Natuurtuin ’t Hummelhûs
 Natuurtuin ’t Hummelhûs: ‘Diversiteit als Specialisatie’
Natuurtuin ’t Hummelhûs in Oudehorne is een bijzondere kwekerij.
Waar in de moderne tijd vrijwel overal specialisatie de overhand heeft gekregen, richt
Natuurtuin ’t Hummelhûs zich juist op diversificatie.
Met de teelt van groenten, kruiden, grootfruit, kleinfruit en wijndruiven in een groot aantal
rassen is dit bedrijf zo divers dat bijna kan worden gesproken van diversiteit als specialisatie.
De drijvende krachten achter het bedrijf zijn Dick Noteboom en Willem Teun Tel.
Waarbij min of meer de rollen zo zijn verdeeld dat Willem Teun het dagelijks beheer en Dick
de markt en de communicatie als hoofdtaak vervult.

 Duurzaamheid van de Productie
Op het bedrijf wordt geteeld volgens de principes van de biologische land- en
tuinbouw.
Dat wil in ieder geval zeggen dat geen synthetische gewasbeschermingsmiddelen en
kunstmeststoffen worden gebruikt.
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Vanwege kostenbesparing is voor het waarborgen van deze biologische productiewijze
echter geen aansluiting bij de SKAL gezocht en daarom kan de productie niet officieel als
biologisch worden aangemerkt.
Het bedrijf is echter volledig open ten aanzien van de uitgevoerde productiemethode en
uitgevoerde teeltmaatregelen en werkt op basis van het vertrouwen dat op biologische wijze
wordt gewerkt.

Het perceel waarop wordt geteeld is niet gedraineerd, maar met behulp van groot materieel
als bolle akker aangelegd door de bovengrond vanaf de lange zijkanten van het perceel
geleidelijk oplopend naar het midden te brengen.
Het middengedeelte werd daardoor van een dikkere laag teeltaarde voorzien en de
buitenranden werden verlaagd en verschraald.
In het middengedeelte vindt de intensieve groenten- en kleinfruitteelt plaats en langs de
zijkanten is door deze maatregel ruimte voor bloemrijke vochtige graslanden en voor
waterberging ontstaan.
Als gevolg van deze bloemrijke randen en de diversiteit aan bloeiende groenten-, kruiden- en
fruitsoorten in een gifvrije teelt is er voor insecten en dus ook voor de Honingbij veel op
Natuurtuin ’t Hummelhûs te halen.
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 Gewassen
Zoals hierboven al is geschreven wordt op Natuurtuin ’t Hummelhûs een grote
verscheidenheid aan gewassen geteeld.
Er is echter onder deze veelheid aan gewassen een aantal soorten die er uitspringt vanwege
hun zeldzaamheid of door het brede spectrum aan rassen van een bepaalde soort die
geteeld worden of juist vanwege hun unieke aanwezigheid op Natuurtuin ’t Hummelhûs.
Al deze soorten kunnen als specialiteiten van Natuurtuin ’t Hummelhûs worden gezien.

 Specialiteiten:
Aardappel ‘Hummelhûzer Rode’
Dit is een aardappelras dat is gekweekt door de Firma Jansen in Fochteloo.
Daarmee is het een oorspronkelijk ras uit De Friese Wouden.
Naast het gegeven dat de bedrijfsnaam aan dit aardappelras is verbonden wordt de teelt
hiervan ook beperkt tot Natuurtuin ’t Hummelhûs en de Firma Jansen in Fochteloo.
Kroten of Bieten
De bij de meeste mensen meest bekende Rode biet word ook Kroot genoemd.
En een Kroot is niet altijd rood!
Dat Kroot eigenlijk een betere naam is dan Rode biet word duidelijk als men de grote
diversiteit aan Krotenrassen bij Natuurtuin ’t Hummelhûs bekijkt.
Behalve de Rode Biet of Kroot in verschillende rassen en groeivormen zijn er ook Gele
Kroten, Witte Kroten en Tweekleurige Kroten op het bedrijf te vinden.
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Andere specialiteiten bij de groenten zijn onder meer:
Knoflook
Artisjok
Rode Amarantblad
Hertshoornweegbree
Amsoi
Boerenkool van het ras ‘Red Russian’
Palmkool
Peen ‘Little Finger’
Gouden peultjes
Eeuwig moes
Groene asperge

Bijzonder bij het Kleinfruit zijn:
Tayberry
Jostabeere
Bij de kruiden valt het grote aantal Munt-rassen op.

 Andere producten
Natuurtuin ’t Hummelhûs produceert diverse soorten Jams van eigen fruit, waarbij de
Aardbeienjam met Munt wel de meest bijzondere is.
Ook wordt in samenwerking met een imker Honing van eigen bedrijf geproduceerd.
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 Innovatie:
In 2015 is door Natuurtuin ’t Hummelhûs de teelt van Duizendblad (Achillea millefolium) als
delicatesse voor de horeca aan het assortiment toegevoegd.
Hiervoor zijn drie lijnen opgezet:
Teelt op basis van op het bedrijf gevonden vegetatief vermeerderd wild
uitgangsmateriaal van Duizendblad;
Teelt van het roodbloeiende ras Achillea millefolium ‘Belle Epoque’, een
Duizendblad-ras van Kwekerij Brian Kabbes uit Sumar en daarmee een oorspronkelijk
ras uit De Friese Wouden;
Duizendblad van zaad, geleverd door Vreeken’s Zaden in Dordrecht.
In de zomer van 2015 zal moeten blijken hoe de planten uit deze verschillende
uitgangsmaterialen zich in cultuur gedragen en wat hiervan de consumptiewaarde zal zijn.
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 Diverse activiteiten
Natuurtuin ’t Hummelhûs verzorgt op donderdag groentepakketten in de regio van
Heerenveen.
Er zijn voor deze pakketten verschillende mogelijkheden en afhaalpunten en ze kunnen ook
worden bezorgd.
Restaurants kunnen gemakkelijk via de webshop hun groente, fruit, aardappelen en andere
producten bestellen.
Als de bestelling op maandag voor 8 uur binnen is, wordt die op woensdag in Fryslân
uitgeleverd, en daar buiten in overleg.

Er is op het bedrijf ook een boerderijwinkel gevestigd.
De boerderijwinkel is open van woensdag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en op zaterdag
van 10.00 tot 16.00 uur.
Van mei tot oktober staat Natuurtuin 't Hummelhûs op de Streekmarkt in Oldeberkoop (de
1ste zaterdag van de maand).
Bezoek aan Natuurtuin ’t Hummelhûs is mogelijk na telefonische afspraak.
Telefoon: 06-28 65 87 02 (Dick Noteboom).
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 Bedrijfsgegevens
Natuurtuin 't Hummelhûs
Schoterlandseweg 135
8413 NH Oudehorne
Email: <natuurtuinhummelhus@gmail.com>
Website: <www.natuurtuinhummelhus.nl>
Telefoon:
Dick Noteboom 06-28 65 87 02
Willem Teun Tel 0513- 54 11 18
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