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PROJECT VITALE
FRIESE BODEM

23 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.

Zo grillig en wispelturig als het weer 
kan zijn, zo kalm blijft de Burgumse 
blauwe bessenteler Henk Vonk (34) onder 
onvoorspelbare omstandigheden die – als 
het écht tegenzit – grote delen van de 
oogst kunnen vernietigen. ‘’Het is een 
hard bestaan’’, zegt hij. ‘’Eén hagelbui en 
het is gebeurd. Maar je kunt er niet van 
wakker gaan liggen. Dan kun je beter wat 
anders gaan doen.’’

Voor de teelt van zacht fruit is niet 
iedereen in de wieg gelegd. Er is een 
bepaald karakter voor nodig, zeker als 
je, zoals Henk en zijn vader Jan Vonk 
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(59), op vier hectare tien verschillende 
soorten blauwe bessen hebt staan, zes 
soorten kersen, vier soorten rode bessen, 
kruisbessen en nog wat honingbessen 
voor het sap. In zeven jaar tijd – tussen 
2007 en 2014 - hebben ze het hele stuk 
eigen grond vol geplant. Een imker zorgt 
met zijn bijen voor de bevruchting. 

In totaal 20.000 struiken produceren 
enorme hoeveelheden fruit, hoofdzakelijk 
voor de binnenlandse markt. Dan wil 
je natuurlijk, met alle tijd die je eraan 
besteedt, in het oogstseizoen rijkelijk 
worden beloond. Maar plagen zoals 
de Suzuki-vlieg en stormen met hagel 
net op het moment dat het fruit vol 
aan de struiken hangt, kunnen zo maar 
toeslaan. Vooral dan is het de kunst om 
vooruit te kijken en na te denken over 

voorzieningen die de schade de volgende 
keer binnen de perken houden. Zoals 
nachtvorstberegening. Daarvoor zijn nu 
plannen in de maak. De winter verplaatst 
zich door klimaatverandering, merkt 
Henk op. Vroegere bloei geeft een hoger 
risico op vorstschade. Alle investeringen 
betalen zich in de toekomst uit, weet hij. 
‘’Je bedrijf is ook een mond die je moet 
voeden’’.

We spreken Henk als de grote pluk nog 
moet beginnen. Sinds hij een flinke kas 
heeft met 650 struiken op pure turf van 
witveen, breekt voor hem het plukseizoen 
wat eerder aan en kan hij ongeduldige 

klanten bedienen die eind juni al voor de 
deur staan: ‘’Zijn er ook bessen?’’ , vraagt 
een vrouw die niet kan wachten. ‘’Kom 
zaterdag maar terug’’, reageert Henk, 
wetende dat in de kas mooie trossen 
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hangen die binnen een paar dagen 
plukrijp zijn.
Het echte werk gaat rond half juli van 
start. Dan komen de trouwe Poolse 
medewerkers, die tot eind september 
blijven. ‘’Met al die verschillende soorten 
die we hier hebben, kun je een seizoen 
maken’’, legt Henk uit. ‘’Je wilt een zo 
lang mogelijke periode waarin je kunt 
plukken. Dan kun je het werk spreiden 
en heb je productie over een wat langere 
tijd.’’ 
Hij noemt de Nui, die bloeit vroeg en 

geeft grote bessen in flinke aantallen. Dan 
is daar de Liberty, sterk, snelgroeiend, met 
een prima productie. En de laatbloeier 
Elliott, of de Last Call, een nieuw ras dat 
dit jaar voor het eerst grote bessen zal 
dragen. Henk is enthousiast over dit ras.  
‘’Elke soort smaakt anders. De ene is wat 
zoeter, de andere wat meliger, zachter 
of harder, maar als ze rijp zijn, vind ik ze 
allemaal lekker. Er is ook wel een relatie 
tussen hoe ze smaken en het werk dat ik 
eraan heb.’’

De productie van zacht fruit moet het 
hebben van weer dat niet te koud, niet 
te nat en niet te heet is. Maar de situatie 
onder de grond is minstens zo belangrijk 
als de bovengrondse omstandigheden. 
Henk en Jan Vonk telen op zandgrond. 
Het terrein is licht glooiend, dat komt de 
afwatering ten goede. Blauwe bessen 
houden niet van natte voeten. Op dertig 
tot zestig centimeter diepte begint een 
dikke leemlaag. Het water moet dus in 
horizontale richting weg kunnen. Er zijn 
gelukkig genoeg sloten waar het naartoe 
kan.

