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JOHANNES ARKEMA
IS OP EEN MISSIE

Johannes Arkema is ervan overtuigd dat bokashi - het fermenteren van organisch
materiaal - voordelen biedt boven compost. In samenwerking met de bouwer van
de Feed Tuber ontwikkelde hij een mobiele unit voor het aanleggen van slurven. We
namen een kijkje bij het inslurven van een grote berg bladafval in Noord-Nederland.

‘IK WIL KLEINE
HOEVEELHEDEN
KUNNEN MENGEN,
OM BOKASHI TE
MAKEN OP
PLEKKEN ZONDER
VLOEISTOFDICHTE
VLOER’
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Een groepje jongelui staat te kijken hoe een mobiele kraan, knijpbak voor knijpbak, bladafval
invoert in een inslurfmachine. Het gaat om studenten van een groene mbo-opleiding, die vandaag komen kennismaken met bokashi. De
docent kan alle stappen mooi laten zien: binnen
in de trechter worden kleimineralen en gebroken schelpen door het bladafval gemengd. De
schelpen zorgen voor de juiste pH-waarde en de
kleideeltjes voor een betere binding van voedingsstoffen. Ook worden er via spuitdoppen
micro-organismen toegevoegd, die helpen bij
het fermenteren van het product. Dat gebeurt
onder zuurstofloze omstandigheden, dus het

proces laat zich vergelijken met inkuilen, alleen
is dit ‘voer’ bestemd voor het bodemleven.
De keuze voor inslurven is bijzonder. Meestal
wordt organisch materiaal aan een hoop gereden en afgedekt met landbouwplastic. “Ik zocht
een manier om kleinere hoeveelheden goed te
kunnen mengen, om zo ook bokashi te kunnen
maken op plekken waar geen vloeistofdichte
vloer is”, legt Johannes Arkema uit. Hij werkt nu
voor het derde jaar met de Feed Tuber en komt
door heel het land. “Er vinden verspreid over het
land proeven plaats en je merkt dat veel gemeenten en andere gebiedspartijen belangstelling hebben voor de methode.”
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SCHOON ERIN
De machine waarmee Arkema werkt, wijkt niet
veel af van een opstelling waarmee graan, maïs
en ander voer wordt ingeslurfd. Belangrijkste eis
van Arkema was dat hij zijn toevoegingen goed
kan mengen en dat het geheel op een oplegger
past. Hij laat zien hoe het systeem is opgebouwd.
Voor op de oplegger staat de trechter, waar precies de inhoud van een big bag met het schelpenmengsel in past. Via een vijzel wordt het product
naar de vultrechter getransporteerd, waar het in
een hoeveelheid van ongeveer tien kilogram per
ton door de bladmassa wordt verdeeld. Naast de
verdeelbuizen zit een spuitdop die vanuit een
voorraadvat de vloeistof met micro-organismen
aanvoert. Onder in de trechterbak zit een horizontale as met haken die het groenafval uit elkaar
trekt en mengt, waarna het verder naar achteren
wordt gewerkt. Een as met schoepen duwt het
product uiteindelijk in de slurf. Het geheel wordt
aangedreven door een 62 kW (85 pk) generator.
De bedrijfswagen voor de oplegger staat in zijn
neutraal en wordt door het vullen van de slurf
vooruitgedrukt. Af en toe moet Arkema even
bijsturen, omdat de slurf in een bocht ligt. Samen
met de leverancier van de machine, Jan-Dirk van
der Tol, paste Arkema het systeem regelmatig
aan. Zo zitten er al zwaardere breekbouten in de
hakenas, omdat proppen en stukken steen het
proces gevoelig maken. Ook vandaag staat Arkema een paar keer stil. “Van belang is dat je
schoon uitgangsmateriaal hebt. Schoon erin is
schoon eruit. Wat we hier vandaag verwerken,
daar ben ik eigenlijk wel content mee. Er zit weinig vervuiling in. Toch kan een groot stuk ijzer of
steen je wel even van het werk houden. Ook als er
onder in de trechter een ‘papje’ ontstaat, kan dat
voor problemen zorgen. Dan wil de boel niet goed
naar achteren.”

