
Interview

PROJECT VITALE
FRIESE BODEM

6 september 2021, Jinke Hesterman
Leren 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.

In de schuur bij hun tuin in Noardburgum 
zijn Gosse Haarsma en Sjoukje Dijk 
druk bezig met het vullen van de 
groentetassen. Dat is voor één man een 
dag werk. Vandaag doen ze het met z’n 
tweeën, geholpen door de vierjarige 
Wille, de oudste dochter. Gosse verpakt 
de paprika’s en tomaten die in allerlei 
vrolijke kleuren uit de kas zijn gekomen, 
Wille en Sjoukje hebben zich ontfermd 
over een grote bak met sperziebonen. 

Het is hoogseizoen op It Griene Libben. 
En dan is het jammer dat er zoveel 
mensen met vakantie zijn, zegt Gosse. Hij 
merkt het aan de afname van groenten. 
Gelukkig zijn er nog genoeg klanten die, 
ook al is het volop zomer, een tas vol met 
seizoensgroente komen afhalen. En als 
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ze wat overhouden? Geen probleem, dat 
gaat weer terug naar de tuin. Gosse en 
Sjoukje fermenteren hun groenafval met 
Bokashi.

Groente voor veganisten
De Skal-gecertificeerde kwekerij van 
It Griene Libben werkt uitsluitend 
met plantaardige meststoffen. Naast 
het zonder zuurstof gefermenteerde 
organische materiaal en compost van 
tuinafval afkomstig van composteerterrein 
Sumar, gebruiken ze luzernekorrels en 
melassekorrels. Er komt geen dierlijke 
mest aan te pas. De groenten zie ze telen 
zijn zelfs geschikt voor veganisten die 
geen enkele concessie willen doen. Gosse 
en Sjoukje leven ook zonder dierlijke 
producten. Hij tilt zijn been op en laat zijn 
werkschoenen zien: geen leer.

We waren al eerder bij Gosse en Sjoukje. 
In de reeks duurzame doeners spraken 
we over groente telen op een halve 
hectare. De twee tuinders kiezen voor snel 
groeiende gewassen die ze niet allemaal 
tegelijk als klein plantje in de grond 
stoppen. Ze willen variatie in het oogsten 
van de groente. Ze passen ook wisselteelt 
toe, waarbij niet steeds dezelfde groenten 
op dezelfde plek staan. Ze  doen aan 
microfarming. Dat is best intensief, maar 
ze zullen de grond niet uitputten, zoals 
bij een monocultuur. ‘’Na elk seizoen is 
bij ons de grond juist een beetje beter’’,  
vertelden ze ruim een jaar geleden.  

Van de 1800 pootuien zijn er zestig 
uitgegroeid tot een ui
Een jaar later is het misschien nog wat te 
vroeg om met hoge verwachtingen naar 

de tuin te kijken, maar in het gedeelte van 
de halve hectare dat in 2017 in gebruik is 
genomen, lachen de bietjes, bonen, prei, 
verschillende soorten sla en courgettes je 
tegemoet. ‘’Het is niet zo dat je al na één 
seizoen resultaten ziet, maar na verloop 
van tijd wordt het beter, zegt Gosse nu. 
De tuin telt inmiddels 72 iets verhoogde 
bedden. Achterin bevindt zich het nieuwe 
gedeelte. Dat was een jaar geleden nog 



een weitje, waar schapen graasden. Gosse 
heeft er in het voorjaar mais, pompoenen 
en maar liefst 1800 pootuien geplant. Hij 
laat de bak zien met de oogst: niet veel 
meer dan zestig uien.
´Wat is er gebeurd?´
‘’Ritnaalden’’, zegt Gosse. Hij oogt nu 
redelijk onaangedaan, maar toen hij aan 
de ontwikkeling van de uiplanten merkte 
dat er iets niet goed ging, was dat wel 
even anders. De geelbruine larven van 

de kniptor gaan namelijk nietsontziend te 
werk. Het is bekend dat ritnaalden zich 
vooral in pas ontgonnen moestuinen thuis 
voelen. Ze houden van een vochtige, 
vaste grond en hebben het vooral 
gemunt op de wortels van aardappelen, 
ui, sla, wortelen en andere groenten. 
‘’We hebben nog een biologisch 
kruidenmengsel geprobeerd, maar dat 
hielp niks. De larven zaten nu eenmaal 
al in de grond voordat we het weiland 
hadden afgedekt. Daarna hebben we 
de grond gevreesd, winterrogge erop 
gezet, en weer onder gewerkt, compost 
aangebracht en de groentebedden 
teeltklaar gemaakt.’’ 
Aan alle bewerkingen heeft het kortom 
niet gelegen. ‘’Misschien hebben we niet 
diep genoeg geploegd’’, is het enige 

zelfverwijt dat Gosse kan bedenken. ‘’De 
kniptor gaat dit jaar haar larven weer in 
het gras afzetten, maar dan buiten de 
groentebedden’’, houden hij en Sjoukje 
de moed erin. ‘’Volgend jaar zullen we er 
al minder last van hebben. De aanpak van 
ritnaalden is echt een vijf-jaren plan. Het 
eerste jaar is het ergst.’’ 

