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De activiteiten van het Platform stonden de 
laatste weken vooral in het teken van een 
voorlichtingscampagne. Aan de hand van 
de in het vorige nummer van OER 
gepubliceerde brochures in de 
Platformreeks werd met een aantal 
doelgroepen contact gelegd.
Niet zonder resultaat.
Een gesprek met docenten van het Nordwin 
College leidde tot het voorstel contact op te 
nemen met Kweekvijver Noord, een bedrijf 
waarin mbo- en hbo-studenten onder 
deskundige leiding leren omgaan met 
publiciteit, promotie en audiovisuele media. 
Het bedrijf deed voorstellen om (vooral ook  
een jonger) publiek op een uitdagende en 
visueel aantrekkelijke manier nut en 
noodzaak van het behoud en het toepassen 
van de Friese en met Fryslân verwante 
rassen en gewassen bij te brengen. Dit past 
ook in het straatje van het Living Lab dat 
zich bezig houdt met het presenteren van 
de natuurinclusieve landbouw in het 
landbouwonderwijs en in gespreksgroepen 
van boeren.
Henk Markus, werkzaam bij de afdeling 
gastronomie van het Friesland College, laat 
zich voorlichten over de recente stand van 
zaken bij de werkzaamheden van het 
Platform. 
In Allingawier werden contacten met het 
museumdorp gelegd. Daar bestaan plannen 
om een moestuin en fruitbomen aan te 
leggen. Er wordt een advies over dit 
onderwerp uitgebracht. De beheerders 
werd gewezen op de mogelijkheid 
Landschapsbeheer in te schakelen voor het 
uitbrengen van een advies over de 
erfbeplanting. Op den duur kunnen er ook 
Friese dierenrassen worden onder gebracht, 
waarmee, na het wegvallen van It Griene 
Nêst, een droom van het Platform in 
vervulling zou kunnen gaan.    
Bij de Kruidhof in Buitenpost is een groot 
gedeelte voor de traditionele 
landbouwgewassen ingericht. Onderzocht 
wordt hoe de in de collectie van het 
Werkverband voorkomende gewassen ook 
daar kunnen voorkomen. 
Zorg- en kinderboerderijen werd gewezen 
op de mogelijkheid daar Friese 
dierenrassen, fruitrassen en 
landbouwgewassen onder te brengen.      

Een tweetal docenten van Van Hall 
Larenstein gaan zich aan de hand van de 
Platformreeks eveneens in de 
werkzaamheden van het Platform 
verdiepen. 
Met Albert van der Ploeg, voorzitter van de 
Noardlike Fryske Wâlden, werd overlegd 
over de mogelijkheid excursies te 
organiseren over de daar aanwezige 
houtige gewassen. Bovendien werd 
besproken hoe er verbindingen kunnen 
worden gelegd met de natuurinclusieve 
landbouw ter plekke.  
Een telefoontje met een vertegen- 
woordigster van de Youth Food Movement 
in Fryslân leverde op dat er met haar een 
gesprek komt. 
Verder staan gesprekken op stapel met de 
directie van Tresoar en de Friese 
Museumfederatie.
Uiteraard staan de rayonhoofden van het 
Werkverband in de startblokken voor de in 
juni onder leiding van Ir. J. Velema te 
houden veldbezoeken. Dit jaar gaat de 
aandacht vooral naar de manier waarop de 
selectie van de landbouwgewassen tot 
stand komt. Hierbij gaat het om gewassen 
die in stand worden gehouden en gewassen 
waarvan de opbrengst in zakjes wordt 
verpakt. De verkoop daarvan verloopt 
redelijk en draagt bij aan de door het 
provinciaal bestuur als tegenprestatie voor 
de verleende subsidie gevraagde eigen 
inkomsten. 
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In het kader van LF2018 presenteren 
de Friese rassen zich aan de Friese 
bevolking. 
In de maanden juni tot en met 
september doen zich tien mogelijk- 
heden voor om ermee in aanraking te 
komen.
Op de zondagen 10 juni, 8 juli, 5 en 26 
augustus en op zaterdag 6 september 
kan dat van twee uur tot half vijf bij 
Vijversburg in Tytsjerk. Het adres is: 
Swarteweisein 2 9255 JB Tytsjerk.
Op de zondagen 24 juni, 12 augustus, 
2 en 16 september en op zaterdag 21 
juli bestaat die mogelijkheid op 
dezelfde tijd bij het nieuwe Fries 
Landbouwmuseum in Goutum. Het 
adres is Felling 6 8912 CG Leeuwarden 
(Goutum). 

