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PROJECT VITALE
FRIESE BODEM

6 december 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.

Daan Trimpe zal niet gauw een reclame-
praatje houden over zijn kwekerij in 
Koudum. Aan alles is te merken dat hij 
verslingerd is aan zijn 8000 m2 grote tuin, 
maar er hoog van opgeven, dat hoeft voor 
hem niet zo nodig. Met veel toewijding 
stopt hij zaden in de grond, verspeent hij 
jonge zaailingen en plant het kweekgoed 
later uit in de kas of de koude grond. 
Waaraan hij het meeste plezier beleeft? 
‘’De groente zien groeien en rechtstreeks 
verkopen, aan mensen hier uit de buurt 
en aan restaurants’’, bekent hij na een 
korte stilte. ‘’In die restaurants kun je 
dan gaan eten van je eigen producten’’, 
voegt hij er met een glimlach aan toe. En 
zijn lievelingsgroente? Hij kijkt me aan 
om te zien of ik het antwoord niet al lang 

Groente telen op 
een pleistocene 
zandrug 
‘’Dit is beter dan biologisch’’



weet. ‘’Het Koudumer beantsje, natuurlijk. 
Daarom komen de mensen hier.’’
Ongeveer de helft van de omzet van 
de tuin van Daan Trimpe en zijn vrouw 
Stephanie Hoekstra is te danken aan 
deze dikke, stevige sperziebonen zonder 
draden. De meeste klanten komen uit 
de hoek Lemmer, Sneek, Bolsward. 
De Koudumer bloemkoale zijn ook 
veelgevraagd en die smaken, zo laat een 
klant op Facebook weten, ‘’poerbest’’. 
Maar tussen eind juli en eind oktober zijn 
het vooral de beantsjes die de liefhebbers 
van deze verse groente in groten getale 
naar de kwekerij aan de rand van Koudum 
trekken. Daan kweekt ze in etappes, om 
telkens voldoende aanbod te hebben. 
‘’Courgettes, pompoenen, je kunt het 
wel zetten, maar je raakt het niet kwijt’’, 
zo schetst Daan de voorkeuren van zijn 

klantenkring. ‘’Pastinaak en schorseneren 
zijn hele rare gewassen. Niks mis mee 
hoor, maar er is geen vraag naar.’’

Reputatie
Zeven jaar geleden stapte hij samen met 
Stephanie in het groente-avontuur. Daan 
had een opleiding land- en tuinbouw 
in Dronten achter de rug en de liefde 
lonkte in het Friese dorp, dat in de wijde 
omtrek sinds jaar en dag bekend stond 
om de kwekerij van allerlei gezonde 
lekkernijen. Het stel kreeg de koop rond 
van het bedrijf van Sytse en Betsy van 
der Wal aan de Nieuweweg, wetende 
dat ze een reputatie hoog hadden te 
houden. Groenten van Koudum smaken 
van oudsher beter dan die van elders, zo 
meldt Koudum.nl met onverholen trots. 

De lokale website spreekt over een 
‘’geheim’’ dat teruggaat naar de 
ijstijd, die 10.000 jaar geleden op zijn 
einde liep. Waar gletsjers ophielden 
was een keileembult ontstaan. ‘’Toen 
het ijs gesmolten was begonnen de 
zandverstuivingen, in de luwte van de 
bult dwarrelde het zand neer en vormde 



een zuidelijk gelegen helling. Doordat 
de ondergrond begroeide, vormde 
zich humus dat zich mengde met het 
zand waardoor het door de tuinders zo 
geroemde humusrijke “zwarte zand” 
ontstond. De ligging op het zuiden 
en in de luwte van de bult samen met 
de vruchtbare grond vormen de basis 
voor succesvolle tuinderijen in Koudum. 
Planten krijgen meer warmte en 
voedingsstoffen toegevoerd waardoor ze 
beter groeien en eerder oogstrijp zijn.’’

1300 m2 kassen
Kort samengevat: Daan en Stephanie 
tuinieren op een brede pleistocene 
zandrug, ook wel een stuwwal genoemd, 
circa 10 meter boven NAP. Ze beschikken 
over 8000 m2 van deze wondergrond. 
De vorige eigenaren hadden er flink wat 
kassen op gezet, die alles bij elkaar zo’n 