‘De teelt van rucola hebben we 
opgegeven, Dat is een moeilijk gewas’
Als deelnemers aan het project Vitale 
Friese Bodem hebben ze nog eens 
bevestigd gekregen dat je de grond 
weerbaar moet maken, dat de kwaliteit 
van de bodem iets is dat je door de jaren 
heen opbouwt. Hoewel een goede zorg 
voor de bodem niet alleen zaligmakend 
is. Behalve plagen is er ook nog zoiets 
als slecht weer, veel regen, kou. Er zijn 
volgens Gosse en Sjoukje zoveel factoren 
die een rol spelen. ‘’De rucolakweek 
hebben we opgegeven. Wel jammer, 
want het past goed in ons assortiment. 
Het was te heet, of te koud of te nat. Het 
is gewoon een moeilijk gewas. Wie weet 
gaat het over een paar jaar beter, als de 
bodem nog wat meer in balans is.’’

‘Kool heeft meer stikstof nodig, daar 
houden we nu wel rekening mee’
‘’Het is wel fijn als je iemand hebt 
die met je meedenkt en vragen kan 
beantwoorden’’, zeggen Gosse en 
Sjoukje. ‘’We zijn heel blij met de 
analyses die gemaakt zijn en de adviezen 
die we krijgen.’’ De twee tuinders 
voegen nu bewuster stoffen toe. Elk 
bed krijgt elk jaar lavagruis. Dat bevat 
sporenelementen en mineralen. Ook krijgt 
de bodem kieseriet (magnesiumsulfaat 
en zwavelzuuranhydride) en terrapuls, 
een bodemverbeteraar met bacteriën die 



fosfaat beter opneembaar maken. Uit de 
plantsapanalyse kwam naar voren dat de 
nitraat- en kaliumgehalten wat aan de 
lage kant waren. De resultaten kwamen 
aardig overeen met de resultaten van de 
eerder uitgevoerde bodemanalyse. Daar 
waar de bodem wel wat extra stikstof 
en kalium kan gebruiken, strooien ze nu 
melassekorrels. ‘’Kool heeft wat meer 
stikstof nodig. Daar houden we nu wel 
meer rekening mee. Maar verder krijgt 
elke groente een standaardbehandeling’’. 

Witte prei met groene bladeren
Prei is een lookgroente, net als bieslook. 
Waar bij bieslook de stengels geheel 
groen zijn, heeft prei een witte stengel. 
De stengel heeft geen kleur omdat die 
voor het oogsten nog voor een groot 
deel onder de grond zit. Je kunt het witte 
gedeelte, dat volgens preikenners de 
meeste smaak bevat, verlengen door de 
stengel van de preiplant af te dekken. 
In de tuin van It Griene Libben doen ze 
dat met behulp van stro. Ook de groene 
bladeren kun je trouwens gerust eten. 
Zit wat minder smaak aan maar ze zijn 
wel gezond. Het groene blad bevat veel 
vitaminen en mineralen. 

Microfarming
Een artikel in Trouw deze zomer over It 
Griene Libben verleidde lezers tot een 

bezoekje aan Noardburgum om daar eens 
met eigen ogen te aanschouwen wat dat 
inhoudt: microfarming. Trouw schreef dat 
de eigenaren van It Griene Libben met 
hun aanpak jonge aspirant-boeren willen 
inspireren. Ze stellen hun bedrijf dan 
ook graag open voor geïnteresseerden. 
“Je kunt niet zomaar agrariër worden”, 
zegt Dijk. “Maar met een microfarm 
lukt dat wél. 10.000 euro is al genoeg 
om te beginnen.” Gosse vertelt dat hij 
bezoekers gewoon aan het werk zet. 
Al doende leert men. Hier heb je een 
schoffel, daar is het bed met bietjes, ga je 
gang. 

Schorseneren
De groente heeft prachtige namen als 
keukenmeidenverdriet, huisvrouwenleed 
en armeluisasperge, maar we kennen de 
lange wortels vooral uit het onvergetelijke 
refrein van een liedje van drs. P: knolraap 
en lof, schorseneren en prei. Schorseneren 
wordt gerekend tot de wintergroenten en 
de ‘’vergeten groenten’’. De wortels, die 
alleen eetbaar zijn als de donkerbruine 
schil wordt verwijderd, vragen van de teler 
het nodige geduld: zaaien in mei, 
oogsten in november. Veel mest hebben 
de schorseneren niet nodig, wel water in 
de warme zomermaanden. Doet het goed 
op arme zandgrond.