Programma
Op beide locaties bestaat het programma 
uit een korte powerpointpresentatie met 
toelichting over het Fries levend erfgoed. In 
Tytsjerk wordt bovendien aandacht besteed 
aan de collectie van 110 Friese en met 
Fryslân verwante landbouwgewassen, het 
daar aanwezige fokcentrum voor de Friese 
hoenders en de Friese fruitrassen. De 
inwendige mens wordt niet vergeten met 
een uit Friese gewassen samengesteld 
proeverijtje. Maximaal aantal deelnemers 
twintig, minimaal vijf. 

Verzamelplaats 
De verzamelplaats in Goutum is bij 
de ingang van het museum. In 
Tytsjerk is deze plek bij het 
Fokcentrum voor de Friese 
hoenders.
Opgave twee dagen te voren in 
Tytsjerk op het mailadres 
info@vijversburg.nl, in Goutum op 
de website 
www.frieslandbouwmuseum.nl
Kosten: entree park Vijversburg: 
2.50 euro (betalen met pinpas), op 
8 september i.v.m open 
monumentendag gratis.
Entree Fries landbouwmuseum 6.00 
euro (inclusief toegang museum).
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Friese rassen en gewassen laten zich zien 
tijdens LF2018 

Bildtse boeren en It Braakhok in Ee 
presenteren Friese landbouwgewassen 
tijdens LF2018

Net als in 2005 is er ook dit jaar weer een 
demonstratieveld met gewassen van Bildtse 
boeren. De Stichting Bildtse Aardappelweken 
presenteert op het veld van Piet Hoekstra in 
St. Jacobiparochie 58 landbouwgewassen die 
vroeger in het Bildt verbouwd werden. 
Hoekstra heeft stad en land afgereisd om al 
het zaad en de knolletjes te bemachtigen.
Met het veld willen de initiatiefnemers de 
burger bewust maken van de mogelijkheden 
die Nederland en het Bildt in het bijzonder 
bieden voor een voedselproductie waarbij 
heen en weer gesleep met agrarische 
producten voorkomen kan worden.  

Op Koningsdag 2018 werd het opnieuw 
ingerichte vlasmuseum It Braakhok in Ee 
geopend. Met behulp van foto's, filmpjes en 
teksten kunnen bezoekers ontdekken wat de 
vele toepassingsmogelijkheden van vlas zijn. 
In de maanden juni, juli en augustus kun je 
elke zaterdag tussen 10.00 en 17.00 uur een 
ontdekkingstocht naar het Friese vlas maken. 
In Ferwert is in de aardappelloods van Hein 
Sterk een tentoonstelling van 
vlasbewerkingsmachines ingericht. Bij de 
ambachtelijke textieldrukkerij Kleine-Lijn 
worden demonstraties linnen bedrukken 
gehouden.



In 'Gebruiksplanten in het terpen- en 
wierdengebied', een artikel in 'Van 
Wierhuizen tot Achlum, honderd jaar 
archeologisch onderzoek in terpen en 
wierden' meldt archeologisch 
onderzoeker Mans Schepers dat in de 
Friese terpen diverse 
landbouwgewassen en fruitrassen bij 
opgravingen  werden aangetroffen. 

In de dorpsterp te Hallum werden korrels 
van de Zesrijige Wintergerst aangetroffen. 
Het telen van gerst in het terpengebied had 
te maken met het gegeven dat deze 
graansoort weinig gevoelig is voor een 
zoute bodem. 

Naast gerst is Emmertarwe algemeen de 
meest aangetroffen graansoort. Deze gerst 
is inmiddels bij het bakken van brood 
vervangen door broodtarwe. Vroege 
vondsten van broodtarwe zijn volgens 
Schepers zeldzaam in het terpengebied. 
Een andere tarwesoort die werd 
aangetroffen is Spelt, een uiterst zeldzame 
verschijning in het gebied. Het is 
onduidelijk of het hierbij gaat om zwarte of 
witte spelt. 
Bij een vondst in Marssum wordt melding 
gemaakt van één nog ingepakte korrel van 
echte haver uit de Romeinse tijd. Zoals bij 
andere granen is moeilijk vast te stellen of 
het gaat om een wilde of een gecultiveerde 
variant.
Rogge is een zeldzaamheid in het 
terpengebied. In Marssum-Aldlân is één 

roggekorrel uit de Romeinse tijd gevonden. 
In Wijnaldum werd rogge gevonden in de 
vorm van stuifmeel. De vindplaats 
Zurich-Kimswerderlaan leverde als enige 
plek in het terpengebied enkele tientallen 
roggekorrels op. 
Een monster uit een haardje van een eerste 
eeuws huis bij Sneek bevatte een verkoold 
exemplaar van Gierst. 