Ook al zitten Henk en zijn vader Jan al 
een tijdje in de bessen, het Project Vitale 
Fries Bodem sprak hen direct aan. Met 
de grondbeginselen van de bessenteelt 
zijn ze wel vertrouwd. Ze zijn ervan 
doordrongen dat de blauwe bes niet van 
verse mest houdt en de grond niet te 
kalkrijk mag zijn. Maar de wereld onder 
de struiken zit ook voor hen nog vol 
geheimen.

‘’Blauwe bessen houden van een zuur 
milieu’’, weet Henk. ‘’We hebben hier een 
pH-waarde van 4-5,5. Mede dankzij de 
aanplant met turf is er een perfecte basis. 
Daarop kun je voortbouwen door elk jaar 
houtsnippers aan te brengen onder de 
struiken. Dat wil de blauwe bes graag. 
Het is een proces van jaren. We waren 
al aardig bezig, hadden al de nodige 
kennis. Maar dankzij het bodemonderzoek  
kwamen we erachter dat we wel extra 
calcium, magnesium en sporenelementen 
mochten geven. Het project helpt ons om 
de puntjes op de i zetten. Er valt zeker 
nog winst te behalen.’’ 

‘’De gezondheid van de struik en de 
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voedingswaarde van de bessen - ik 
ben heel benieuwd hoe de relatie is 
tussen die twee’’, gaat hij verder. ‘’Daar 
willen we nog naar kijken. We hebben 
al wel van bessen van hetzelfde ras 
uit twee verschillende stukken van het 
perceel bladmonsters genomen voor 
een plantsapanalyse. Daar zat duidelijk 
een verschil tussen. We wisten al dat er 
verschil was in groei en in productie en 
in de analyse zagen we dat terug. In de 
ene struik zat veel meer stikstof dan in de 
andere. We geven nu in het stuk waar de 
struiken het wat minder doen, molybdeen 
bij zodat we de stikstof beter beschikbaar 
kunnen maken voor de plant.’’

De grond onder Sparkberry Burgum was 
tot 2007 boerenland. De geschiedenis 
van het gebruik zie je nog altijd terug 
in de bodem en uiteindelijk in de teelt, 
zegt Henk. Ook al is het landgebruik al 
enige tijd geleden ingrijpend veranderd. 
Sinds er bessenstruiken staan, komt 
er geen kunstmest meer aan te pas. 
‘’Kunstmest is funest voor de schimmels’’, 
legt hij uit. ‘’De blauwe bes heeft juist 
behoefte aan schimmels, gaat daar 
een symbiotische relatie mee aan. We 
gebruiken meststoffen in de vorm van 
een chelaat, dat is bodemvriendelijker, en 
in het voorjaar hebben we druivenpulp 
gebruikt voor de dextrose. Normaal geeft 
een struik suiker aan de bodem, maar met 
die druivenpulp slinger je het bodemleven 
aan.’’ Henk houdt een mooi lichtgroen 
blad tussen de vingers. Hij is tevreden. 
‘’De struiken zien er gezond uit. Ik heb 
de indruk dat we met de adviezen op de 
goede weg zijn.’’

In het najaar, als het blad van de struiken 
is, komen de snoeischaren tevoorschijn. 

Van elke struik moeten er een paar takken 
af. Bij voorkeur de takken die twee jaar 
achtereen vruchten hebben gedragen; die 
zouden in hun derde jaar te kleine besjes 
geven. Aan het jonge hout zit het mooiste 
fruit, weet Henk Vonk. Twintigduizend 

struiken snoeien, het is bijna niet uit te 
leggen wat voor klus dat is. Zeker als je,
zoals vorig jaar, de moeilijkste struiken 
voor het laatst bewaart. Hij kan er nu 
weer om lachen, maar erg verstandig 
was dat niet. ‘’Kom, we gaan nog even 
naar de kas’’, schakelt hij over op een 
ander, leuker onderwerp. In die kas 
teelt hij niet alleen blauwe bessen, 
ernaast staan onder overkappingen 
zijn laagstam kersenbomen met dikke, 
sappige donkerrode vruchten en even 
verderop wacht een verrassing. Een 
nieuw project. Lage kersenstruiken, met 
een bloemenmengsel eronder. ‘’Hier 
kunnen straks mooie trouwfoto’s worden 
gemaakt’’.


