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UW GEZONDHEID IN EVENWICHT
EM-X Gold een zeer nuttige frisdrank

Leerlingen maken Bokashi op school

Effectieve micro-organismen voor  bodem, plant, mens & dier
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Welkom in de wonderlijke wereld van Effectieve Micro-organismen, ook wel EM genoemd. Geen micro-organismen 
om bang voor te zijn, maar juist omarmd moeten worden omdat ze voor vitaliteit zorgen. 

Hoe? Dat wordt in deze uitgave verteld door nederlandse, belgische en franse gebruikers van verschillende  
EM-producten. Zo kunt u lezen hoe de openbare toiletten in de stad Gent schoon en fris blijven voor de meer dan 
100.000 dagelijkse bezoekers. Of hoe bewoners van een verzorgingshuis etensresten fermenteren en als voeding 
terug geven aan hun groentetuin. Initiatieven waar onze visie naadloos bij aansluit. Deze producten dragen namelijk 
bij aan het vitaler maken van onze leefomgeving en de houdbaarheid van onze planeet. Voor ons en onze kinderen.

“Waarom dan met microbiologie?”,  zult u denken. Dat wordt duidelijk bij de uitleg van het ‘dominantieprincipe’. 
Maar ook door de ontdekking van de macht van het kleine, in museum Micropia. Om macht uit te oefenen op een 
gezonde en duurzame manier, moeten we de macht van het kleine begrijpen en daarop antwoorden. Wij doen dat 
met EM. Helpt u mee?

Het 
Agriton-team

EM Magazine is het halfjaarlijks tijdschrift van de Belgische  
EM- vereniging. Deze vzw stimuleert de toepassing van nuttige 
micro-organismen op verschillende domeinen. Dit doen ze door 
het verspreiden van informatie en het organiseren van evene- 
menten. Meer weten? www.embelgium.org 
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VAN EFFECTIEVE MICRO-ORGANISMEN
In de jaren ’80 werkte Prof. Dr. Higa aan een oplossing 

om met minder chemicaliën een hogere  
landbouwopbrengst te bekomen. Initieel werkte hij 
met één enkele soort per proefveld, maar toen er bij 

toeval een emmer in de greppel naast het veld belandde, 
veranderde zijn strategie. Het gras in die greppel was van betere kwaliteit 

dan deze van de andere proefvelden. Zo lag de focus van zijn onderzoek niet 
langer op de zoektocht naar de juiste bacterie, maar wel naar de juiste mix. 
Uiteindelijk bekwam hij een mengsel die we nu kennen als EM, 
Effectieve Micro-organismen. 

Prof. Dr. Higa vond tijdens zijn onderzoek 2000 geschikte micro- 
organismen. Uiteindelijk bleven er 80 soorten over die nu nog de basis 
vormen van EM. De belangrijkste groepen zijn fotosynthetiserende  
bacteriën, melkzuurbacteriën, schimmels en gisten. Deze mix leeft in symbiose; 
de afvalstoffen van de ene zijn voeding voor de andere. Het finale  
resultaat is een productie van een enorme hoeveelheid  
voedingsstoffen zoals vitamines, aminozuren, organische 
zuren en antioxidanten.
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 PROF. DR HIGA 
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HET DOMINANTIEPRINCIPE
In de wereld van micro-organismen zijn er verschillende groepen. Er is een 
kleine groep positieve dominante, een groep negatieve dominante en een 
grote groep ‘volgelingen’.  Er is een voortdurende machtsstrijd gaande  
tussen de effectieve en de schadelijke organismen. De miljarden volgelingen 
wachten af wie de overhand krijgt. Dan passen ze zich aan en volgen of 
imiteren de overwinnaar. Waar de Effectieve Micro-organismen de overhand 
krijgen, oefenen ze hun opbouwende en ziekte onderdrukkende invloed uit. 
Dat kan zowel in de bodem, de lucht als in het water. Het komt de planten, 
bomen, land- en tuinbouwgewassen en uiteindelijk ook de gezondheid van 
mens en dier ten goede.

Door een juist gebruik van de Effectieve Micro-organismen in het huishouden, 
het milieu, de land- en tuinbouw kan je overal de toename van Effectieve 
Micro-organismen helpen bevorderen. 

FERMENTEREN KAN JE LEREN! 
Fermentatie is een bewaringstechniek waarbij een bepaald ingangsmateriaal 
(maaisel, snoeisel, voeding…) onder zuurstofarme omstandigheden voor-
verteerd wordt d.m.v. micro-organismen. 

De koolhydraten (suikers en zetmeel) in het materiaal worden omgezet in 
alcohol of zuren en vormen op hun manier een natuurlijk conserveermiddel. 
Vroeger fermenteerden mensen om hun voedsel te bewaren daar er geen 
koelkast of pasteurisatie bestond.

