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PROJECT VITALE
FRIESE BODEM

9 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.

Te klein voor grote investeringen, te 
groot om alles met de hand te blijven 
doen. Zo karakteriseert Willem Teun Tel 
de situatie waarin hij op dit moment met 
zijn natuurtuin verkeert. ‘’We doen alles 
zelf en daardoor gaat het niet zo hard als 
ik zou willen’’, licht hij toe. Hij haalt zijn 
schouders op. Het is niet anders. 

De buizen voor de watertoevoer naar de 
kassen liggen klaar. Net als plannen voor 
verplaatsing van de mestopslag. Maar 
dat kan nu eenmaal niet allemaal tegelijk. 
Begin je eenmaal met een tuin op 2 ha 
zandgrond, met meer dan 100 soorten 

Meer dan 100 
soorten groente en 
fruit in natuurtuin ’t 
Hummelhûs 
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melkveebedrijf´´



groente en fruit, dan gaat de teelt voor 
alles en is er een groot deel van het jaar 
geen tijd voor ingrijpende veranderingen, 
zoals waterwinning uit de eigen Nije Wijk, 
een ruim vier meter brede sloot die van 
voor naar achter over het land loopt en 
die in verbinding staat met open water. 
Willem trekt ook niet zo maar even de 
portemonnee. Investeringen moeten eerst 
verdiend worden, is zijn bedrijfsfilosofie. 
‘’Ik wil het met eigen vermogen 
financieren.’’ 
Toch heeft hij het na acht jaar aardig 
onder controle. Achter ‘t Hummelhûs in 
Oudehorne, locatie voor kinderopvang 
en zorg op maat, het domein van 
zijn vrouw en schoonzus, begint het 
bedrijfsonderdeel van Willem Teun. Dat 
omvat een potstal waar ’s winters het 
jongvee en de mestkoeien verblijven. 

Op het terrein daarachter staan een 
paar tunnelkassen, omgeven door een 
groot stuk grond met groentebedden, 
fruitbomen, struiken en kruiden. 
Daaromheen liggen weilanden waar 
de koeien grazen, 10 ha alles bij elkaar. 
De opbrengt vindt zijn weg naar de 
Streekboer (80%), groothandel in 
streekproducten Jansma in Haule en 
particulieren (15%) en het eigen winkeltje 
(5%). 
In de tuin van 2 ha gaat veel, maar 

niet alles met de hand. Op het land 
rijdt een tractor, die de grond bewerkt 
voor de vorming van plantbedden. 
Daarachter ligt een enorm veld met 
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het echt goed doen’
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nog jonge pompoenplanten. Willem 
Teun is benieuwd wat er dit jaar van de 
teelt terecht komt. ‘’Drie jaar geleden 
heb ik dat stuk laten omspitten, tachtig 
centimeter diep. De boven- en de 
onderlaag zitten nu door elkaar. Dat heeft 
tijd nodig om zich weer te herstellen. 
Ik merk het aan de groei. Die blijft wat 
achter. Daar verwacht ik nog wat te 
moeten bijsturen.’’
Het is nogal een omschakeling die het 
echtpaar Anneke en Willem Teun Tel in 
2003 doormaakte: van melkveehouders 

en wormenkwekers naar zorgboerin en 
natuurtuinder. Het oude familiebedrijf 
was toe aan vernieuwing. Anneke en 
Willem Teun kozen voor iets geheel 
anders. Inmiddels werken ook de broer 
en schoonzus van Willem Teun op het 
bedrijf. Hij doet de administratie van 
alle bedrijfsonderdelen. Geen geringe 
opgave, want ’t Hummelhûs heeft 
het nodige personeel in dienst. De 
meesten zijn werkzaam in de zorgtak 

en de kinderopvang, maar ook de tuin 
beschikt over twee medewerkers, die 
respectievelijk 20 en 32 uur hebben te 
besteden. Daarnaast krijgt Willem Teun 
hulp van een zorgclient en een paar 
vrijwilligers.

