Interview

PROJECT VITALE
FRIESE BODEM

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.
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De biologische
zelfoogsttuin van
Trynke Havinga en
Tim Wiersma
Permacultuur met zelf
oogstende leden in Sûnte Tún

Het klinkt Fries en het rijmt op groente.
Zo kwamen Trynke Havinga (42) en Tim
Wiersma (45) ruim twee jaar geleden op
de naam van hun nieuwe aanwinst: Sûnte.
Op een 2 ha groot terrein met een oude
boerderij, woonhuis en grote schuur
smeden ze plannen voor een biologische
gemeenschapstuin volgens de principes
van permacultuur, hun Sûnte Tún.
In het grensgebied van Feanwâlden en
Noardburgum ligt de tuin er eind oktober
enigszins uitgebloeid bij. Kalebassen en
gedroogde zonnebloemen brengen het
bezoek in herfststemming. Maar schijn

verbouwing. Daarom is er het afgelopen
jaar niet meer dan 600 m2 grond in
gebruik genomen. Bovendien hebben
beiden nog genoeg ander werk om
handen: Trynke met haar eigen bureau
Trynke’s communicatie en creatie en Tim
als adviseur agrarisch adviseur bij Mulder
Agro.
‘’Heel bewust lokaal’’, zijn de eerste
woorden die vallen als we het over de
tuin hebben. ‘’Bewustwording, educatie,
recreatie’’, gaat Trynke verder. ‘’Het
zijn niet alleen woorden, ik wil het ook
doen. De theorie in praktijk brengen en
het delen met wie maar wil.’’ Ze verwijst
naar een studie kruidenleer die ze heeft
gevolgd. ‘’Een aantal jaren geleden zijn
wij ook begonnen met moestuinieren,

bedriegt. ‘’Oogsten laatste groente is
nog mogelijk’’, meldt een bord aan de
kant van de toegangsweg. De tuin blijkt
vrijgevig, ondanks kortere dagen en
een nachttemperatuur die al één keer
het vriespunt heeft aangetikt. Trynke
komt met een kleurrijk veldboeket vol
goudsbloemen en dahlia’s aanzetten
en Tim haalt een paar donkergele
herfstrapen, een ronde rettich – ook wel
witte zomerrammenas genoemd - wat
snijbiet en pluksla uit de tuin.
Buiten regent het, binnen stoken ze de
houtkachel op en is het tijd voor een
terugblik op het eerste jaar van hun
kruiden-, fruit- en groentetuin. Ze hebben
zich moeten inhouden, vertellen ze. De
boerderij was toe aan een grondige

permacultuur. We hebben samen een
cursus gedaan bij Brechje Hamelynck
van Ús Hôf. Dat is als een vliegwiel gaan
werken.’’ Wat Trynke en Tim voor ogen
staat is een gemeenschapstuin met
zelfoogstende leden en een opbrengst
van ‘’erfgerelateerde producten’’. Dat zijn

groenten, fruit, noten en bloemen, maar
ook kruiden, thee, zalfjes, en likeurtjes.
‘’Het wordt een zoektocht’’, zegt Trynke.
Ze verheugt zich op het ontdekken van
nieuwe smaken, op brood bakken van
tamme kastanjes bijvoorbeeld.
De basis is er, de ideeën, de plannen, de
passie. Ook bij Tim. ‘’We zijn elkaar de
laatste tijd steeds meer gaan vinden in
dit project’’, vertellen ze. Zo is er ook een

soort arbeidsverdeling ontstaan. Trynke
is van de kruiden en de bloemen, Tim
is meer van de groente, het nog aan te
leggen voedselbos, en van de Tamworth
varkens. Deze dieren kunnen als geen
ander de grond omwoelen en hebben
inmiddels een groot stuk grond tot hun
beschikking waar ze hun gang kunnen
gaan. Waar de varkens komen, verdwijnt
het gras en komt er mooie zwarte grond
tevoorschijn, door Tim aangeduid
met ‘’humeuze’’ zandgrond, met veel
organisch materiaal en heel veel wormen.
Het perceel van 2 ha was voor zover ze