Het gefermenteerde materiaal is rijk aan gezonde bacteriën die het evenwicht 
en de vitaliteit van bodem, plant en dier ten goede komen. Daarnaast worden 
tijdens de fermentatie tal van interessante stofwisselingsproducten gevormd; 
organische zuren, alcoholen, antioxidanten, vitamines… elk opnieuw met 
een gunstig effect. 

EM-technologie 

 VOORDELEN 

Helpt bodems te 
(her-)koloniseren Fermentatie ipv rotting >  

Bevordert de effectieve  

vertering van organisch  
materiaal

Dominantie van een op- 

bouwende microflora > 

Behoud van energie en 
voedingsstoffen
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 BIJ HONDENPENSION DE DALENSHOF WORDT WIPE EN CLEAN GEBRUIKT 
 VOOR HET SCHOONMAKEN VAN DE HOKKEN EN TERREINEN. 

 

      Bij kindcentrum ‘De Stek’ ruikt het fris 
en is het verrassend schoon. Schoonmaakmiddel 
Wipe&Clean zorgt daar voor. En dat had locatiemanager Nicole 
de Ridder niet direct verwacht van een middel op basis van 
100% natuurlijke ingrediënten, geeft ze toe.  
De Stek is een centrum voor verschillende vormen van 
kinderopvang: kinderdagverblijf, peuteropvang en buiten-

schoolse opvang (BSO). Het pand is een voormalig schoolgebouw in de wijk 
Hornmeer, dat mooi gerenoveerd is. Locatiemanager Nicole de Ridder vertelt: 
“Via een bekende hoorde ik van het schoonmaakmiddel Wipe&Clean. Het 
interesseerde ons meteen, omdat een gezonde leefomgeving voor kinderen hoge 
prioriteit heeft. De natuurlijke ingrediënten wekten daarom mijn nieuwsgierig. 
Tegelijk vroeg ik mij ook af of het wel echt schoon zou maken. We gingen het 
daarom eerst testen. Met glansrijk resultaat! Inmiddels passen we het al een poos 
toe voor de schoonmaak van de aankleedkussens, het speelgoed en het sanitair. 
Wipe&Clean maakt echt schoon en pakt tegelijk ook nog eens de bron van het 
vuil aan. Het klimaat is fris en aangenaam geworden.” 

“Via een bekende hoorde ik van het schoonmaak-
middel Wipe&Clean. Het interesseerde ons meteen, 
omdat een gezonde leefomgeving voor kinderen 

hoge prioriteit heeft. “

‘We gebruiken Wipe & Clean nu een paar maanden 
en dat bevalt ons goed. We merken dat het nu echt 
schoon wordt. Het vuil komt los en de verblijven 
ruiken fris en neutraal’, aldus Ko van der Heijden 
woordvoerder van het pension. 
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2L, 20L, 250L of 1000L verpakkingen

De goede bacteriën op onze huid leven van de 
afgestorven huidcellen. Ze produceren zuren die de groei 
van schadelijke bacteriën onderdrukken. Door overmatig 
gebruik van handgels, ontsmetting… wordt onze natuur- 
lijke bescherming afgedood. Hierdoor stijgt de kans op 
schimmelinfecties en andere huidproblemen. 

Overmatig gebruik van antibiotica en ontsmettings- 
middelen, heeft er toe geleid dat we de dag van van-
daag resistente stammen hebben ontwikkeld. Daarnaast 
heeft dit niet-gerichte gebruik van dergelijke middelen 
ook een negatieve invloed op de goede bacteriën, want 
deze worden namelijk ook afgedood.  

Iedereen kan zijn gezondheid stimuleren door een ge-
zonde levensstijl. Gezonde voeding is hier een onderdeel 
van, maar daarnaast moet er ook aandacht geschonken 
worden aan verzorgings- & schoonmaakproducten. Deze 
moeten mee helpen de gezonde bacteriën te ontwikkelen 
zodat we niet ten onder gaan aan de schadelijke!   

 HAND IN HAND MET MICRO-ORGANISMEN 

 BESCHERM JE EIGEN FLORA 

 ONTSMETTING LEIDT 

TOT RESISTENTIE 

 EEN GEZONDE DOMINANTIE 

Het belang van micro-organismen valt niet te onderschatten. Op ons lichaam leeft een 
onvoorstelbaar aantal bacteriën. Met ca. 1000 biljoen zijn ze 10 maal talrijker dan onze 
eigen lichaamscellen. Microben 100 % uit ons leven weren is dus volstrekt onmogelijk!

Met een pH van 2.8 en  ca. 100.000 
gezonde bacteriën per liter helpt  
Wipe & Clean bij de ontwikkeling van 
een gezonde omgeving!
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De Gentse Feesten zijn uitgegroeid tot één van de grootste 
openluchtfestivals in Europa met nationale en internationale 
artiesten, gratis muziek, (straat)theater, tentoonstellingen, 
kinderanimatie, kermis, parades en honderden binnen- en buiten-
voorstellingen. Met een dagelijks bezoekersaantal van ongeveer 
140.000, worden de sanitaire voorzieningen zwaar beproefd. 