Peulvruchten 
Uit het terpengebied zijn volgens Schepers 
slechts twee soorten peulvruchten bekend. 
Het meest algemeen is de tuinboon, 
waarvan een kleine variant, de duivenboon, 
werd verbouwd.     
Overtuigende vondsten van de erwt zijn 
uitzonderlijk. Twee vroegmiddeleeuwse 
vondsten werden gedaan bij Wijnaldum. 

Olie- en vezelplanten 
Het veel aangetroffen vlas is zowel een 
olie- als vezelplant. 
Een andere veel voorkomende olieplant is 
de huttentut of het dederzaad. Deze plant 
komt al vanaf het begin van de bewoning 
voor. Grote hoeveelheden vrucht- 
fragmenten, gevonden nabij Goutum, 
mogen volgens Schepers als restproduct 
van het dorsen worden beschouwd.
Recent werd hennep ontdekt. De vezels van 

deze plant 
werden als 
touw 
ontdekt 
rond de hals 
van een pot. 

Appels, druiven en noten
In een bij Hallum ontdekt koperdepot 
kwam een appelzaad en een fragment van 
een hazelnootdop voor. Bij Wijnaldum 
gevonden druivenpitten dateren van vóór 
1400.
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Mans Schepers zet het Platform op het spoor van 
landbouwgewassen en fruitrassen die 
voorkwamen op de Friese terpen 

Gerstkorrels uit de dorpsterp van Hallum 
(Romeinse tijd)

Vruchten van hennep uit de terp 
Jelsum (Vroege Middeleeuwen)



Oan't no ta hat foaral it by it Platfoarm 
oansletten Wurkferbân Fryske rassen 
subsydzje hân fan Provinsjale Steaten. 
De Stifting Readbûnt Frysk Fee is ek 
troch de provinsje holpen om ien fan 
harren projekten útfiere te kinnen. 
Soks jildt ek foar Fruit yn Fryslân. It 
wiene en binne tydlike projekten. It 
wurdt neffens it Platfoarm tiid dat de 
provinsjale stipe foar it behâld en it 
tapassen fan de Fryske rassen en 
gewassen foar de oare by it Platfoarm 
oansletten organisaasjes ek beskikber 
komt en mear struktureel wurdt. 

By de Griffy is in fersyk ynstjinne om de 
ûnderwurpen dêr't de leden fan it Platfoarm 
har mei dwaande hâlde by de Steateleden 
te yntrodusearjen. Dat is it gefal op de 
Steatemerk dy't op 6 juny yn it 
Provinsjehûs hâlden wurdt. Dan steane der 
mear ûnderwurpen op de aginda dy't de 
lânbou oangeane. 
De Steateleden krije fan te foaren de 
brosjure 'Werken aan verscheidenheid' dêr't 
in oersjoch yn jûn wurdt fan dêr't it 
Platfoarm him mei dwaande hâldt. En 
fansels ek in oersjoch fan de 
fjouwerentweintich brosjures dy't it 
Platfoarm yn it ramt fan in 
foarljochtingskampagne útjûn hat. De 
Steateleden krije ek in eksimplaar fan de 
brosjure 'Fries rassen en gewassen en 
grondeigenaars' dêr't ûnder mear de 
mooglike bijdrage fan de oerheden oan it 
behâld fan it libbene kultureel erfskip yn 
ferhelle wurdt. Hja krije ek in eksimplaar 
fan dizze OER. En in prospektus fan de 
Fryske rassen en gewassen. 

Op dit stuit rint ta folle tefredenheid fan de 
dielnimmers it troch de provinsje stipe 
stimulearringsprojekt foar it ynstânhâlden 
en it tapassen fan de Fryske 
lânbougewassen. It ferrint neffens plan, 
útsein dat it Wurkferbân tsjin it feit oanrint, 
dat de yn de begrutting opnommen eigen 
ynkomsten wierskynlik net helle wurde om't 
bliken die dat it graan en de ierpels as dy 
foar konsumpsje op 'e merk brocht wurde 
sertifisearre en kontrolearre wurde moatte 
wat hege kosten meibringt. Soks jildt 
lokkich genôch net foar it sied dat yn 

pûdsjes ferkocht wurdt. It Platfoarm is fan 
doel dit ûnderwurp noch tidens it projekt 
mei de provinsje te bepraten om der sa 
mooglik in oplossing foar te finen.