PROCESOPERATOR
Al met al heeft Arkema zijn handen best vol aan
het proces. Aan de achterzijde verloopt het proces
vanzelf en valt er ook weinig te sturen. De slurf met
het product wordt stevig en sluit goed luchtdicht
af, maar is wel onregelmatig van vorm. Dat heeft te
maken met de iets onregelmatige invoer. “Idealiter
zou je er nog een zeefunit voor moeten hebben,
waardoor je zeker bent van een continue toevoer
van schoon en goed gemengd materiaal. Op grote
schaal zou je een andere opstelling maken.”
Arkema heeft niet de illusie dat het inslurven van
bokashi een grote vlucht zal nemen. “Ik wil vooral
graag dat meer mensen kennis kunnen maken
met bokashi. Ik kom vanuit de akkerbouw en weet
hoe belangrijk een gezonde bodem is. Als je bokashi maakt, houd je veel meer materiaal over

dan bij composteren. Minder afbraak betekent
dat er minder CO2 vrijkomt en dat er meer voedsel
overblijft voor het bodemleven. En een gezonde
bodem zorgt weer voor gezonde planten. Bovendien kunnen gemeenten hun eigen afval nuttig
hergebruiken. In plantsoenen waar de grond
wordt afgedekt met een laag bokashi groeit minder onkruid en hebben planten minder last van
droogte. Dat hebben de proeven laten zien.”

‘VAN BELANG IS
DAT JE SCHOON
UITGANGSMATERIAAL
HEBT. SCHOON ERIN
IS SCHOON ERUIT’

De afvalhoop wordt met een kraan ingevoerd in de slurf om hem zo te verdichten en
zuurstofloos te laten verteren.

Voor het toevoegen van de kleimineralen is een voorraadvat gemaakt waarin precies
de inhoud van een big bag past.

Bij het vullen wordt er tien kilo kleimineralen per ton product toegevoegd.
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GEZONDE MENSEN

Johannes Arkema heeft als doel om te laten zien dat bokashi een prima oplossing is om
lokaal groenafval te verwerken zonder grote transportbewegingen.

De trailer is zo gebouwd dat alles wat nodig is eenvoudig kan worden meegenomen en
eenvoudig te verwerken is.

Arkema wordt tot nu toe vooral ingehuurd via onderzoeksprojecten. Hij verwerkt vooral bladafval
en bermgras, omdat die materialen het meest geschikt zijn voor zijn werkwijze. Onderzoekers van
WUR kijken onder meer naar mineralenbinding en
het overleven van ziektekiemen en onkruidzaden.
“Helaas is het allemaal nog in de proevensfeer,
want regelgevingstechnisch is het maken van bokashi nog steeds niet goed geregeld, terwijl er veel
belangstelling voor is, ook vanuit de akkerbouw. In
verschillende proeven hebben we gezien dat ziektekiemen en onkruidzaden dood gaan, mits je bokashi op een nette manier maakt. Ik zie echt grote
voordelen. Een gezonde bodem leidt tot gezonde
planten en die leiden weer tot gezonde mensen.
Dat is uiteindelijk mijn drijfveer.”
Gemeenten en andere terreinbeheerders zien
daarnaast kansen om kosten te besparen, want
bokashi maken is goedkoper dan groenafval afvoeren naar een composteerder. Zelfs inslurven is
dan aantrekkelijk. Arkema rekent € 20,- per ton;
€ 10,- voor zijn diensten en € 10,- voor de toevoegingen. “Critici wijzen op de hoeveelheid plastic
die je als afval overhoudt. Daar hebben ze een
punt, al is het wel recyclebaar en heb je met een
kuil ook plastic. Kijk, het is niet mijn doel om
straks met meerdere van dit soort combinaties
rond te rijden. De BVOR is nu nog kritisch, want
het concurreert met compost, maar ik denk dat
de grote composteerders straks zelf ook bokashi
gaan maken. Dat lijkt me prima, omdat zij alle
stappen in het proces goed kunnen borgen. Certificeer het maar. Bokashi maken is namelijk niet
iets wat je zo maar even doet.”

‘MINDER AFBRAAK
IS MINDER CO2 EN
MEER VOEDSEL
VOOR HET
BODEMLEVEN’

Advertentie

Tiltrotators voor graafmachines van 2 tot 33 ton.
Lage bouwhoogte, grote kantelhoek en een
onverslaanbare sterkte / gewichtsverhouding
dankzij gietstalen delen.

Jürgen Dietrich +43 (660) 4463493

Jürgen Dietrich +43 (660) 4463493

Tom van Baars +31 6 53 12 25 17
Wim Haasjes +31 6 19809550
www.steelwrist.com
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