Omdat de stad tien dagen lang ‘op slot’ zit, is het niet mogelijk 
deze elke dag te bevoorraden. Hierdoor bestelt de stad Gent op 
voorhand een enorme hoeveelheid papier en schoonmaakmiddel-
en. Door de positieve ervaringen tijdens voorgaande 
experimenten koos de stad in de zomer van 2016 
voor de eerste maal voor Wipe & Clean. Wipe & 
Clean maakt niet alleen schoon, maar bestrijdt ook 
nare geuren. Wat voor het imago van de stad van 
groot belang is! Door het ecologisch aspect, komt de 
stad in een beter daglicht te staan. 

(bron EM Magazine 15 pg 45)

VOOR 2017 
MAAKTE DE STAD GENT 
OPNIEUW GEBRUIK VAN 
WIPE & CLEAN EN DIT-

MAAL DE MUNT-
VERPAKKING! 
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Avignon is een toeristische trekpleister die 
jaarlijks enkele miljoenen toeristen ontvangt, 
maar het stadscentrum kampt met historische 
geurhinder in hun openbare toiletten.  

Excellence Propreté, het schoonmaakbedrijf die er verantwoordelijk 
is voor de openbare toiletten, maakte in 2016 kennis met Wipe 
& Clean en sindsdien is deze allesreiniger voor hen onmisbaar 
geworden. “De geur is volledig verdwenen en dit blijft ook zo bij 
hoge temperaturen in de zomer” vertelt de verantwoordelijke Yann 
Salomon. 

In juli 2017 werd Wipe & Clean,  
omwille van de goede resultaten,  
ook ingezet tijdens  
‘Le Festival d’Avignon’  

Wipe & Clean kan je  
vernevelen, verstuiven of 
als algemeen allesreiniger 
gebruiken.

Wipe & Clean 
werd omwille 
van de goede 
resultaten, ook 
ingezet tijdens 
‘Le Festival 
d’Avignon’. 

DANKZIJ WIPE & CLEAN 
GEEN GEUROVERLAST MEER 
IN GROOTSTAD AVIGNON
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Dankzij geslaagde testen wordt er ook  
in Saint-Rémy-de-Provence gewerkt met  
Wipe & Clean. Ondanks de hoge tempera-
turen is er geen geuroverlast rond de  
publieke vuilbakken meer. De verantwoorde- 
lijke van de groendienst heeft dan ook beslist 
om de vuilbakken in de stad verder te  
behandelen met Wipe & Clean. 

Saint-Emilion, midden de wijngaarden 
ligt een boerderij waar alles met EM wordt behandeld; de 
moestuin, de kippen, de aromatische planten, de bijen en 

de rozelaars. Ook de varkens worden er verwend, met 
Microferm vermijden ze vliegen en slechte geurtjes!

OOK DE VARKENS WORDEN  
VERWEND MET MICROFERM  
OM VLIEGEN EN SLECHTE 
GEURTJES TE VERMIJDEN!
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Gedurende de ontwikkeling van de levensmiddelenproductie hebben bepaalde micro- 
organismen zich als veilig en nuttig bewezen.  Zo produceert men bijvoorbeeld met  
behulp van melkzuurbacteriën gisten en schimmels, verschillende vitaminen en levens- 
middelen. Zuurkool, yoghurt, kaas en alcoholische dranken worden geproduceerd met 
deze micro-organismen.  Sinds oudsher hebben in de natuur voorkomende en uiterst 
hulpvaardige micro-organismen de menselijke gezondheid ondersteund.

EM-X wordt als extract gewonnen door fermentatie van nigari, koraalkalk en melasse door 
middel van Effectieve Micro-organismen (EM) volgens receptuur van Prof. Dr. Teruo Higa.  
EM-X bevat de hoogste concentratie aan de uiterst heilzame antioxidanten.  Behalve deze 
antioxidanten bevat EM-X nog talrijke mineralen, vitaminen en bioactieve stoffen. 

                               een zeer nuttige frisdrank die uw gezondheid kan  
                                      bevorderen en in stand houden. Het is speciaal  
voor humaan gebruik ontwikkeld op basis van de zogenoemde Effectieve  
Micro-organismen (EM).

EM-X GOLD
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Dr. in farmacie Françoise Capgras is actief in ‘Cristallisation 
Sensible’. Dit is een globale analysemethode die de 
samenstelling in zijn geheel onderzoekt en de kwaliteit 
ervan evalueert. Via een speciale techniek slaagde zij 
erin foto’s te maken van EMX-gold. Zij concludeerde een 

positief effect op de energetische structuur.