Op it op 14 maart hâlden Lânboukongres 
die bliken dat it Platfoarm net yndield is by 
de lânboudeals dy't bedoeld binne om ta in 
gearwurking tusken it provinsjaal bestjoer 
en organisaasjes te kommen. Dat is de 
deputearre en syn amtners meidield. 
Fierder hat it Platfoarm witte litten dat it 
graach meidwaan wol oan in projekt oer it 
hoe en wat fan de kommersjalisearring fan 
streekprodukten dêr't op in byienkomst yn 
it Provinsjehûs praat fan wie. Sa'n projekt 
is om it út te fieren ek opnommen yn it 
ramtplan fan it Platfoarm. Oan't no ta is op 
beide ûnderwurpen net reagearre. 

Utsein it wurkjen oan it bioferskaat heart ta  
it Platfoarm dat it ek soarch draacht foar it 
kultureel erfskip. Dêrom is deputearre 
Poepjes frege te bepraten dat dit oan't no 
ta gjin omtinken krijt yn it provinsjaal 
kultuerbelied. De Fryske rassen en 
gewassen soene in wichtich plak ynnimme 
kinne yn 'it ferhaal fan Fryslân' dat yn dat 
belied oan 'e oarder komt. Ek op dit fersyk 
is oan't no ta gjin reaksje kommen. 

In wichtich ûnderwurp dat it Platfoarm oan 
de Steateleden foarlizze wol is ek it 
ferskynsel dat it oan't no ta net goed 
slagget jonge minsken op in útdaagjende 
en fisueel oantreklike  wize it nut en de 
needsaak fan it behâld en it tapassen fan 
de Fryske en mei Fryslân besibbe rassen en 
gewassen by te bringen. Op side 2 wie te 
lêzen dat, om dit op te pakken, kontakt 
opnommen is mei 'Kweekvijver Noord'. It 
projektútstel dat hjirút fuortkomt sil by de 
presintaasje op 6 juny mooglik ek oan de 
Steateleden foarlein wurde.

Om't it Platfoarm te hearren krige, dat 
sokke ûnderwurpen pas yn it Provinsjehûs 
oan 'e oarder komme as de Steateleden der 
om freegje, sil no de earder neamde 
presintaasje hâlden wurde. 
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Platfoarm op besite by provinsjale politike 
fraksjes 



Ierpelwurkgroep makke list fan te 
behâlden Fryske ierpelrassen 
Yn 2004 waard in begjin makke mei it 
behâld fan Fryske ierpels dêr't almeast it 
fuortbestean fan bedrige waard. In 
ierpelwurkgroep fan it Platfoarm Fryske 
Rassen makke in list fan te behâlden Fryske 
ierpels. Om se te bewarjen wurde se elts 
jier oan de grûn tabetroud. De âldste is 
fansels it troch master de Vries yn 1905 yn 
Sumar op 'e merk brochte Bintsje. Der 
wurde hieltyt minder ierpels fan dit ras 
ferboud. In âld ras is ek it ras Alpha dat yn 
de Wieringermar noch ynstânhâlden wurdt. 
It ras is ûnder lieding fan pref.dr.ir. J. Dorst 
yn 1919 yn Ingelum ûntstien op de 

proeftún fan de Friese Mij fan Lânbou. 
Lykas ek de Furore dy't yn 1924 en de 
Sirtema en de Saskia dy't yn 1937 troch 
Dorst ûntwikkele waarden. Yn de oarloch 
'40-'45 ûntstie de Irene. H.J. Brandsma yn 
Stiens ûntdiek tusken syn giele 
Earstelingen in reade ierpel. Dy behâlde har 
eigenskippen doe't er dy in jier letter 
ferboude. In bysûnder trijetal binne de 
Redmer, de Vroeg Op en de Nynke, Durk 
van der Schaaf behâlde of selektearre se 
nei de oarloch '40-'45. Ut dy tiid komme ek 
de Karina, it iennige troch Ir. Haisma yn 
Burgum op 'e merk brochte ras, de troch 
Dorst ûntwikkele Nederlander, de Ukama en 
de Amaryl. Nei de oarloch ûntstiene ek de 
Burmania, de Pandora, de Woudster, de 
Marijke, de Desirée en de Irene. Seldsum 
binne de Friese Jammen, de Kike, it Blauke 
en de Fryske Blauwe. Bysûnder binne 
fansels de seis by de kolleksje hearrende 
gieltjes, dêr't foaral it Wâldgieltsje en it 
Berltsumer Gieltsje bekend fan wurden 
binne. 
Yn de no definitive kolleksje komme ek 
inkelde mear resinte rassen foar: de 
Annabelle, de Doré, de Frieslander, de 
Bildstar, de Monalisa en de Lekkerlander.
Mei de boppeneamde rassen foarmje se 
ynearsten de definitive kolleksje dêr't de 
ierpelwurkgroep omtinken oan jout.
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Leden van 'De Oerakker' en 'Zaadgoed' op bezoek 
in Fryslân 

