat bespaart
beiden kosten. Het is een pilot met

de Wageningen Universiteit, om
te zien of het echt effect heeft.”
Zo’n nulmeting is nodig, want

niet iedereen is het erover eens dat
effectieve micro-organismen (zo-
als schimmels en bacteriën) en
daarmee bokashi bijdragen aan
bodemverbetering. Boven een ou-
der onderzoek van de Wageningen
Universiteit staat ‘EM: Effectieve
Micro-organismen of Effectieve
Magie?’
Vooralsnog wordt er van uitge-

gaan dat de Twentse bodem baat
heeft bij bokashi. Niet voor niets is
het opgenomen in het programma
van Mineral Valley Twente, een
project waarin gemeenten samen-
werken om oplossingen te vinden
voor het mestoverschot en tegelijk
de bodem te verbeteren.
De schrale Twentse zandgron-

den hebben grote behoefte aan
meststoffen en daarvoor wordt,
behalve mest uit varkens- en koei-
enstallen, nog veel kunstmest ge-
bruikt. Dat  verarmt de bodem nog
meer en de structuur van de bo-
dem wordt ook slechter.
Dat moet anders, vond Jos Elde-

rink 17 jaar geleden al. „Ik koos er
in 2000 voor het anders te gaan
doen”, zegt hij. „Geen chemische
hulpstoffen meer, geen kunst-
mest, geen bestrijdingsmiddelen,
geen antibiotica.” Zijn land be-
mest hij daarom met het gefer-

menteerd blad, berm- en sloot-
maaisel. „Dat activeert en stimu-
leert het bodemleven. Dat er meer
goede voedingsstoffen in de bo-
dem zitten, zie ik aan de kleur van
het gras. Hoe armoediger de
grond, hoe lichter het gras.”

Stappen
Elderink maakte in de overgang
naar  biologisch boeren al grote
stappen. „Nu nemen we kleinere
stapjes”, zegt hij. Zoals ‘het sluiten
van de kringloop’. Want na een
goede bodem, beter voer en ge-
zondere dieren moet er ook wat
met de koeienmest gebeuren.
„Die drijfmest is eigenlijk onna-

tuurlijk”, zegt Elderink. „Urine en
vaste mest komen bij elkaar in de
mestkelder en dat geeft schuim op
de mest, meer ammoniakvorming
en risico op giftige gassen.” 
Ten Berge heeft daarom zojuist

een grote tank met natuurlijke ef-
fectieve micro-organismen afgele-
verd bij Elderink, die  in de mest-
kelder wordt gegoten. Het idee is
dat de mest zo ook meer gaat bij-
dragen aan de verbetering van de
bodem. „Daarom wordt ook kool-
stof toegevoegd, om de stikstof in
de mest vast te leggen”, zegt Ten
Berge. „In agrarische bedrijven
kan zo het gebruik van kunstmest
verminderd worden tot een mini-
mum en in veel gevallen tot nul.” 

Proef met rottend blad en bermmaaisel als mest voor landbouwgrond    

Bokashi! Het klinkt
als een toverspreuk.
En wellicht is het een
tovermiddel, dat de
mestproblematiek
helpt oplossen én
tegelijk de bodem
verbetert.

� Jos Elderink doet de bokashi micro-organismen ook door de drijfmest, waardoor die beter moet worden voor de bodem. FOTO’S REINIER VAN WILLIGEN

Bokashi: 
hoop op een betere bodem

Agrarische bedrijven
kunnen  het gebruik
van kunstmest in veel
gevallen tot nul
beperken
– Jasper ten Berge, veehouder