EM-X Gold kristal  
(Foto genomen door Dr. in Farmacie: Françoise Capgras)

 MELASSE: 

 GIST EXTRACT: 

 CALCIUMKORAAL: 

Bijproduct uit de suikerindustrie die als voedingsbodem 
voor de Effectieve Micro-organismen wordt gebruikt. 

Een reeds goed ingeburgd ingrediënt die de fermentatie 
start bij het maken van brood, alcohol, soja, miso … De 
gisten produceren tijdens dit proces tal van nutriënten die 
een positieve invloed hebben op het menselijke lichaam. 

Tot poeder vermalen versteende koralen die een 
ideale natuurlijke calciumbron vormt. Bevat naast 
Calcium ook Magnesium, Natrium en Kalium.

Prof. Dr. Tanaka. 
Preventie met EM-X Gold
In 1985 studeerde Dr. Yoshimi Tanaka af aan de Faculteit Geneeskunde van de Tokai Universiteit, Japan. 
Aansluitend was hij bij het Universitair Ziekenhuis als arts-assistent in hersenchirurgie actief en werkte 
gedurende vele jaren als noodarts op verschillende ziekenhuizen van de stad Isehara. Op conferenties 
over hersenchirurgie en preventie in de gerontologie heeft hij zijn sporen verdiend als specialist. Hij 
schreef zijn doctoraat over kwaadaardige hersentumoren.

Sinds 2002 houdt Dr. Tanaka zich intensief bezig met 
de EM-technologie en de praktische mogelijkheden van 
geneeskunde gebaseerd op deze technologie. Momenteel 
legt hij zich toe op “Preventologie”, het geven van 
lezingen en het schrijven van boeken. Zijn belangrijkste 
werk is “De kracht van eigen verantwoordelijkheid voor 
de gezondheid” (tot nu toe alleen beschikbaar in het 
Japans). 

 GRONDSTOFFEN VOOR DE AANMAAK VAN XCEM 
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EM Research Organization Inc. (EMRO) werd in 1994 
opgericht met het doel EM verder bekend te maken. 
EM bestaat uit een brede waaier van opbouwende, 
niet-pathogene, natuurlijk voorkomende micro- 
organismen. Sinds zijn ontstaan is EMRO betrokken in 
verschillende projecten ter verbetering van landbouw 
en de omgeving door middel van EM.

Het is zijn doel om een duurzame landbouw te 
ontwikkelen die gezonde voeding produceert terwijl het milieu beschermd wordt. Initieel werd EM ontwikkeld voor 
agrarische doeleinden met name als alternatief voor pesticiden en meststoffen. De dag van vandaag wordt het 
echter ruimer toegepast. EMRO wil de maatschappij bewuster maken omtrent ‘afval’. Door het gebruik van EM 
kunnen er verschillende grondstoffen gerecycleerd worden wat zorgt voor een reductie van de kosten. EMRO zet 
hun onderzoek verder naar het verbeteren van duurzame landbouw, het verbeteren van het milieu en de productie 
van gezonde voeding.  
 

BIO


GMO
FREE

EM Agriton werkt aan concepten om de wereld vitaler en 
weerbaarder te maken. Een gedachtengoed dat ge- 
baseerd is op het versterken van gezond leven, in plaats 
van vernietigen van ziektemakers, ten koste van de 
gezonde hulptroepen. Die hulptroepen zijn microscopisch 
klein, maar reusachtig in aantal. De verzamelnaam van 
deze biljoenen wezens zijn micro-organismen. Enorme 
aantallen leven er in alle delen van ons lichaam en onze 
omgeving. Hoeveel? Ons lichaam bestaat voor 90% uit 
micro-organismen, waar voortdurende inspanning nodig 
is om in evenwicht te blijven. Ofwel, ziektemakers te 
overwinnen. Micro-organismen zijn belangrijker dan we 
ooit hebben gedacht en spelen een rol in bijna alle  
aspecten van je gezondheid. Dit te weten maakt het 

vele malen logischer deze hulptroepen te gebruiken en 
in te zetten voor het juiste doel; een gezonde leefom-
geving nu en voor onze kinderen. 

s ‘Werelds grootste microbenmuseum Micropia in 
Amsterdam is een plek waar een onzichtbare wereld 
met wereldse macht, zichtbaar wordt. Ook is het de 
plek waar ons gedachtengoed tot leven komt. Kom 
het zelf beleven. Je zult nog beter begrijpen waarom 
schoonmaakmiddel Wipe & Clean geen bacteriën doodt, 
maar juist gezonde hulptroepen achter laat. En dat  
Bokashi werkt als pro-biotica voor de bodem en 
uiteindelijk onze buik. Wees welkom in Micropia te 
Amsterdam.   