Om in het kader van LF 2018 invulling te 
geven aan een 'open gemeenschap' 
werden leden van de landelijke 
stichtingen 'De Oerakker' en 'Zaadgoed' 
uitgenodigd een bezoek aan de provincie 
te brengen. De een geeft zo invulling aan 
haar zomerexcursie, de ander droeg 
financieel bij aan het stimuleringsproject 
Friese en met Fryslân verwante 
landbouwgewassen.  
Het op 5 juli uit te voeren programma 
omvat een powerpoint presentatie van 
de bij het Platform ondergebrachte 
rassen en gewassen, een bezoek en een 
toelichting bij de demotuin van Friese 
gewassen, de Friese krielen en de Friese 
fruitrassen.   Er wordt ook een bezoek 
gebracht aan een tweetal telers: de 
vlascollectie van Gerrit Dethmers in Rien 
en de gewassen die Jan Kuppens in 
Marssum in de moestuin van het 
Poptaslot verbouwt. 

Prof.dr.ir.Dorst ynspektearret de Furore

Reade Earsteling



In een vorig nummer van OER werd 
melding gemaakt van de in Fryslân 
gesignaleerde houtige gewassen. Dat 
zijn de oorspronkelijke bomen, 
struiken en klimplanten die vanaf het 
einde der IJstijden vooral op het zand 
en op de Friese eilanden op natuurlijke 
wijze in de provincie voorkomen. Het 
zijn ongeveer dertig bomen, ongeveer 
veertig struiken, drie klimplanten en 
ongeveer veertig bramen.   

Op de terreinen van Staatsbosbeheer en It 
Fryske Gea zijn inventarisaties gedaan 
waardoor de houtige gewassen in kaart zijn 
gebracht. Landbouw en verstedelijking 
hebben er voor gezorgd dat veel 
oorspronkelijke soorten verdwenen zijn. 
Vaak zijn bij nieuwe aanplant Oost- en 
Zuid-Europese bomen en struiken gebruikt, 
hoewel daar later verandering in is 
gekomen. Het verlies aan soorten betekent 
een vermindering van de genetische 
diversiteit van de eco-systemen, waardoor 
deze aan veerkracht verliezen en kwetsbaar 
worden. Inheems materiaal kan bovendien 
een bijdrage leveren aan de herkenbaar- 
heid, de instandhouding of versterking van 
cultuurhistorische patronen. 
Oorspronkelijke bomen en struiken hebben 
door hun ouderdom en grillige vormen een 
grote belevingswaarde.

Het valt te betreuren dat de grond- 
eigenaren van de percelen waar de houtige 
gewassen voorkomen, tot nu toe vrijwel 
geen aandacht hebben besteed aan 
educatieve activiteiten met betrekking tot 
de houtige gewassen. Het Platform heeft dit 
onderwerp bij de betrokkenen aangekaart.

De door Karst Meijer ontdekte alleen in Fryslân 
voorkomende Witte randbraam (Rubus 
frieslandicus).
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Houtige gewassen verdienen meer voorlichting en 
educatie 

Samenstellen droge en natte collectie 
gaat door 

Voor het samenstellen van een droge 
collectie herbariumbladen van de Friese 
landbouwgewassen en een natte 
collectie van de tot de collectie 
behorende aardappelrassen zijn van 
Friese fondsen de benodigde financiële 
middelen verkregen. Een door Karst 
Meijer uit te voeren project over dit 
onderwerp gaat dan ook door. Door de 
droge collectie worden de gewassen in 
herbaria bewaard, de aardappelen 
worden opgeslagen in potten met 
alcohol. Een en ander biedt de 
mogelijkheid de Friese landbouw- 
gewassen ook op deze wijze voor het 
publiek zichtbaar te maken.



