SAMENWERKEN MET CUMELABEDRIJVEN
“We moeten het samen aan
de voorkant regelen”

ondernemen met

vaktechniek

Bokashi-initiator Jasper ten Berge van Bij de Oorsprong uit Dalfsen heeft afgelopen jaar samen met cumelabedrijven een aantal bokashikuilen aangelegd. Volgens Ten Berge is de afzet geen beperking, maar moet het aan de voorkant wel goed worden
geregeld. Hij wil dit graag samen met cumelabedrijven realiseren, zodat die het daarna zelfstandig kunnen doen.

Jasper ten Berge wil
zijn kennis en kunde
overdragen aan
cumelabedrijven,
zodat de bedrijven
het zelfstandig
kunnen rondzetten
en hij zich kan
beperken tot de
levering van de
toevoegingen.
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Het is eigenlijk wel grappig: allemaal genodigden bij de officiële
opening van de eerste bokashihoop in Markelo, zeer geïnteresseerd kijkend naar een hoop berm- en bladmaaisel die afgelopen najaar door Baks Borculo is ‘ingekuild’. Het ruikt een beetje
zurig, maar ziet er verder gewoon uit als een hoop sloten- en
bermmaaisel. Het bermmaaisel en de bladeren zijn op het oog
niet in verre staat van ontbinding. Het uitrijden, na de speeches,
krijgt daarom ook niet alle aandacht. De genodigden zien in dat
er gewoon compost wordt uitgereden, zo spannend is dat niet.
Met een knipoog naar bokashi heeft Bij de Oorsprong daarom
voor iedereen een lekker broodje ‘fermentatie’ geregeld. Dat
gaat er natuurlijk wel in, evenals de verhalen van de participerende boer en de wethouder van de gemeente Hof van Twente.
Richard Teunissen van Baks Borculo glimlacht. Baks is er zeer tevreden over dat het bedrijf kan meewerken aan deze pilot en
op deze manier meerwaarde kan bieden aan de gemeente.

Proefproject
Baks Borculo heeft deze bokashihoop samen met Bij de Oorsprong uit Dalfsen (leverancier van de toevoegmiddelen om
bokashi te maken) voor de gemeente Hof van Twente aangelegd. Hiervoor is berm- en slotenmaaisel uit de directe
omgeving gebruikt. Ondanks de relatief kleine straal van
een kilometer waarbinnen het materiaal mag worden aangevoerd, ligt er een behoorlijke hoop van circa 250 kuub. De
hoop is onder begeleiding van Bij de Oorsprong laagsgewijs
(30 centimeter dikke lagen) aangelegd, waarbij het vochtgehalte (zo nodig met een extra watergift met de waterwagen)
binnen de gestelde grenzen van circa 30 tot 40 procent moet
komen te liggen. Tijdens het laagsgewijs aanleggen van de
hoop worden de micro-organismen en cellulose-afbrekende bacteriën toegevoegd, alsmede oergesteentemeel om
de pH-waarde te stabiliseren. De hoop wordt daarna met