90 %

 SCAN JEZELF EN LEER JE METGEZELLEN KENNEN 
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Je ziet ze niet, maar ze zijn er wel. Ze zitten op 
je, ze zitten in je en jij alleen hebt er al meer dan 
honderdduizend miljard. Ze zijn er als je eet, als 
je ademt en als je zoent. Ze zitten overal, op je 
handen en in je buik. En ze bemoeien zich met 
alles. Zij bepalen hoe onze wereld eruit ziet: wat 
je ruikt en wat je proeft; of je ziek wordt of juist 
beter. Ze kunnen ons redden of vernietigen mi-
croben, de kleinste en machtigste organismen op 
onze planeet. We weten er nog maar weinig van 
af, maar kunnen veel van ze leren. Over onze ge-
zondheid, alternatieve energiebronnen en wie weet 

wat nog meer. Als je de wereld van heel dichtbij 
bekijkt, gaat er ne nieuwe voor je open. Mooier en 
bijzonderder dan je ooit heb kunnen voorstellen. 
Welkom in Micropia, het eerste microbenmuseum 
ter wereld, in hartje Amsterdam.  
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Jacques Rieu, landbouwer op rust, leeft in de streek van Avignon. Hij bewerkt 
nog 1 hectare  waarop hij groenten en kippen kweekt. Hij heeft heel zijn 
leven gewacht op een product zoals Microferm en is nu nog steeds onder de 
indruk van de resultaten.de groenten zijn vitaler dan ooit en zijn zowel in 
kwantiteit als kwaliteit verbeterd!  

Jacques neemt 
met plezier 

plaats tussen zijn 
aardappelplanten, 
hij noemt zichzelf 

specialist op het 
vlak van Micro-

ferm en Bokashi!

De Antola Family’s Orange Farm uit Peru behandeld hun sinaas-
appelbomen nu reeds 6 jaar met EM. Dit jaar bedroeg de oogst 
90 ton per hectare, bijna 2/3 meer dan hun buren die 

slechts 55 ton haalden. Bovendien konden ze  
de kosten voor meststoffen met 40 % terugschroeven!  

Peru


GMO
FREE

Micr   ferm
EFFECTIEVE MICRO-ORGANISMEN - EM ®

Een mengsel van vrij in de natuur voorkomende micro-organismen 
(bacteriën, schimmels en gisten). Ze worden ingezet om de natuurlijke 
weerstand van bodem, plant, water en dier te verbeteren. 
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Geurloze beursgebouwen 
tijdens paardenbeurs  
in Avignon. Jaarlijks vindt eind januari de beurs Cheval 
Passion plaats in Avignon. Een heus paardenspektakel dat over de 
5 beursdagen ongeveer 1200 paarden ontvangt. De geur van mest, 
urine en ammoniak was pertinent aanwezig in de beurshallen, 
tot men er EM ontdekte! Het was EM Inside, een verdeelpunt in 
de regio van Saint Remy de Provence die de organisatie in 2016 
van overtuigde om Microferm en Vulkamin (oergesteentemeel die 
Ammoniak kan binden) toe te passen. Hiervoor schakelden ze de 
leerlingen van Lycée Agricole Drôme Baronnies in. De inspanning 
van de leerlingen ging niet onopgemerkt voorbij. Veel eigenaren en 
bezoekers merkten op dat de beursgebouwen neutraler geurden.  
Meer dan reden genoeg dacht de organisatie om dit in 2017 te  
herhalen. Tijdens deze laatste editie ontvingen we met Agriton 
en EM Inside een innovatieprijs overhandigd wat ook heel wat 
regionale en nationale publiciteit met zich meebracht!  

2L, 20L, 250L of 1000L verpakkingen

Microferm 
Effectieve Micro-organismen (EM), kant-en-
klaar voor gebruik in vloeibare vorm. Ideaal 

voor het verteren van organisch materiaal 
en het koloniseren van de grond met goede 

micro-organismen.

De rozen op de achterwand bij het 
diner kwamen uit Ethiopië en zijn 
geteeld met EM!  

EM-rozen
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Leerlingen maken 
Bokashi op school 

De Bokashi-keukenemmer wordt namelijk steeds 
vaker ook op scholen gebruikt om afval te scheiden en 
bewustwording op gang te brengen. Agriton helpt een 
klein handje bij het bereiden van deze bokashi met een 
speciaal ontwikkeld kookschort met; ‘I love bokashi’. 
De schort is voor de helper van de dag die daarmee tot 
chefkok wordt gebombardeerd. Klokhuizen, bananen-

schillen en andere etensresten worden met de schaar in 
stukjes geknipt en met bokashi-starter in de keuken- 
emmer vermengd. De eigen ‘gebrouwde’ bokashi 
wordt na enkele weken in de groentetuintjes op het 
schoolterrein verwerkt. Zo wordt visueel gemaakt hoe 
een kringloop werkt. Het resultaat kan na de oogst zelf 
geproefd worden. (h)eerlijk eten! 
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CHRISTIAN WEIJ IS EEN 
FERMENTATIESPECIALIST 
EN FOODDESIGNER 

Heeft u plannen voor een (educatief) project om bokashi 
te maken? Informeer naar de mogelijkheden voor het verkrijgen 
van een kookschort. Ze zijn er voor kinderen en volwassenen. 

