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In de provincie Drenthe zijn veel brinken 
te vinden. Vroeger was dit een gemeen-
schappelijke verzamelplaats voor 
kuddedieren. Tegenwoordig is het een 
plein in het centrum van een dorp, vaak 
begroeid met bomen en gras. Door een 
combinatie van factoren zoals verzuring 
en afname van de voedingstoffen gaat 
het niet goed met veel bomen op de 
brink. Landschapsbeheer Drenthe heeft 
hiervoor een oplossing: herstel met kalk 
en Bokashi.
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De eerste brinken zijn vermoedelijk in  
de twaalfde eeuw ontstaan bij zand-
nederzettingen en langs beekdalen op 
zanderige gronden. Dit waren de plekken 
waar boeren zich vestigden. Het waren 
gemeenschappelijke, centraal gelegen 
plekken waar de kuddedieren naartoe 
werden geleid. Veel brinken hadden 
dobben, die dienden als drinkwatervoor-
ziening voor vee en bluswater. Brinken 
verbonden de boerderijen met de heide-
velden en waren het gemeenschappelijk 
eigendom van een buurtschap. Inmiddels 
zijn brinken vaak volledig omsloten door 
bebouwing waarbij het bedrijfsdeel van 
de boerderij naar de brink is gericht. Er 
zijn verschillende brinken zoals de brink 
met de kerk (de kerkbrink) en de brink 
waar de school op of tegenaan staat (de 
schoolbrink). Later kregen brinken ook 
wel andere functies, zoals vergaderplaats, 
marktplaats en gerechtsplaats.

Gezonde bodem
Bijna alle brinken zijn nu eigendom van 
gemeenten en verschillende boermarken, 
zoals Norg en Langeloo. Veel brinken zijn  
beplant met eiken, die vroeger als bescher- 
ming dienden voor blikseminslag en als  
bouwhout voor boerderijen. Boeren 
maakten hier in de zogenoemde zaag- 
kuilen balken en planken van. Ook staan  
op sommige brinken lindes als nectarboom  
voor de bijen. Deze hadden verder als doel 
om geesten te verjagen. Helaas gaat het 
door de verandering in gebruik, verzuring 
en onze drang om blad te ruimen met 
veel bomen op de brink niet goed. Omdat 
brinken een belangrijk onderdeel van 
het esdorpenlandschap vormen, biedt 
Landschapsbeheer Drenthe ondersteuning  
in het beheer, advies en onderhoud. “De 
bomen op de brinken zijn afhankelijk van 
een gezonde bodem. Uit eerder onder-
zoek is gebleken dat door verschraling 
en verzuring de bodembalans volledig 
verstoord is. Vroeger leverden paarden 

en schapen met hun mest 
voedingstoffen aan, maar 
daar is nu geen sprake 
meer van”, aldus André 
Efftink, specialist bomen bij 
Landschapsbeheer Drenthe. 

Gebruik van blad-Bokashi 
Om het groen, de bodem en 
het bodemleven te helpen, 
zullen de brinken minder 
opgeruimd moeten worden 
(meer blad moet blijven 
liggen) en moeten de juiste 
aanvullende maatregelen 
worden genomen. André Efftink: “Wij 
willen de bodems op de brinken vitaler 
en weerbaarder maken. Het gebruik 
van blad-Bokashi is in onze visie een 
belangrijke bron voor herstel. Vooral 
omdat het bodemleven (bacteriën en 
schimmels) flink gestimuleerd wordt en 
het duurzamer is dan compost.” Bokashi 
is een Japanse methode waarbij ‘bladafval’ 
wordt gefermenteerd en weer wordt 
opgebracht voor het verbeteren van de 
bodem. Bokashi is te vergelijken met 
composteren, maar het heeft een aantal 
belangrijke voordelen: het verliest geen 
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volume, het is relatief snel geproduceerd 
en het bevat meer voedingselementen, 
waarvan het bodemleven beter kan leven, 
in vergelijking met compost. 

Bodem als basis 
In 2019 initieerden Landschapsbeheer 
Drenthe, Gemeente Noordenveld en 
enkele boermarken in Noordenveld de 
pilot ‘Bodem als basis’. Hierbij werd op 
diverse plekken Bokashi aangebracht. In 
de pilot is driehonderd ton blad gefer-
menteerd tot driehonderd ton Bokashi. De 
pilot was een succes: de bodemkwaliteit is 
verbeterd. “Dit zie je aan de vitaliteit van 
de bomen en het gras op deze plekken”, 
aldus André Efftink. “We willen deze 
ingeslagen weg continueren en nog wat 
extra’s toevoegen, zoals extra bodemver-
beteraars die de bodemactiviteit stimu-
leren en de tekorten aan sporenelementen 
aanvullen. Denk hierbij aan borium en 
molybdeem. Maar het is wel een kwestie 
van lange adem, want het zal enige jaren 
duren voordat de resultaten zichtbaar 
worden aan de bomen. In de kruidlaag 
en de bodem is het verschil na drie jaar al 
duidelijk waarneembaar.”

Bijzondere brinken

Veel brinken worden begraasd met 
schapen om de functie van vroeger 
weer te herstellen. Zo heeft de brink 
in Steenbergen (eigendom van de 
boermarke Steenbergen) sinds kort 
weer schapen lopen. Een andere 
bijzondere brink is de brink in Zeegse. 
Deze brink is eigenlijk een stuifheuvel 
die later begroeid raakte met grassen 
en kruiden nadat het vee er niet meer 
op graasde. Inmiddels staan er wel 
enkele bomen maar de brink is voor 
het overgrote deel kaal. 
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Dit artikel is eerder gepubliceerd in 
kwartaalblad 111 (september 2021) 
van Stichting Het Drentse Landschap.