‘’We zijn er ingerold’’, antwoordt Willem 
op de vraag hoe hij de overgang van 
melkveehouder naar groenten- en 
fruitteler heeft ondergaan. ‘’Ik heb niet het 
gevoel dat ik met iets nieuws bezig ben. 
Ik doe het op mijn manier en iedereen 
mag meekijken en commentaar geven. 
Het is zeker niet helemaal perfect, maar 
ik heb wel alles redelijk onder controle. 
Kijk, hier ligt van alles, maar je moet nu 
eenmaal rommelplekken hebben. Je moet 
verzamelen, want we doen alles zelf.’’
Tot 2013 was het hele perceel weiland. 
Nu groeit er een scala aan groenten en 
fruit, van paksoi en kapucijners, tot en 
met bramen en jostabes. Nog niet alles 
staat op de goede plek, er wordt ook 
wisselteelt toegepast, hoewel Willem 
Teun toegeeft dat hij dat nog niet 
helemaal goed in de vingers heeft. Het 
klinkt zo mooi: ‘’Door elk jaar te wisselen 
met de gewassen, krijgt het ongedierte 
geen kans’’, staat er op de website van 
Natuurtuin ’t Hummelhûs. Maar welk 
gewas laat je waar rouleren? Dat is met 
ruim 100 soorten groenten, struiken en 
fruitbomen nog een hele puzzel. ‘’Ik zou 
ook wel permacultuur willen toepassen, 
maar er moet geld binnenkomen om de 
jongens te kunnen betalen. Permacultuur 
is erg bewerkelijk, wil je het echt goed 
doen.’’

Terwijl hij een rondleiding geeft, plukt hij 
hier en daar wat onkruid weg. Het is een 
automatisme: je ziet een pas ontkiemde 

‘Bemesten deed ik in het voorjaar, maar 
dat moet in het najaar’



melganzenvoet, spiesmelde of vogelmuur 
en je bukt. Zeker in een tuin waar geen 
bestrijdingsmiddelen worden toegepast 
en alles met de hand wordt gewied, 
valt er bij elke rondgang wel iets van de 
grond te plukken. De bedden mogen er 
best netjes uitzien, vindt Willem Teun. 
In een goed onderhouden tuin komen 
de groenten, zoals tuinbonen, prei, sla, 
raapstelen, palmkool, rode kool, witte 
kool, uien en albino bietjes, maar ook de 
Friese woudbonen, Kollumer zoete erwten 
en - niet te vergeten - de pattisons beter 
tot hun recht.

Geholpen door de stalmest van eigen 
koeien, compost en paardenmest staan 
de meeste gewassen er gezond bij. De 
tuin floreert op grond, die lange tijd in 
gebruik was als grasland. De bodem 
blijkt de transitie naar natuurtuin goed 
aan te kunnen. De resultaten van het 

bodemonderzoek dat in het kader 
van het project Friese Vitale Bodem is 
uitgevoerd, vielen Willem Teun niet tegen, 
maar brachten wel wat verbeterpunten 
aan het licht. ‘’Ik heb in het verleden het 
land redelijk bemest. Er is dan ook nog 
genoeg stikstof beschikbaar. Dat wordt 
alleen onvoldoende opgenomen, doordat 
er tekorten zijn aan zout en calcium. Ook 
zitten er te weinig sporenelementen in de 
bodem. Ik kreeg het advies om lavameel 
en calcium toe te voegen.’’
‘’Dankzij de cursus heb ik ook geleerd 
om het composteren te verbeteren en 

bladeren toe te voegen aan de stalmest. 
En op een ander tijdstip te bemesten. 
Ik deed dat in het voorjaar, maar het 
is beter om dat in het najaar te doen. 
En dan, om uitspoelen te voorkomen, 
een groenbemester erop. Die je in het 
voorjaar weer kunt onderwerken. Ik zou 



er ook nog wel wormenmest bij willen 
hebben. Daar zit vaak nog wat leven 
in. Ik ga ook plantenresten uit de sloot 
beter benutten. We hebben best een 
goed bodemleven, maar dat kan zich nog 
verder ontwikkelen. Je moet de bodem 
alleen wel met rust laten, niet teveel 
over de kop halen. Kippen kunnen daar 
ook nog iets in betekenen. Ik heb een 
zelfgemaakte kipcaravan, maar eigenlijk 
wil ik een wat kleiner, verplaatsbaar hok. 
De kippen kunnen dan een leeg bed 
schoonmaken en de bovenlaag door 
elkaar halen.’’

Willem Teun is vooral een praktische 
man, die niet zo’n behoefte heeft aan 
filosofische uiteenzettingen over tuinieren. 
Geef hem maar wat technische adviezen. 
Ook het contact met andere tuinders is 
voor hem waardevol. ‘’Ik kan veel leren 
van de manier waarop zij het doen.’’


