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PROJECT VITALE
FRIESE BODEM

30 augustus 2021, Jinke HestermanLeren over en werken aan vitalere bodems. 
Dat is waar 10 bevlogen Friese tuinders van 
de koude grond zich voor inzetten. Dat doen 
zij vanuit het project Vitale Friese Bodem. Dit 
project is eind 2020 gestart en een initiatief 
van Mulder Agro, de Stichting CO2L Farming 
Advies en de Friese Milieu Federatie. Vanuit 
het project wordt bodemkennis aangereikt, 
bodemmonsters en plantsapmetingen 
afgenomen, adviezen op maat verstrekt en 
in de praktijk toegepast. De tuinders worden 
persoonlijk begeleid en delen daarnaast 
kennis en ervaringen in en buiten de groep. 

Bodems staan wereldwijd onder druk. 
Duurzamer gebruik van de bodem is 
belangrijk en ook een aantrekkelijk 
perspectief. Een vitale bodem brengt veel. 
Een vitale bodem produceert bijvoorbeeld 
langer voedsel, slaat CO2 op, bindt 
stikstof, houdt water vast, zorgt voor 
meer bodembiodiversiteit en levert een 
weerbaarder gewas en gezonder product op.

Nog nooit van gehoord: mesclun. In het 
teeltplan van Ytje de Vries uit Harich 
staat deze groente bovenaan. Het blijkt 
om een slamengsel te gaan. Het lijkt 
me wel wat voor in eigen tuin. ‘’Heeft 
een zachte smaak. Oogst jong, wanneer 
de plantjes ongeveer 10 cm hoog zijn. 
Wanneer u de jonge plantjes boven het 
groeipunt afsnijdt, kan u ze tot drie maal 
toe oogsten’’, zo prijst een bio-zadenteler 
in zijn webshop een zakje mesclun, 
puur sla aan. Alles wat Ytje teelt, maakt 
hebberig. De kolen, broccoli, boontjes, 
aubergine, venkel, en de kleine spruiten 
die eind juli in de oksels van de bladeren 
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verschijnen – het staat er allemaal prachtig 
bij. Het is de week van de snijbiet, de 
kropsla, de komkommer, de rode biet 
en de bosui als we een rondgang maken 
door de tuin. Alles is wel wat aan de 
kleine kant door het koude voorjaar, zegt 
Ytje, verwijzend naar de omvang van 
de verschillende groentes. Maar zo te 
zien valt er genoeg te oogsten voor de 
groentepakketten. Elke vrijdag worden 
er zo’n vijftig tot zestig boxen gevuld 
voor afnemers uit Harich en omgeving. 
Desgevraagd kunnen de klanten er ook 
aardappelen, boerenfriet, brood, eieren, 
vlees en zuivelproducten bij bestellen. 
Twintig procent van de opbrengst van 
de groentetuin gaat naar de horeca, 
waaronder het restaurant van Omke Jan 
in Woudsend. Voor de meeste klanten is 
het een verrassing wat ze aangeboden 

krijgen, zelfs voor Jesper van ’t Westende, 
de bedrijfsleider van Omke Jan. De 
variatie is groot en de groente ziet er 
vaak anders uit dan in de winkel. ‘’Is dat 
ijsbergsla?’’, heeft hij wel eens gevraagd.
We lopen verder. Ytje en ook haar man 
Jelmer bukken geregeld om onkruid 
te verwijderen. Ze demonstreren een 
mechanische onkruidwieder, speciaal voor 
de gewassen met penwortels, zoals
wortels en rode biet. ‘’Het hoeft niet per 
se netjes’’, zegt Ytje. Toch kijkt ze 

enigszins bezorgd. De hanepoten die 
zich naar het lijkt in een oogwenk hebben 
gevestigd in en langs de groentebedden,
vragen om aandacht. Je ziet haar denken: 
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hoe pakken we dit nu weer aan? Het is 
niet de eerste keer dat een grassoort – in 
dit geval de Echinochloa crus-galli – daar 
verschijnt waar ze hem liever niet heeft. 
Het teeltplan voorziet met opzet in een 
voortdurende combinatie van gewassen 
en kruiden die elkaar versterken en 
beschermen. ‘’Dat gaat nu aardig goed’’, 
zegt Ytje, wetende dat er een heel 
leerproces voor nodig is om ecologische 
duurzaamheid in de vingers te krijgen.
Alle begin is moeilijk, zo ondervond 
ze toen het kweekgras de tuin 

overwoekerde. ‘’Ik wilde het biologisch 
bestrijden en las dat je dat kon doen door 
boekweit te zaaien’’. Het snel groeiende
boekweit is een goede concurrent voor 
kweekgras en kan tevens dienst doen als 
groenbemester door het op het juiste 
moment te maaien en onder te werken. 
Het had wel wat consequenties voor de 
opbrengst, maar het resultaat mocht er 
wezen. Zeer motiverend voor Ytje, die 
graag het internet afstruint zodra er zich 

een probleem voordoet.