1300 m2 in beslag nemen. Een lust, maar 
ook een last. Hoewel de kwekerij aan 
de Nieuweweg het enige overgebleven 
tuinbouwbedrijf is in Koudum, en de 
hoeveelheid groente die van het land 
komt voldoende is om de magen van 
talrijke dorps- en streekgenoten te vullen, 
is het niet groot genoeg voor allerlei 
investeringen waar Daan en Stephanie 
voor staan. De kassen vergen onderhoud, 
ze zouden wel wat zonnepanelen willen 
plaatsen, maar ‘’het is moeilijk recht te 
rekenen’’, zegt Daan. ‘’Het duurt te lang 
voordat je het hebt terugverdiend.’’ 
Daan maakt zich zorgen over de 
toekomstbestendigheid van het bedrijf. 
‘’Daar twijfel ik behoorlijk aan’’. Maar 
hij geeft de moed niet op. Een vaste 
klantenkring rekent op hem, en niet te 
vergeten streekboerderijen en restaurants 
van aanzien, zoals Omke Jan in Langweer 
en De Hinde in Hindeloopen, met de 
Friese culinaire topper Harmen Ligthart 
als chef de cuisine. Begin november 
treft Daan, geholpen door Sytze van 
der Wal die nu samen met zijn vrouw als 
vrijwilliger werkzaam is op de kwekerij, al 
weer voorbereidingen voor het komende 
seizoen. Terwijl de tuin nog op enkele 
plaatsen vol staat met prei en in de kas de 
spinazie serieuze vormen begint aan te 
nemen, naast de rijen met nog wat ielig 
ogende spits- en boerenkoolplantjes, zijn 
ze bezig met de koude bakken, waarin het 
zaaigoed al weer de kop opsteekt. 

Weeuwenteelt
Daan houdt de klassieke weeuwenteelt 
in ere: in de herfst gezaaid, overwinteren 
de jonge plantjes afgeschermd in 
koude bakken, om in het voorjaar in 
onverwarmde kassen of volle grond uit te 
groeien tot kanjers van kolen, sappige sla 



of bolle bieten. Bij deze teelt is er minder 
kans op ziekten en plagen. Koolwitjes, 
bonenluis en knolvoet komen pas als 
de groenten lang en breed geoogst 
zijn. Daan heeft het teeltplan in zijn 
hoofd. Toch is het elke keer weer een 
hele kunst om alles vol te krijgen. Soms 
probeert hij wat uit. Zo had hij afgelopen 
zomer ergens in een hoekje twee 
meloenplanten. Voor de lol. ‘’Je moet het 
voor jezelf ook een beetje leuk maken,’’ 
zegt hij.

Als je groente teelt op zulke vruchtbare 

grond, wat moet je dan nog met 
een project als Vitale Friese bodem? 
‘’Johannes Bakker vroeg of ik mee wilde 
doen’’, geeft Daan als simpele verklaring. 
‘’Het was voor ons niet nieuw om met 
de bodem bezig te zijn.’’ Ook al heeft 
de grond waarop ze telen van oudsher 

veel te bieden, ze vragen ook veel en 
wat ze eruit halen, vullen ze weer aan. 
‘’Je moet toch bemesten’’, zegt Daan, 
die de traditie van zijn voorgangers 
graag voortzet. Hij is beslist niet wars 
van dierlijke mest. Integendeel. ‘’In de 
bodem’’, zegt hij, ‘’zitten ook dieren. Het 
is één en al moord en doodslag in de 
grond. Als je dieren niets wilt aandoen, 
moet je substraatteelt toepassen.’’ 

Samengestelde organische mestkorrels
Eén keer per jaar, als alles is geoogst, 
krijgt de bodem voedsel in de vorm van 

samengestelde organische mestkorrels. 
‘’Afhankelijk van het gewas is op het 
ene stuk wat meer stikstof nodig en op 
het andere stuk wat meer kalium. We 
hebben eigenlijk nooit problemen. Uit 
de bodemanalyse bleek dat er iets te 
weinig molybdeen en mangaan in de 



bodem zit en dat de stikstof wat aan 
de hoge kant is, maar dat merk je niet. 
Het is niet zo dat de groente niet wilde 
groeien. En als ik zie dat de komkommers 
bijvoorbeeld wat achterblijven, dan strooi 
ik een beetje mest bij. Maar dat doe ik 
puur op waarneming en niet op grond 
van wetenschap.’’ Daan heeft niet de 
indruk dat zijn klanten kritisch zijn over 
de voedingsstoffen die aan de bodem 
worden toegediend. 

Belangrijker voor hen is wellicht dat 
bij de teelt van de groenten geen 
bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. 
‘’Dit is beter dan biologisch’’, prijst 
Daan dan eindelijk zijn producten aan. 
‘’Biologische groenten worden nog 
altijd bespoten, niet met synthetische 
pesticiden, maar met natuurlijke 
bestrijdingsmiddelen die ook erg giftig 
kunnen zijn.’’