BVOR: vergelijking gemaakt
Het is logisch dat bermmaaisel dat op de bokashimethode wordt verwerkt niet
naar composteerders gaat. Als reactie hierop heeft de BVOR op de eigen site een
vergelijking gemaakt tussen bokashikuilen en het composteren zoals dat bij de
BVOR-leden gebeurt. De BVOR beroept zich daarbij op een onderzoek dat is uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut ‘Verwerken van maaisel voor landbouwkundig gebruik - waarde van compost, Bokashi en bermgraskuil als meststof’
(2015). Hier enkele kernwaarden daaruit.
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landbouwfolie luchtdicht afgedekt. Ook moet worden ingespeeld op de C-N-verhouding van het aangevoerde product.
Puur boomblad heeft een wat te hoge C-N-verhouding. Nat
bermmaaisel zit weer aan de lage kant. Ruwweg moet de CN-verhouding tussen de 15:1 en 25:1 liggen. Dat is te bereiken
door de verhoudingen van de producten te variëren. Ook
moeten er eigenlijk geen te lange en grove delen (bijvoorbeeld hele rietstengels) in zitten, omdat het contactoppervlak dan te beperkt is voor een snelle afbraak. Een technisch
verhaal, waar Ten Berge helder over is. “Onze tak van sport is
de cumelaondernemer te begeleiden bij het aanleggen van
de kuil en de benodigde kennis hiervoor over te dragen, zodat het bedrijf op termijn zelf de vakkennis heeft om goede
bokashikuilen aan te leggen.”
Bij deze proef heeft Bij de Oorsprong de aanleg geheel begeleid. Die heeft in het najaar plaatsgevonden. Na ongeveer
drie maanden is de kuil gereed om te worden geopend en
uitgereden, in dit geval mooi voordat het maïsland wordt
klaargemaakt. In het najaar uitrijden van in de zomer gerealiseerde bermmaaiselkuilen gaat volgens Ten Berge echter
ook prima.

Proces gaat door
Bij het openen van de kuil ruik je dat er in die maanden een
fermentatieproces heeft plaatsgevonden, vergelijkbaar met
zoals vroeger zuurkool in een vat werd gemaakt. Na drie
maanden is het proces nog lang niet klaar. Eigenlijk begint
deel twee van het werk dan pas. In de drie maanden hebben
de gisten en bacteriën zich sterk vermeerderd en het afval
omgezet. Tijdens het uitrijden merk je dat aan het iets gemakkelijker uiteenvallen van het materiaal. Daar blijft het bij.
Daarna gaan de micro-organismen en wormen op het land
doen waarvoor bokashi is opgezet: het afbreken van het

materiaal en het stimuleren van het bodemleven, zodat de
meststoffen in de bodem via het bodemleven (dat die meststoffen consumeert en weer afgeeft) terecht komen. De aanwezige agrariër had afgelopen najaar een bokashihoop uitgereden op grasland. Hij gaf aan dat hij ‘het ergste’ vreesde,
maar dat na drie weken alles verdwenen was en het weiland
met bokashi significant donkergroener was en er beter bij
stond dan het deel dat hij niet had bemest met bokashi. Dat
is natuurlijk een momentopname. Bokashi claimt dat er met
deze methode ten opzichte van composteren geen CO2verlies is, de energie- en voedingswaarde behouden blijft en
alle input aan tonnen product ook de output is die op het
land wordt uitgereden. Een opmerkelijk detail hierbij is dat
onkruidzaden mee fermenteren. Een belangrijk gegeven,
omdat de temperatuur onder de 40 graden blijft. Bij het bewuste perceel in Markelo zijn monsters genomen als onderdeel van een meerjarige proef om te kijken wat de invloed
op het bodemleven en het organische-stofgehalte is.