Behalve de in schriftelijke bronnen 
beschreven Friese fruitrassen De 
Schoone van Iephof, de Dokkumer 
Nije, de Doeke Martens, de Ambro en 
de Present van Friesland signaleerde 
Fruit yn Fryslan (FYF) in de afgelopen 
jaren op diverse plekken in de 
provincie verborgen fruitrassen.

In 2010 werd bij het opruimen van een 
perceel kerstbomen in Drachten De Zoete 
van der Schoot (1) ontdekt. Deze 
stoofappel heeft volgens de vinders zijn 
oorsprong in De Knipe. 

Fruitkweker De Haan teelde de Roem van 
Drachten (2), een handappel die FYF aan 
de Bramley Seedling doet denken. Mogelijk 
is het een zaailing van deze appel.  

Vijfentwintig jaar geleden kwam in de heg 
van de tuin van aardappelveredelaar 
Dankert in Stiens de Minne Dankert (3) op. 
"Waarschijnlijk Cox bloed" beweren de 
vinders. 

Van de op het 'Jiskelân' bij Warten ontdekte 
Liliana (4) werd door FYF enkele jaren 
geleden een 5000 vierkante meter 
professionele boomgaard ingericht. 

Van de in Wolvega ontdekte Pit Oranje (5) 
werd in 2015 de eerste boom aangeplant 
op het speelplein van een Openbare 
basisschool in Leeuwarden.

Om Maria Louise Hessen Kassel te eren, 
werd - gehoor gevend aan haar roepnaam - 
een bijzonder smakelijke zaailing tot 
Marijke Meu (6) gedoopt. Er staan 
inmiddels een tiental bomen met deze 
naam in de provincie. 

De Friese en met Fryslân verwante 
fruitrassen staan meer uitgebreid 
beschreven in een onder nummer 17 in de 
Platformreeks gepubliceerde brochure. Zie 
pagina 14. Hierbij ook de Kiwi Buitenpost 
en de Mispel Eksmoarstersyl. Bovendien 
worden in de brochure enkele appel-, 
peren- en pruimenrassen beschreven, die 
van buiten kwamen en van ouds in de 
provincie voorkomen. 
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Fruit yn Fryslan signaleerde verborgen fruitrassen 
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Al in en vroeg stadium van het 
Werkverband Friese Rassen werd 
geprobeerd inzicht te krijgen in de 
voedingswaarde van de gewassen uit 
de collectie. 
Deze waarde is, naast de geur en de 
smaak van de gewassen voor het 
Werkverband een belangrijke 
overweging om zich druk te maken 
over de vraag of de oorspronkelijke 
gewassen eigenschappen hebben 
waardoor ze zich positief 
onderscheiden van de meer recent 
ontwikkelde gewassen.  

Kortgeleden deed zich de mogelijkheid voor 
bovenstaande vraag op te pakken. 
Op een innovatieavond van de 
gebiedscoöperatie in het Westerkwartier 
was te horen dat studenten van de 
Hanzehogeschool in Groningen bij hun 
opleiding onderzoek doen voor de 
coöperatie waarbij ze beschikken over 
uitstekende laboratoriumfaciliteiten. 
Ondertussen is mailverkeer tussen de 
Hogeschool en het Werkverband over een 
onderzoek naar de voedingswaarde van in 
de collectie voorkomende gewassen 
gestart. De vraag ligt voor wat de 
samenstelling qua macro- en 
micronutriënten is van acht verschillende 
Friese of met Fryslân verwante droge 
bonen uit de collectie van het Werkverband. 
Het gaat hierbij om: de Friese Gele 
Woudboon (1); de Friese Bruine Woudboon 
(2); de Reade Krobbe (3), de Leverkleurige 
Boon (4), de Gritney (5), de Sietske (6) en 
de Roodbonte Friese Stokboon (7). 

Bij de macrostoffen gaat het om de 
bepaling van het eiwit-, vet- zetmeel- en 
vezelgehalte. Bij de microstoffen draait het 
om mineralen en vitamines.
Zijn alle cijfers voor voedingsstoffen 
binnen, dan moet worden bepaald hoe je 
de ene boon hoger of anders waardeert dan 
de andere. Bovendien moet dan nog een 
vergelijking gemaakt worden tussen bonen 
uit de Werkverbandcollectie en meer recent 
ontwikkelde gewassen. Ook is het de vraag 
of de voedingsbodem (hydrocultuur, 
zandgrond, kleigrond) bepalend is voor de 