En als je denkt dat al dat 

‘verrotte eten’ niet goed voor 

ons kan zijn, heb je het mooi 

mis. Al die micro-organismen 

horen bij ons en bij het leven 

op de planeet.

Verrot lekker, een te gek boek  
met een wereld aan informatie  
over fermenteren en zelf inmaken  
van groenten, fruit, noten, zaden  
en granen.
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Grassen die de show stelen

TIP VAN TINNEKE
EM zijn Micro-organismen die je op de bladeren sproeit. Ze verhogen de weer-
stand en maken de grassen sterker en resistenter. Het werkt prevenetief tegen 
schimmels zoals roest en werkt bijvoorbeeld ook tegen buxusschimmels.

- ref. ‘De mooiste grassen voor de tuin’ p 208

Bokashi starter en Bokashi keukenemmer

BOKASHI IS JAPANS VOOR GOED 
GEFERMENTEERD ORGANISCH 
MATERIAAL. Organische keuken en tuinresten worden 
hierbij onder zuurstofarme omstandigheden voorverteerd.  
Tijdens dit proces worden tal van nuttige stofwisselings- 
producten zoals vitamines en organische zuren gevormd. 
De bodem krijgt zo meer essentiële energie en een grotere 
weerbaarheid tegen schadelijke bacteriën en schimmels.

- www.grashalm.be
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Helpen efficiënt keukenafval om te 
vormen tot waardevolle voeding voor 

plant & bodem.

21



Bij Mediamatic in Amsterdam worden etensresten uit het 
restaurant gefermenteerd in Bokashi-containers. De groenten- en 
kruidentuin op het terras wordt hiermee gevoed en de oogst ligt 
later weer op het bord.
Voor Mediamatic is deze kringloop geen bijzonderheid, eerder 
een logisch gevolg. Mediamatic is namelijk meer dan alleen 
een restaurant. Het is in de eerste plaats een broedplaats voor 
technologische ontwikkelingen die toegepast kunnen worden 
in de samenleving. Kunst, design en wetenschap smelten hier 
samen. Er wordt op een andere manier naar voedsel, afval, 
bacteriën en schimmels gekeken. Altijd met het doel duurzaam 
te zijn en bij te dragen aan een circulaire economie. Kortom, een 
bijzondere smeltkroes van duurzame disciplines in het jasje van 
een restaurant. Bokashi is hier op zijn plek! 

Mediamatic 
22
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Ook Jean vanhoof is overtuigd  
van Bokashi voor de moestuin

‘MAAK ZELF BINNENS- 
HUIS ZONDER 
GEURGINDER SUPERMEST 
MET JE KEUKENAFVAL’
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‘HET LEUKE VAN BOKASHI MAKEN IS DAT IEDEREEN HIERBIJ KAN 
HELPEN. EEN EMMER GEVULD MET  KEUKENAFVAL WORDT DAGE-
LIJKS BIJ  ALLE WOONKAMERS OPGEHAALD EN NAAR DE WERK-
TUIN GEBRACHT’

 ER BLIJFT VEEL ETEN OVER IN HET VERPLEEGHUIS. MET ZES BOKASHI  
CONTAINERS IS ER GENOEG TIJD OM EEN VOLLE CONTAINER GOED  
TE LATEN FERMENTEREN. 

Bewoners zorg- 
centrum maken 
Bokashi voor  
eigen tuin

In Nieuw Toutenburg wonen mensen met het syndroom 
van Korsakov en ouderen met psychiatrische proble-
men. Om deze bewoners een zinvolle dagbesteding 
te bieden werken ze overdag in de (moes)tuin, de 
werkplaats of de creatieve ruimte. Er worden producten 
verbouwd en/ of artikelen gemaakt voor de verkoop. 

Bedrijfsleider Bert van der Vaart, van Werk & Dag-
besteding werd door een collega op het idee gebracht 
Bokashi te gaan maken: “Ik werd meteen enthousiast 
en zag de verschillende mogelijkheden voor Nieuw 
Toutenburg. We kunnen het groenafval 100% recy-
clen, besparen op afvoerkosten en bieden bewoners 
een zinvolle dagtaak.” En zo werd de pilot geboren. 
Eerst op kleine schaal om te kijken of het werkbaar is. 
Daarna op grote schaal om 100% te kunnen recyclen.

RUIKEN EN ZIEN DAT 
HET WERKT
Christina van der Galiën is projectcoördinator 
en werkt al een jaar met bewoners aan het 
maken van Bokashi in de tuin van de dagbesteding. 
“Het leuke van Bokashi maken is dat iedereen hierbij 
kan helpen. Een emmer gevuld met keukenafval wordt 
dagelijks bij  alle woonkamers opgehaald en naar de 
werktuin gebracht. 