weten altijd grasland. De vorige eigenaar
heeft er zo’n vijftien jaar vrijwel niets
mee gedaan. Daarvoor was het weiland
en is de grond hoogstwaarschijnlijk wel
geregeld bemest. In het verleden is er ook
een groep dennenbomen geplant. Op
die plek en daarachter moet na verloop
van tijd een 1 ha groot voedselbos
komen. Tussen boerderij en het geplande
voedselbos wordt de ruimte geheel
gevuld met de iets verhoogde groente-,
kruiden- en bloembedden, afgewisseld
met struiken en bomen, en ook een paar
plekken voor kleine optrekjes waar gasten
wat langer kunnen verblijven.
Trynke en Tim willen hun Sûnte Tún
delen met anderen, geheel volgens het
gedachtengoed van permacultuur. Ze
willen de plannen voor de inrichting ook
zoveel mogelijk samen met een aantal
zeer betrokken leden maken. Dat is de
educatieve kant van hun onderneming.
De grote lijnen liggen wel min of meer
vast, laat Tim zien aan de hand van een
plattegrond van het gehele perceel. Maar
de invulling van de groentebedden is
iets wat ze met de leden willen doen.
“Het gaat erom samen te ontdekken
hoe je afhankelijk bent van allerlei
elementen, hoe je die moet beheren, dat
de vruchtbaarheid van de bodem altijd
voorop moet staan.’’
Hun eerste ervaringen met de basis – de
bodem - hebben ze inmiddels opgedaan
op hun vorig jaar aangekochte terrein.
Het stuk tuin waar ze het afgelopen jaar
hebben gezaaid en geoogst, was eerst
door de varkens omgewoeld, daarna
twee keer gefreesd en vervolgens zijn

er kruiwagens vol bokashi en compost
aangebracht. Het project Friese vitale
bodem, waaraan ze in deze beginfase
hebben deelgenomen, kwam voor
hen precies op tijd. Op basis van
bodemmonsters hebben ze extra kalk en
mineralen toegevoegd, plus een booster
van micro-organismen. Ze hebben
er een goed eerste oogstjaar aan te
danken, zonder plagen. In de bedden
die nu ‘’vrij’’ zijn, zaaien ze binnenkort
een groenbemester in: een zelf gemaakt
mengsel van Japanse haver, phacelia,
wikke, rammenas en gele mosterd.

De ‘’bodemportretten’’ die ze van
verschillende delen van hun tuin hebben
laten maken – het gedeelte met de
groenten, de kruiden en de bloemen,
het tussenstuk tot aan de dennenbomen
en het weiland daarachter – verschillen
duidelijk van elkaar. De groente-, kruidenen bloementuin laat minder harde lijnen
zien, in vergelijking met het gedeelte waar
de dennenbomen staan.
De harde lijnen duiden erop dat het
bodemleven niet optimaal is, legt Tim
uit. Die bevinding komt overeen met de
pH-waardes die ze van dezelfde delen

Trynke en Tim leggen vier zogeheten
‘’chroma’s’’ op tafel. Een chroma
is een beeld van de bodem met
informatie over de beschikbare stoffen
en activiteit van het bodemleven.
De vorm, kleuren en texturen van de
chroma geven de bodemconditie weer.

hebben opgemeten: ‘’Het dennenbos
is gruwelijk zuur. Daar is de pH waarde
3,6. De tuin is normaal met een waarde
van rond de 7. In het weiland achter het
dennenbos is de waarde vastgesteld op
4,3. Daar hebben we al kalk gestrooid.
We zullen eerst de pH-waardes moeten

herstellen om ervoor te zorgen dat
voedingsstoffen in de bodem beschikbaar
kunnen komen. Pas als dat in orde is,
kunnen we met het voedselbos aan de
gang. Dat betekent veel kalk toepassen,
het kan ook een keer steenmeel zijn en
misschien kunnen we nog wel iets met
gewassen doen.’’
Trynke en Tim denken goed na voordat
ze een schep in de grond steken, iets
inzaaien of planten. Wat vult elkaar aan,
wat volgt elkaar op? ‘’Je moet goed
uitdokteren welke soorten bij elkaar
passen’’, vertelt Trynke.

‘’Zo had ik tussen de aardbeien
goudsbloemen gezaaid. Dat heeft
goed uitgepakt en dan heb je eigenlijk
de grond dubbel benut.’’ Tim houdt
van kleine experimenten. ‘’Een stofje
toevoegen en kijken wat er gebeurt, wat
dat met de opbrengst doet.’’ Een valkuil
is dat je teveel tegelijk wilt, benadrukken
ze. ‘’Volgend jaar gaan we bestendigen’’,
zegt Trynke opgewekt, terwijl ze nog een
keer een blik werpt op de plattegrond die
ze van het perceel heeft gemaakt.
Wil je de werkzaamheden van Trynke en
Tim volgen? Kijk dan op Instagram,
@Sunte2021