gehaltes. Maakt het verschil of de bonen 
biologisch of gangbaar geteeld zijn? Of de 
grond naar zuur dan wel naar zout neigt? 
Vandaar de ondertitel bij dit artikel: waar 
begin je aan.
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Onderzoek naar voedingswaarde - 
waar begin je aan 
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Bij een inventarisatie door het 
Centrum voor Genetische Bronnen 
Nederland bij de Universiteit 
Wageningen werd aan de door het 
Platform Friese Rassen en Gewassen 
gekoesterde dierenrassen Friese 
Roodbonte, Wetterhoun en Landgeit 
het predikaat bedreigd toegekend. 
Afgezien van het Friese paard, werden 
de overige Friese dierenrassen (de 
Fries-Hollandse Zwartbonte, het Friese 
Melkschaap, de Stabijhoun en de 
Friese hoenders als kwetsbaar 
beschouwd. 

Hoewel de beide Friese runderrassen met 
andere dubbeldoelkoeien door kenners als 
de koe van de toekomst worden 
beschouwd, worden ze bedreigd of als 
kwetsbaar opgevat. De Friese Roodbonte is 
met 485 vrouwelijke fokdieren het meest 
bedreigde Nederlandse runderras. De 
Fries-Hollandse Zwartbonte staat er vooral 
door de activiteiten van de z.g. 
fundamentfokkers beter voor, maar wordt 
toch bij de inventarisatie als kwetsbaar 
beschouwd. Met een dubbeldoelkoe wordt 
een robuuste koe bedoeld, die met een 
rantsoen van louter ruwvoer in staat is 
jaarlijks 6.000 kg melk te produceren. En 
die daarnaast ook nog eens goed bevleesd 
is. Als we alle factoren, zoals levensduur, 
krachtvoerbehoefte en veeartskosten 
meetellen, zal deze koe het volgens 
sommigen qua duurzaamheid winnen van 
de overgespecialiseerde Holsteinkoe. 
Naast de genetische en cultuurhistorische 
waarde, zijn ze volgens deze zegslieden 
van onschatbare waarde voor de 
toekomstige voedselzekerheid. 

De Wetterhoun en de Stabijhoun worden 
niet alleen bedreigd door inteelt of qua 
aantal, er wordt door sommigen ook 
bezwaar gemaakt tegen een fokbeleid 
waarbij gebruik wordt gemaakt van andere 
rassen die voor nieuw bloed moeten 
zorgen: de zogenoemde outcross. 
Overigens lukt het volgens zegslieden 
steeds beter de uiteenlopende inzichten 
wat dit betreft op elkaar af te stemmen.  

De stand van zaken bij de Friese hoenders 

wordt weliswaar niet bedreigd maar 
kwetsbaar geacht. Toch staan sommige van 
de effen kleurslagen er wat hun aantal 
betreft niet goed voor. 
Dit betreft volgens de Hinneklub de grote 
Zwartbonte en de Witte. Bij de krielen zijn 
er bij de Zwartbonte, de Roodbonte, de 
Blauwe en de Witte te weinig fokkers.

Over de landgeiten heerst tevredenheid wat 
hun aantal betreft.

Het aantal leden van 'It Fryske 
Melkskieppestamboek' is de afgelopen 
jaren sterk gedaald. Sommige melkers met 
grote aantallen schapen besteden volgens 
de voorzitter te weinig aandacht aan het 
raszuiver houden van het Friese 
Melkschaap. 

Ook al bestaat er verschil van inzicht over 
het Zwartblesschaap zoals het bedoeld is, 
dit ras - waarvan sommigen zeggen dat het 
haar oorsprong in Fryslân heeft - staat er 
veel beter voor. Het aantal leden van het 
Nederlands Zwartbles Schapen Stamboek 
neemt nog altijd toe. Op 31-12-2017 
stonden er 176 ingeschreven. Het aantal 
geregistreerde ooien bedroeg 1.614.  

De Wetterhoun, een van de meest 
bedreigde hondenrassen 
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Bedreigde en kwetsbare Friese dierenrassen



Weten planten? En leggen ze 
verbindingen tussen wat ze weten? De 
Italiaanse hoogleraar Stefano Mancuso 
denkt van wel. Hij heeft het over 
intelligentie: het leggen van verbanden 
tussen de delen van onze kennis. 
Planten worden doorgaans als 
meelijwekkende passieve wezens 
beschouwd. Zonder tegenspraak 
ondergaan rozen en gras dat ze 
worden afgesneden. Vrijwel geen 
mens die zich daaraan stoort. 
Een ui wordt in stukken gesneden om 
daarna in kokend water te worden 
gegooid. Mensen wier leven bijna aan 
een eind is gekomen is, vegeteren in 
ons spraakgebruik. 