In het begin was het even zoeken naar de juiste 
werkmethode. Zo verwerkten we eerst ook grote  
hoeveelheden soep- en kookresten. Het werd een brij 
en begon te stinken. Op advies van Agriton hebben we 
de resten niet meer heel fijn gemaakt. Nu ruik ik dat 
het goed gaat.”

Er blijft veel eten over in het verpleeghuis. Met zes  
Bokashi containers is er genoeg tijd om een volle con-
tainer goed te laten fermenteren. “De productie komt 
inmiddels flink op gang. Voor ons reden om na te  
denken over extra toepassingen van de Bokashi. Bijvoor 
-beeld voor de verkoop in onze winkel. Dan kunnen 
de bewoners in het dorp ook kennismaken met deze 
bodemverrijker.” 
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Energieoverdracht in de natuur gebeurt meestal door fotonen. Dit 
zijn de deeltjes die licht en warmte bepalen. Als een foton met 
een bepaalde golflengte in aanraking komt met een stof dan kan 
die in trilling worden gebracht. De stof bezit dan een heel klein 
beetje meer energie. Vaak geeft de stof deze energie weer af aan 
de omgeving door bijvoorbeeld warmte en merken we er verder 
weinig van. Elk materiaal heeft een specifieke frequentie om in 
trilling te komen. Heeft een stof eenmaal deze eigen frequentie 
bereikt dan zal het als geheel op dezelfde wijze blijven resoneren 
en deze frequentie ook in haar omgeving uitzenden. De stof wordt 
dan een zender van die specifieke frequentie. Normaal gaat na 
verloop van tijd de stof vervallen en stopt het uitzenden omdat 
het wordt afgebroken of slijt. 

Een materiaal dat heel goed een ontvangen frequentie (en daar-
door informatie) kan vasthouden is silicium. Het wordt daarom 
o.a. gebruikt in computers. De processoren van onze computers 
bestaan uit chips die silicium als basismateriaal bevatten Silicium 
is een belangrijk bestanddeel van klei. Informatie die in 
klei is opgeslagen, wordt hierdoor ook weer afgegeven. Klei kan 
allerlei frequenties opnemen en weer afgeven. De informatie-
overdracht van klei aan haar omgeving is dus wisselend. De reden 
hiervoor is dat klei een week product is. Maken we echter 
van klei keramiek (door het te bakken bij hoge 
temperatuur) dan wordt het star en houdt het haar 
vorm en daardoor de informatie veel beter vast. Het 
geeft dan zowel qua vorm als informatie een afdruk 
aan haar omgeving.

De EM-technologie is gebaseerd op het 
principe van samenleven met gezamenlijke 
voorspoed (co-excistence and co-prosperity). 

Dit is de basis voor de theorieën van Prof. 
Dr. Teruo Higa. Een belangrijk onderdeel 
van zijn theorie is het overdragen van 
informatie en energie door resonantie. Het 
is daarom begrijpelijk dat Dr. Higa met het boven 
beschreven fenomeen aan de slag is gegaan.
Higa stelt dat als een stof intensief met een bepaalde 
frequentie in contact komt, dan blijkt door de uitge-
zonden informatie gedurende geruime tijd dat de 
stof met deze frequentie in contact is geweest. Dit is 
vergelijkbaar met water waarin een roestige spijker 
heeft gelegen. Dit water zal ook naar meerdere 
verdunningen nog altijd naar ijzer smaken. Daar-
om liet Higa klei met EM fermenteren en 
vervolgens tot keramiek bakken bij zeer 
hoge temperatuur. De informatie (trilling) 
die door het fermenteren op de klei werd 
overgebracht blijft hierdoor in de klei aan-
wezig. Als deze keramiek bijvoorbeeld wordt ge- 
bruikt in een waterstroom, dan zal de informatie die 
in de keramiek aanwezig is op het water overgaan. 
Het water wordt a.h.w. “in formatie” gebracht. 

Water dat “in formatie” is, bezit een bepaalde ordening 
die bijvoorbeeld ook de plantengroei en kieming van 
zaden verbetert. Ongeordend water kost energie 
terwijl geordend water energie geeft.
De Keramiekwaterverbeteraar is gebaseerd op 
bovenstaande techniek. Met EM gefermenteerde klei 
wordt tot EM keramiek gebakken en deze keramiek 
zit in het binnenste van de Keramiekwaterverbeteraar. 
Door het grote oppervlak van de keramiek komt het 
langsstromende water intensief met de keramiek in 
aanraking en kan daardoor informatie overnemen. 
Door het bakproces zijn de silicium moleculen en 
bindingen in het keramiek als het ware “vastgezet“. 
Hierdoor blijven deze ook na veelvuldig gebruik onder 
dezelfde hoek resoneren en dus dezelfde informatie 
uitzenden. U kunt de Keramiekwaterverbeteraar dus 
blijven gebruiken zonder dat de werking zal afnemen. 


