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PROJECT VITALE
FRIESE BODEM

16 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.

Maak op landbouwgrond voor iedere 
Nederlander 40 vierkante meter vrij voor 
kleinschalige en intensieve groententeelt 
en alle 17 miljoen inwoners kunnen negen 
maanden per jaar worden voorzien van 
sla, spinazie, bloemkool, tomaten, bietjes, 
aardbeien en andere gezonde lekkernijen. 
In totaal heb je het dan over 80.000 ha, 
4,4% van het totale landbouwareaal (1,82 
miljoen ha).
Deze opwekkende rekensom – over 
perspectief gesproken voor de vele, 
over hun toekomst tobbende boeren 
en tuinders – neem ik mee naar huis na 
een bezoek aan de tuin van Joël van 

Plattelandspionier 
Joël van den 
Broek teelt veertig 
verschillende 
groenten op zijn 
Yn’e Sinne Farm 
‘‘Als je goed voedsel wilt eten, 
heeft dit zeker toekomst’’



den Broek. ‘’Opgegroeid in Haulerwijk, 
waar ik een fijne jeugd had’’, meldt hij 
op de website van zijn Yn’e Sinne Farm.  
Joël is jong (28) en was een tijd lang 
zoekende, totdat hij besloot de opleiding 
‘zorg en leefomgeving’ te volgen. In 
die periode werd de kiem gelegd voor 
zijn ondernemerschap op het gebied 
van gezond voedsel. Het was het begin 
van zijn huidige werkzaamheden in zijn 
eerste kleinschalige tuin met intensieve 
teelt zonder bestrijdingsmiddelen in 
Jirnsum. Daar doet hij aan zogeheten 
gemeenschapslandbouw in de vorm van 
‘Market gardening’.

Yn’e Sinne Farm moet binnen nu en tien 
jaar een keten worden van tien tuinen in 
Friesland. Door deel te nemen aan het 
project Vitale Friese Bodem hoopt hij een 

paar flinke stappen voorwaarts te zetten. 
Het amateurisme voorbij. Voorbereid op 
tegenslagen en bijtijds bijsturen. Telkens 
terugkerende problemen het hoofd 
bieden. Storm en hagel overkomen je, 
maar waarom de ene groente het wel en 
de andere het niet goed doet, waarom hij 
elk jaar weer andere ‘’worstelgewassen’’ 
heeft, dat is onderdeel van een 
langdurig leerproces. Dan helpt het, 
volgens Joël, dat hij samen met andere 
plattelandspioniers ervaringen kan delen. 
Dat zijn concept werkt, daar hoeft hij 
niet aan te twijfelen. Op de 0,7 ha die 
hem aan de Leppedyk langs de Kromme 
Grou ter beschikking staat, worden op 
192 bedden van 25 meter lang en 0,75 
cm breed veertig verschillende soorten 
groenten geteeld voor de inwoners 

van Jirnsum en omgeving. In een 
grote tunnelkas staan naast rijen met 
peultjes, komkommer en snijbiet zo’n 

‘’Ik geef de tomaten veel liefde, dan 
worden ze extra zoet’’



50 tomatenplanten. ‘’Niets zo machtig 
om die te zien groeien’’, geeft Joël zijn 
voorkeur aan. Hij zou er wel een kas vol 
van willen hebben. ‘’In januari zaaien 
we ze al voor en in juni dragen ze pas 
vruchten. Rood, roze en geel – ze smaken 
allemaal anders. Ik geef ze veel liefde, dan 
worden ze extra zoet’’.

Bij een maximale productie kan Yn’e 
Sinne Farm 170 mensen gedurende 
negen maanden per jaar van groente 
voorzien. Zover is Joël nog niet. De 

tuin telt inmiddels zo’n negentig leden 
met een oogstaandeel en verder levert 
hij aan horecazaken via de coöperatie 
Boer&Chef.  Het aantal leden kan nog 
wel wat groeien – een verdubbeling zou 
mooi zijn. Die uitbreiding komt vanzelf, 
verwacht Joël. ‘’Als je goed voedsel wilt 
eten, heeft dit zeker toekomst.’’

