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Maaisel in Oss wordt Bokashi

Bokashi is het Japanse woord voor ‘goed gefermenteerd organisch materiaal’. Maar dat zegt je
waarschijnlijk nog niet zo veel. In Oss hebben melkveehouder Jeroen van Erp en Landerij VanTosse
hun grond verrijkt met zelfgemaakte bokashi; een
laag maaisel afkomstig van berm of sloot dat door
bacteriën is gefermenteerd. Vergelijk het maar met
zuurkool dat van witte kool is gemaakt.
Waarom meedoen?
Jeroen van Erp: “Bokashi verbetert de bodem, omdat
er meer organische stof wordt toegevoegd en het
stimuleert het bodemleven. Om te voorkomen dat
mijn landbouwbodem te schraal wordt, voeg ik dus
bokashi toe.” Van Erp heeft voor dit idee in 2020 een
prijs gewonnen van ZLTO. Een andere deelnemer
uit Oss die meedoet aan dit kennisprogramma is
Landerij VanTosse.
Henk Smouter: “Bokashi is geen meststof, dus op
die manier kunnen wij onze gronden toch verbeteren. Het levert naar verwachting meer bodemleven
op en verbetert ook de sponswerking. Daardoor
wordt het vocht beter vastgehouden en verwacht
ik een betere gewasgroei. Dat is vooral van belang
voor de droogtegevoelige schrale zandgronden aan
de zuidrand van Oss.”
Kennisprogramma
Allebei doen ze mee aan het landelijk kennisprogramma Maaisel en Blad. De universiteit van Wageningen voert het bodemonderzoek uit en analyseert

Fotowedstrijd natuur
De 25ste editie van de groene pagina’s van Oss
komt eraan. Daarom organiseren we een fotowedstrijd. Stuur jouw mooiste natuurfoto zo snel
mogelijk in, uiterlijk woensdag 15 september. Mail
de foto met je naam, adres, en waar je de foto
hebt gemaakt naar PraktischAllesGroen@oss.nl.
Je maakt daarmee kans op een meet & greet met
de Osse natuurfotograaf Alex Pansier. Hij heeft
de publieksprijs van de National Geographic
fotowedstrijd 2020 gewonnen met een foto van
een Siberische Grondeekhoorn. Graag wil hij anderen tips geven over het maken van een mooie
natuurfoto. En uiteraard krijg je een vermelding in
de 25ste editie van de Groene pagina.

de zelfgemaakte bodemverbeteraar. Het gebruikte
maaisel voor de bokashi is overigens bermgras van
de Hertogswetering in Oss. Meer weten? Kijk op
de website van Duurzaam Oss. Kijk het filmpje op
facebook van DTV-nieuws.

Meer bijen in je tuin
Er zijn 360 soorten bijen in Nederland. Veel
soorten worden bedreigd of zijn zelfs helemaal
verdwenen. Help de bijen en richt je tuin daarvoor
in. Zorg voor schuil- en nestelplekken. Omdat er
zoveel verschillende soorten bijen zijn doen ze
dit ook allemaal anders. Je kan zorgen voor open
zand of holle takken waar ze in kunnen nestelen.
Belangrijk is dat je verschillende soorten bloemen

in je tuin plant. Let erop dat elk seizoen een plant
bloeit. Zo hebben ze het hele jaar door eten.
Ook verzamelt elke bijensoort weer een andere
soort bloemennectar. Sommige bijen zijn niet
zo kieskeurig en nemen nectar van alle soorten
bloemen af. Maar sommige zijn veel kieskeuriger.
Wil je hier mee over weten kijk dan op de website
van Bijenplanten Ontwikkelcentrum.

Uw balkon klaar
voor de zomer!
Niet iedereen heeft een tuin, maar heel veel
mensen hebben wel een balkon. Ook hier kun je
veel groen plaatsen.
• Zet een aantal potten en bloembakken op
je balkon. Of zet er een moestuinbak neer.
Zo kan je zelfs ook nog je eigen groente
verbouwen.
• Ook kan je plantenbakken aan de muur hangen.
• Houd bij de inrichting rekening of je veel zon of
schaduw hebt. Bij veel wind kan je het beste
wat stevigere planten kopen.
• Je kan ook je eigen compost op je balkon
maken. Je kan dit heel simpel in een gesloten
compostvat houden.

Visdief
De natuur kan soms wel een helpende hand gebruiken. Zoals dat nu ook bij de visdief gebeurt. Dit
is een vogelsoort, die het de laatste jaren best wel
moeilijk heeft gehad. Nu heeft IVN Oss deze vogel
een handje geholpen. Door een vlot in de Hemelrijkse Waard in Oijen te plaatsen. Hierop kan de
visdief broeden. Het vlot is met kippengaas afgezet,
zodat ganzen er geen gebruik van kunnen maken.

Dit vlot is om twee redenen geplaatst. Eerst was
de Hemelrijkse Waard veel minder dichtgegroeid,
hierdoor kon de visdief op meer plekken broeden. En
de afgelopen jaren is het een stuk drukker geworden
door wandelaars. Nu afwachten of de visdief dit vlot
gebruikt om op te broeden, maar dat gaan we pas
over een aantal maanden zien. Meer informatie over
de visdief op de website van de Vogelbescherming.
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