Rendement
De aanwezige wethouder van de Hof van Twente, Wim Meulenkamp, benadrukte het belang van het houden van de organische stof in de eigen regio, omdat agrarische gronden
verschralen. Dit project past volgens hem goed in het project Mineral Valley, waarin tien Twentse gemeenten participeren. Allemaal zijn ze doordrongen van de noodzaak om
de organische-stofbalans op landbouwgronden te verbeteren. Meulenkamp noemde dit een prima initiatief, dat past
in deze gedachte. Ten Berge voegt eraan toe dat de CO2-besparing ook moet worden meegenomen. “Voor gemeenten
die CO2-neutraler willen werken of presteren, scheelt het een
aanzienlijke post transport naar een composteerder en terug, als dat al gebeurt”, aldus Ten Berge. Hij geeft aan dat het
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transporteren - tot soms heel ver om het bij de goedkoopste
composteerder af te zetten - een item is. “In het laatste geval
ben je dan de grondstoffen uit de eigen regio kwijt.”
Ten Berge bespeurt onder gemeenten en bij waterschappen
ook bereidheid, mede vanuit het oogpunt van de CO2-prestatie en het behouden van de grondstoffen in de eigen regio
(kleine-kringloopgedachte). Hij voert daarover gesprekken
met belanghebbenden. “In dit kader gaan we volgend jaar
een groot project opstarten, waarbij van een grote gemeente alle bladafval wordt verzameld.”
Over de aantrekkelijkheid wordt niet getwijfeld. Ten Berge
geeft aan dat op studieavonden is gebleken dat boeren allang de noodzaak inzien van bodemverbetering en dat aanwenden van bermmaaisel en bladeren zonder dat dit meetelt in de mestboekhouding altijd welkom is, mits de kosten
natuurlijk binnen de perken blijven. Ten Berge geeft aan dat
voor de bokashimethode de extra kosten voor de toevoegingen neerkomen op ongeveer € 6,- per ton. Daar komen
dan het aanleggen van de kuil en het uitrijden nog bij. Reken
daar ruwweg € 15,- voor en je zit binnen de tarieven voor het
naar de composteerder brengen.
Het product moet natuurlijk wel schoon zijn. “Dat is een belangrijk aandachtspunt”, vertelt Ten Berge. “Bij de meeste bermen en watergangen is het geen item, maar daar waar veel
zwerfaval ligt, zal dit eerst moeten worden verwijderd, anders
gaat het maaisel niet mee. Bermmaaisel vlakbij eetgelegenheden aan de snelweg is vanuit dit oogpunt zeker niet geschikt”,
aldus Ten Berge. Het werken in de eigen regio kan hierbij een
controlerend effect hebben. De boer zal de loonwerker erop
aanspreken en de loonwerker de gemeente of het waterschap.

Straal als knelpunt
Grootste knelpunt is de straal waarbinnen je bokashihopen
legaal mag aanleggen. Wettelijk is de straal waarbij je bermmaaisel mag verzamelen en uitrijden een kilometer. Daar
houden de partijen zich aan.
Bij de Oorsprong is nu drie jaar bezig. “Te kort om harde cijfers te presenteren”, aldus Ten Berge. Desondanks ziet hij
mogelijkheden genoeg regionaal meer van dit soort initiatieven te realiseren en zijn er al de nodige gestart en geïnitieerd. Hiervoor voert Ten Berge gesprekken met gemeenten,
provincies en waterschappen. Baks Borculo gaat met deze
ervaringen verder aan de slag “We weten nu hoe het moet
en wat er moet worden geregeld. De palen zijn geslagen”,
aldus Teunissen van Baks Borculo.

TEKST & FOTO’S: Gert Vreemann

Op het eerste
gezicht gewoon
een composthoop.
Je ruikt iets de zure
fermentatielucht
en ziet dat de hoop
laagsgewijs is
opgebouwd met
toevoegingen.

Ten Berge neemt
hier grondmonsters voor
een meerjarig
traject waarin de
voortgang van
het bodemleven
en de bemestingstoestand worden
geanalyseerd.

Bij het uitrijden valt
het product iets
gemakkelijker uit
elkaar. Verder is het
gewoon compost
strooien zoals u dat
kent.

Wat is bokashi?
Bokashi is in Japan ontwikkeld. In het Japans betekent het ‘goed gefermenteerd organisch materiaal’. Het wordt er traditioneel gebruikt om de
microbiële diversiteit in de bodem te verhogen en planten te voorzien van bioactieve voedingsstoffen, zoals natuurlijke antibiotica en groeihormonen, vitamines en aminozuren. De methode komt voort uit de effectieve micro-organismetechnologie die werd ontwikkeld door professor dr. Teruo
Higa van de Universiteit van de Ryukyus in Okinawa. Bokashi kan van nagenoeg elk type vers organisch materiaal worden gemaakt. In Europa is er
in bijvoorbeeld Oostenrijk al veel ervaring opgedaan.
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