EM-keramiek, 
een bijzonder 
product!35 mm keramiek 

pijpjes zijn compact
“

“

De werkzaamheid van EM-Keramiek is gebaseerd op het principe 
dat energie kan worden behouden en overgedragen door deze 
eigenschappen te binden in gebakken klei. 

35mm keramiek of een keramiek-netje
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Aan de rand van het Zoniënwoud te Sint-Genesius-Rode zijn Isabelle en Fabrice de 
bouwmeesters van de Dôme, een centrum voor welzijn waar de mens en de hem 
omringende natuur hun ware plaats terugvinden.

Hier is water, de oorsprong van alle leven, de 
centrale spil die leidt tot relaxatie en wedergeboorte. 
Al bij het begin van het project, werden o.a. EM- 
keramiek pijpjes voorzien voor het regenereren en 
zuiveren van het zwembadwater. Ook de bouw-
materialen voor het bouwen en verbouwen werden 
uitgekozen na een nauwkeurige studie van de 
biologie van de leefruimte en de geobiologie.

Alain C. ondernemer uit Gent werd bij zijn eerste 
bezoek aan de Dôme zo enthousiast dat hij zijn 
kennis in kalk en leempleisters aanbood voor het 
project. Hij kwam ook met het voorstel om EM 

keramiekpoeder te mengen in de verschillende 
materialen om de binnenmuren af te werken.

Het mengen van EM-keramiekpoeder in de diverse 
pleisters, versterkt deze dankzij de anti oxidatieve 
kracht van EM evenals zijn werking tegen de 
negatieve effecten van vochtigheid. De isolerende 
kracht van de pleisters stijgt en de positieve straling 
van de keramiekpoeder draagt duurzaam bij tot een 
aangename en rustgevende binnen atmosfeer.  

‘Bouwen naar het voorbeeld van de natuur 
is zoals het bouwen van een heiligdom’
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 Coudée solaire  51,7 cm
 Rectangle solsticial  1/1,14
 

8- TRACÉS
RÉGULATEURS

La coudée solaire locale et les
proposrtions harmoniques sont

des outils de conception très
utiles et dynamiques

DOMOSYNERGIE
29-30 mars 2014

Le Centre
Chaussée de Waterloo,15
B-1640 Rhode-St-Genèse

*

Fabrice Enthoven
& Isabelle Manneback

T. 00 32 (0)476 62 60 00
fenthoven@mac.com

c = coudée solaire loc. = 0,517 m
Rs = Rectangle solsticial = 1/1,24

Ces proportions sont à mettre en 
oeuvre dans le tracé, en synergie 
avec la proportion majeure d'OR 
universelle, qui se idéalement se 
trace, et peut se réduire en 
approche au rapport: 
          PHI soit 1 / 1,618

NOS PROPOSITIONS:
Chataigne de Mer, à l'intérieur: 
- diamètre 20c  = 10,34 m
- hauteur 20c/ PHI = 6,39 m
- bassin diam. 12c = 6,20 m
- profond. d'eau: 3c/Rs= 1,25 m
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diamètre intérieur chataigne = 20 c = 10,34 m

Rectangle d'inscription de la châtaigne

10,34

6,2

0,517

ÉLÉMENTS DE BASE PROPOSÉS

Le tracé de la châtaigne reste à préciser par Pol 
et Mostafa sur la base des courbes observées 
sur le vivant. a valider collégialement.

   

indice plan :   2014-04-14

NB:   les 6,39 m de haut intègrent le soubassement en béton, et se prennent 
du fond de la piscine fini au sommet intérieur fini de la structure. La 
chataigne en structure bois n'émerge hors sol que pour les 2/3 de cette 
valeur, sur une sablière à partir de l'arase supérieure du béton de 
soubassement (20 cm mini, protection des bois par rapport à l'humidité du 
sol + détails d'étanchéité à voir avec les architectes). 
La chataigne n'est donc exprimée en bois que sur la partie hors sol. Le 
renflement diamétral vers l'extérieur peut apparaître encore sur une coudée 
de hauteur à partir de la sablière. En d'autres termes, la tangente extérieure 
verticale à la structure est à 1 coudée de la sablière. Ensuite, la structure se 
referme vers le sommet. La trace principale à respecter est la trace 
intérieure.

Le coeur du bassin est à placer au point 
d'émergeance révélé par l'analyse sur l'axe 
vitalisant.
L'épaisseur de la peau avec végétation peut 
faire une coudée locale de 51,7 cm
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 DE PLANNEN ZIJN GEÏNSPIREERD OP EEN COCON: 
 POSITIEF & BESCHERMEND 
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