
Bokashi!



Even	voorstellen:
Ger	Kappert	– Jasper	ten	Berge



Werkgebieden

• Bokashi

• Melkveehouderij

• Tuinbouw



Door	de	inzet	van	Effectieve	
micro-organismen	creëren	we	
regeneratieve	processen	in	de	
verschillende	werkgebieden



Micro-organismen
Degeneratieve

(Dominantie van de regeneratieve Micro-organismen)

Opportunisten
(Meelopers)

Regeneratieve

Dominantieprincipe



Wat is er aan de hand op onze 
productiebodems?



Terug naar de basis



Maar niet terug naar de tijd 
van de:



Kringloop denken



Een belangrijk item in de kringloop



Wat betekent het Japanse 
woord Bokashi?

Goed gefermenteerd organisch    
materiaal



Fermenteren wat gebeurt er?

Proces waarbij organisch materiaal met 
de hulp van bacteriën en schimmels 
wordt afgebroken. 

Op die manier wordt dit materiaal veel 
gemakkelijker verteerbaar voor de 
bodem.







Technische aspecten Bokashi?

• Bijdrage voor gezonde voeding van het bodemleven

• Ruwvoer voor wormen en andere leven

• Geeft diversificatie van het bodemleven

• Bouwt mee aan organische stof en humusvorming

• Brengt, het vaak verloren, verteringsmechanisme van 
de bodem weer op gang



Blad



Bermmaaisel



Plantafval



Mest



Schoon organisch materiaal
• Maaisel, riet, blad etc.
• Juiste C/N verhouding 

15:1 tot 25:1
• 40-50% vochtigheid
• Grof materiaal fijner 

maken (klepelen)



Hoe maak je bokashi?

• Shredder

• Slurfmachine

• Laag voor laag (lasagna)



Toevoegmiddelen per m3
• BB bodem 1L

Effectieve Micro-organismen

• eMB starter 0,1L
Cellulose afbrekende bacteriën

• Oergesteentemeel 5-10kg
Stabiele PH waarde hoop



Gemixt….daarna luchtdicht afsluiten en 8-10 
weken laten zitten (langer is geen probleem)



Voordelen Bokashi

• Door zuurstofarm fermenteren nauwelijks CO2 verlies
• Energie en voedingswaarde 

blijft behouden (< 40°C)
• Alle input aan kilo’s is ook de output
• Verrijkt de bodem met organische materiaal, 

mineralen en regeneratief bodemleven
• Bodemleven krijgt direct voeding
• Onkruidzaden fermenteren mee
• Ook goed voor natte percelen (pendelwormen) 
• Na uitstrooien binnen 3 weken in de bodem opgenomen



Begeleiding

• Opzetten van de bokashi-hoop

• Afzet van het eindproduct



Regelgeving







Ervaringen







Dierentuin Artis



Landgoederen



Boomkwekerij



Melkveehouderij



Akkerbouw





Bokashi-dag	2018	- 6	april	a.s.



Telefoon: 0529-215030
Mobiel: 06 19 76 29 79
E-mail: jasper@bijdeoorsprong.nl
Internet: www.bijdeoorsprong.nl



15 maart 2018

De Leefbare stad
Natuurlijke stad



Voorstellen
§ Marcel Wenker 

Senior adviseur groen gemeente Deventer
Adviseur duurzaamheid gemeente Deventer



Stel je eens voor….
§ Steden Toekomstbestendig, circulair, duurzaam en Leefbaar
§ Ruimte voor natuurlijke

processen



Duurzaamheid en Transitie

§ Energie
§ Klimaat
§ Circulaire economie
§ Bodem
§ Voedsel

§ Van systemen 
gebaseerd op input 
fossiele brandstof 
naar systemen die 
permanent en 
duurzaam zijn. 



Kansen menukaart Deventer
§ Welke dingen kunnen we anders doen, 
§ welke kansen liggen er voor inrichting en beheer van de stad 

gebaseerd op permanent duurzame natuurlijke systemen.



Thema’s 

§ Symptoom bestrijding
§ EPR
§ Boomziekten beheersen
§ “onkruid” – (on)gewenste kruidengroei
§ Bodembeheer 

Wijzig deze tekst bij beeld/koptekst en voettekst



Eikenprocessierups



Boomziekten - monocultuur



Boomziekten - Diversiteit

www.beterebomen.nl



Onkruid in beplanting



Successie

EenjarigenMeerjarigen
en grassen

EenjarigenEenjarigen Struiken Pioniersbomen Climaxsoorten

Tijd

bacterie-
dominantie

schimmel-
dominantie

pH > 5     pH < 5
nitraat     ammonium

ecto-
mycorrhiza
(paddenstoelen)

endo-
mycorrhiza

cellulose     lignine



Ruimte voor successie 



Ruimte voor successie

Natuurlijke 
Successie; 3e jaar



Observeer een gemiddelde stadsbodem
Permanente aandacht en zorg voor bodem is 
noodzakelijk



Groenbeheer = Bodembeheer
Kringloop?



Bodemvoedselweb

3

Theelepel:
• Miljard bacteriën
• Meters 

schimmeldraden
• Duizenden 

protozoa
• Dozijn nematoden







Circulair terreinbeheer

Blad

Bokashi





§ Leefbare bodem, gezonde bodem, gezonde 
planten,  gezonde mensen , leefbare stad met 
tevreden inwoners