Het is hard werken. In het voorjaar tachtig 
tot negentig uur per week. ‘’In de zomer 

begin ik om vijf uur en dan hou ik ’s 
middags siësta. In de winter heb ik wat 
meer vrije tijd.’’ Joël hoeft het niet alleen 
te doen. Vijftien vrijwilligers helpen bij het 
zaaien, planten, wieden, oogsten en bij 
het uitleveren van de producten die twee 
keer per week op locatie kunnen worden 
afgehaald. Oogstaandeelhouders kunnen 
pakken wat ze nodig hebben. Geen 
verplichte kost dus, maar vrijheid blijheid. 
Er is wekelijks en keuze uit minimaal 
vier en maximaal tien verschillende 
seizoensgroenten, aangevuld met bosui, 
slamix, hippe microgroenten of radijs. 
Sinds kort verkoopt Yn’e Sinne Farm ook 
zuivel van een biologische boer uit de 
buurt, en kip, afkomstig van Sjoerd en 
Douwe Miedema uit Haskerdijken.

Met een intensieve teelt van drie of vier 
gewassen per bed – achtereenvolgens 
bijvoorbeeld koolrabi, raapsteel, 
aubergine en spinazie – wordt er nogal 
wat gevraagd van de bodem. ‘’De bodem 
is voor ons een soort buffer’’, merkt Joël 
op. ‘’We telen afwisselend gewassen 
die veel en weinig nodig hebben. Zo 
brengen we voordat we de kool erin 
doen, gecomposteerde mest aan. Ruwe 
mest van koeien en paarden met 80% 
stro. Heel structuurrijk, hoog organische 
stofgehalte. Verder keren we de grond zo 
min mogelijk om. Het onkruid proberen 
we weg te schoffelen als het in het eerste 
blad-stadium verkeert. Dan is het een 
kwestie van aantikken en weg is het.’’
Overigens wordt er niet zomaar in 
het wilde weg geschoffeld. Joël weet 
inmiddels maar al te goed dat onkruid 
ook iets zegt over de toestand van de 
bodem en dan is het wel handig om te 
weten waar wat opkomt. Zo is muur is 
een indicatie dat er genoeg stikstof in de 

‘Kalium zorgt voor weerstand en goede 
vruchtontwikkeling’



bodem zit. En paarse dovennetel duidt 
op een rijkdom aan kalium. ‘’Daar moet 
je dus geen mest toevoegen die veel 
kalium bevat. Je kunt op die plekken wel 
aardappelen telen, omdat die juist kalium  
onttrekken aan de bodem. Maar ook weer 
niet teveel en te vaak, want kalium heb 
je wel nodig in je bodem. Het zorgt voor 
weerstand bij de plant en voor een goede 
vruchtontwikkeling.’’ 

Dankzij de cursus van het project Vitale 

Friese Bodem heeft Joël aardig wat 
inzicht gekregen in het ingewikkelde 
bodemleven, de sporenelementen, de 
schimmels en hoe alles in balans moet 
zijn. Belangrijk is de onderlinge verbinding 
en de processen die ervoor zorgen dat 
elementen beschikbaar komen, zodat de 
plant er wat aan heeft.  ‘’Heel leerzaam’’, 
noemt hij de kennis die hij samen met 
andere tuinders heeft opgedaan. ‘’Elk 
antwoord op een vraag is goed voor 
drie nieuwe vragen’’, is zijn ervaring.  
Nadat eerder al een bodemanalyse in 

het kader van het project Vitale Friese 
Bodem is uitgevoerd – ‘’de hoeveelheid 
schimmels zit wat aan de lage kant’’ – 
geeft een plantsap-analyse uitsluitsel 
over de mineralen in zijn producten. IJzer, 
magnesium, mangaan, zink, molybdeen 
– al die elementen zijn belangrijk en wil 
hij graag in zijn groenten hebben. Zodat 
zijn sla zich kan onderscheiden van de 
met stikstof opgepompte groente uit de 
supermarkt. Joël is tevreden over het 
resultaat: ‘’Magnesium en ijzer waren 

goed, mangaan was erg goed. Calcium 
was goed. Dat verbaasde nogal, want 
ik heb weinig calcium in de grond. We 
moeten nog uitzoeken hoe dat komt.’’