De aangereikte teelttips van collega’s die 
net als zij experimenteren met kweken 
zonder gif, zijn zeer aan haar besteed. 
Net als de cursus Vitale Friese Bodem. 
Leergierig als ze is, nam ze samen met
Jelmer deel aan dit project. ‘’We zijn 
het helemaal verleerd om op een 
gezonde manier voedsel te verbouwen, 
zonder chemie. Hoe doe je dat? Het 
goed in balans krijgen van bacteriën 
en schimmels, ervoor zorgen dat de 
voedingsstoffen uit de bodem in de 
plant terecht komen, dat vond ik het 
belangrijkste. Ik heb het verhaal verteld 
aan klanten en die zeggen allemaal: het is 
zo logisch als wat.’’

De tuin van Ytje de Vries en Jelmer de 
Kroon is onderdeel van een familiebedrijf: 
FARMily. Hun eigen onderneming 
noemen ze ‘’Markttuin’’. Ze telen niet 
alleen groenten, maar ook bloemen en 
kruiden in een ‘’weerbaar systeem’’. Het is 
geen echte permacultuur, maar wel SKAL-
gecertificeerd biologisch en ingebed in de 
lokale gemeenschap. Een inspiratiebron 
ook voor haar twee broers, die samen 
met hun vader spelt, haver, rogge en 
aardappelen telen, gewassen passend bij 
de streek. In Gaasterland werden vroeger 
veel soorten granen geteeld, totdat het 
landschap veranderde in weilanden met 
koeien, weet Ytje. Haar familie deed zo’n 
tien jaar geleden het melkvee de deur uit,
om zich volledig te concentreren op 
akkerbouw. De granen van VOF De Vries 
gaan als biologisch product naar de 
molen van Woudsend. ‘’We hebben elkaar 
zeker beïnvloed’’, zegt ze. ‘’We hadden 
allemaal wel het idee om de grond 
anders te gaan gebruiken. Ik wilde vooral 

‘We zijn het helemaal verleerd om op een 
gezonde manier voedsel te verbouwen’



uitzoeken hoeveel je kunt verbouwen op 
een hectare. Daarvoor heb ik heel wat 
permacultuurboeken doorgenomen. Wat
wij hier in de Markttuin doen is geen 
permacultuur, maar we houden er wel 
rekening mee welke groenten en kruiden 
goed naast elkaar kunnen.’’ 

De groenten, bloemen en kruiden groeien 
op een één hectare groot perceel, waar 
nog altijd een oude varkensstal staat. 
Het is zandgrond, met daaronder een 

leemlaag, een dikke laag met grind en 
daaronder weer zand. Ytje: ‘’Het perceel 
heeft veertig jaar braak gelegen. Het was 
een natuurgebiedje. De grond is altijd arm 
geweest en nooit omgeploegd. Dat is pas 
vijf jaar geleden voor het eerst gebeurd, 
toen wij hier begonnen. Daarna hebben 
we het afgedekt met inkuilplastic, het jaar
daarop hebben we iets verhoogde 
bedden gemaakt en de eerste plantjes 
in de grond gezet. ‘’Sindsdien bemesten 
we alleen met droge compost. Dit jaar 
hebben we voor het verse paardenmest.

Afgelopen winter is er een grondmonster 
genomen en daaruit bleek dat we nog 
wel wat andere meststoffen mogen 
gebruiken, zoals gesteentemeel, dat 
bestaat uit kalk en sporenelementen. 
Daardoor zal de onkruiddruk ook wel iets 
verminderen. Verder was de pH goed, 
maar er was wel een tekort aan borium. 
De plantsapanalyse gaf aan dat er iets te 
weinig magnesium in zat. We horen nog
wat we daar aan moeten doen.’’ De mais 
staat er mooi bij. Dat is dit jaar voor het 

eerst. Ytje en Jelmer poseren trots bij 
de pluimende planten waarin de eerste 
kolven verschijnen. Veel tijd om stil te 
staan, hebben ze niet. In de kas baren de 
tomaten zorgen. Nu de temperatuur hard 
oploopt, hebben ze veel water nodig. 
Maar het mag er niet te nat worden. Dan 
grijpen schimmels hun kans. Wie een tuin 
heeft zoals Ytje en Jelmer kan wel even, 
maar niet te lang van het werk worden 
gehouden.

‘De pH was goed, maar er was wel een 
tekort aan borium’



Gevreesd: echinochloa crus-galli
Echinochloa crus-galli, ook wel hanepoot 
genoemd, is een gevreesde grassoort. 
In de tuin van Ytje en Jelmer heeft de 
hanenpoot zich dit jaar waarschijnlijk 
kunnen uitbreiden doordat de groentes 
langzaam groeiden ten gevolge van een 
nat en koud voorjaar. In een rapport van 
Ir. W.G.M. van den Brand Biologie en 
ecologie van hanepoot uit 1986 staat 
het volgende: ‘’Vóór de winter gezaaide 
gewassen, zoals wintergranen en 
winterkoolzaad, maar ook in het voorjaar 
gezaaide gewassen met een snelle 

jeugdgroei, zoals zomergranen, bieden de 
pas vrij laat in het voorjaar opkomende en
aanvankelijk langzaam groter wordende 
hanepoot geen of weinig groeikansen. 
Toepassing van rotaties met een hoog 
aandeel van deze gewassen werkt daarom 
sterk positief bij het bestrijden van 
hanepoot. Het kiezen van bladrijke, vroeg 
sluitende rassen kan een verdere bijdrage 
leveren bij het bestrijden van hanepoot. 
Ander advies luidt: matig de bemesting 
met stikstof en fosfaat.


