
Overzicht belangrijkste conclusies onderzoek WUR 

Uitspoeling N 

• Gebruik als bodemverbeteraar (en niet als meststof) maakt  dat  sommige  gerapporteerde  risico’s,  zoals  

bijvoorbeeld  die  op uitspoeling  of  N-vastlegging  door  bokashi  bij  die  lage  applicatieniveaus,  niet  zo  

relevant  is. 

Lachgas 

• Voor  zowel  compostering als  de  productie  van  bokashi  geldt  dat,  indien  de  procedures  goed  gevolgd  

worden  (m.n.  ook  de afdekking),  er  weinig  sprake  zal  zijn  van  emissie  van  lachgas. 

Bodemkoolstof 

• De  bestaande  informatie  in  Nederland suggereert  dat  de  verschillen  tussen  bokashi  en  compost  wat  

betreft  de  opbouw  van  bodemkoolstof  op korte  termijn  (<  1  jaar)  beperkt  zijn,  als  ze  uit  dezelfde  

uitgangsmaterialen  zijn  gemaakt. 

• Bij  gebrek  aan  lange  termijn  data  voor  het  inschatten  van  de  potentie  van  organische 

bodemverbeteraars  om  organische  stof  in  de  bodem  te  verhogen  is  vooralsnog  de  

humificatiecoëfficiënt een  bruikbare  indicator.  Voor  zover  gemeten  blijkt  dat  deze  voor  compost  

duidelijk  hoger  is  (pm  90%) dan  die  voor  maaisel  en  bokashi  (pm  30%)  wat  suggereert  dat  de  

opbouw  van  bodemkoolstof  op  langere termijn  bij  gebruik  van  compost  potentieel  hoger  is  dan  die  

van  bokashi.  

Pathogenen, onkruidzaden en chemische kwaliteit 

Compost en bokashi: 

• Indien de  juiste  procedés  voor  productie  gevolgd  worden,  met  name  wat  betreft  afdekking, controle  

van  temperatuur,  vocht  etc.,  maar  ook  de  keuze  van  bronmaterialen  (maaisel  van  onverdachte 

locaties),  zijn  zowel  compost  als  bokashi  ‘veilige’  producten  als  het  gaat  om  aanwezigheid  van 

pathogenen,  overleving  van  onkruidzaden  en  de  algemene  chemische  kwaliteit  (gehalten  aan 

contaminanten) 

Maaisel rechtstreeks: 

• Voor  maaisel  geldt  veel  meer  dan  voor  bokashi  of  compost  dat  er  sprake  kan  zijn  cq  is  van  een  

hoge onkruiddruk  bij  gebruik  als  bodemverbeteraar.  Bermmaaisel  bevat  daarbij  meer  zaadonkruid  

zoals  Jacobskruiskruid  terwijl slootmaaisel  vaker  wortelonkruiden  bevat. 

• Vanwege  de  potentieel  snelle  mineralisatie  van  vers  maaisel  is ook  gesuggereerd  dat  pathogenen  die  

al  in  de  bodem  aanwezig  zijn  bij  gebruik  van  vers  maaisel  meer geactiveerd  kunnen  worden 

Accumulatie en uitspoeling van contaminanten 

• Voor  regulier  bermmaaisel,  d.w.z.  niet afkomstig  van  de  eerste  meter  langs  de  weg,  geldt  echter  dat  

de  gehalten  aan  contaminanten  geen belemmering  voor  de  bodemkwaliteit vormen. 

Instabiel organische stof 

• Mogelijk  is  er  een  positief  effect  van  de  instabiele  organische  stof  bij  toediening  van  vers  maaisel of  

bokashi: als voedingsstof voor  het  bodemleven. Het kan zorgen voor extra  bodembiodiversiteit,  die  

mogelijk ook  een  (indirect)  positief  effect  heeft  op  bijv.  vogels  en  andere  predatoren  omdat  er  meer 

voedsel  beschikbaar  is  voor  insecteneters. 

• Ook  zou  deze  instabiele  organische  stof  een  effect  kunnen  hebben  op  het  vochtvasthoudend 

vermogen  van  de  bodem.  Dat  kan  gunstig  zijn  in  droge  voorjaren,  mits  de  organische  stof  dit vocht  

niet  zo  sterk  bindt  dat  het  niet  voor  de  plant  beschikbaar  is.  

 