Steeds vaker beweren biologen dat de 
levensvorm plant ernstig wordt onderschat. 
Eén van de radicaalste vertegenwoordigers 
van deze richting is bovengenoemde 
professor. Hij beweert tijdens een 
vraaggesprek in het Duitse weekblad 'Die 
Zeit', dat planten intelligent zijn. Hij noemt 
het voorbeeld van de klimmende boon, 
zoals die als Sietske, Rinox en pronkbonen 
in de collectie van het Werkverband 
voorkomen. Die zijn erg actief waardoor we 
ze als ze groeien gemakkelijk kunnen 
observeren. Deze bonen zijn naar hij meent 
bovendien slim. Klimplanten gebruiken, om 
naar boven te komen, andere planten of 
stokken. Daarin onderkent Mancuso een 
teken van intelligentie.

Enkele jaren geleden ontdekten enkele 
botanici in het Chileense regenwoud de 
plant Boquilla trifoliolata. Deze droeg ronde 
en spitse bladeren met een licht- of 
donkergroene kleur.  Sommige waren veel 
groter dan andere bladeren. De 
onderzoekers zijn van mening dat dit 
afhangt van de boom waaraan de plant zich 
omhoog windt. Dat gebeurt nog veel beter 
dan de manier waarop een kameleon zich 
aanpast aan een achtergrond. Niet alleen 
de kleur ook de vorm wordt aangepast. Met 
plastic planten werd door Mancuso 
aangetoond, dat het de Boquilla lukte de 
vorm van de bijpassende bladeren te 
imiteren. Hij geeft als verklaring dat de 
plant over gezichtsvermogen beschikt. Hoe 
dat kan blijft volgens hem een raadsel.  
Dat de planten censoren voor licht bezitten 
is al lang geen geheim meer. Planten zijn 
geen simpele machines maar hoogst 
complexe organismen. Volgens de 
hoogleraar zijn we daarom blind voor hun 
gedrag. Hij constateerde dat wortels lang 
voor ze op een weerstand stuiten van 
richting veranderen. Omdat ze intelligent 
zijn nemen ze besluiten. Daarom zouden ze 
zich hun omgeving bewust zijn.
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Stefano Mancuso: planten zijn intelligent 

Platform trekt in bij het Fries 
Landbouwmuseum

Als op 22 juni het nieuwe Fries 
Landbouwmuseum in Goutum wordt 
geopend is in de expositieruimte en 
het documentatiecentrum plek 
ingeruimd voor het 'Platform Friese 
Rassen en Gewassen'. Zoals bij 
Vijversburg in Tytsjerk, wordt er een 
demotuin aangelegd. Het fokcentrum 
voor de Friese krielen wordt er ook 
gevestigd. 
Het Landbouwmuseum biedt een 
uitstekende mogelijkheid er 
excursies en lezingen te houden. 
Daarom worden de educatieve 
activiteiten van het Platform er ook 
ondergebracht.

Stefano Mancuso



Hoewel deze pas eind oktober gepland 
is, wordt er door een 
voorbereidingsgroep onder de 
benaming 'Levend Erfgoed Fryslân' 
druk gewerkt aan het programma van 
de Dag van de Friese Rassen en 
Gewassen die op 27 oktober in Harich 
bij Manege Gaasterland plaatsvindt.  

Het zijn de bij het Platform aangesloten 
organisaties die zich daar op een zo 
aantrekkelijk mogelijke manier 
presenteren. 
Bij de landbouwgewassen, dierenrassen en 
fruitrassen betekent dit dat de door deze 
organisaties beheerde collecties in levende 
lijve getoond worden. 
Bovendien wordt aandacht besteed aan de 
houtige gewassen die ook tot het Platform 
zijn gaan behoren. 
AFRON wordt gevraagd op deze dag 
aandacht te besteden aan oude ambachten 
die met de Friese rassen en gewassen te 
maken hebben. De door Landschapsbeheer 
opgerichte Hoogstambrigade zal zich ook 
presenteren.   
Op het buitenterrein wordt zo mogelijk door 
de Jachtvereniging een demonstratie 
gegeven.

Hoewel het Friesch Paardenstamboek geen 
deel uitmaakt van het Platform, wordt deze 
organisatie gevraagd ook aan deze dag 
deel te nemen.   
Er wordt zo mogelijk een 'verkiezing 
mooiste hond' georganiseerd waaraan ook 
kan worden meegedaan door eigenaars van 
Stabij- of Wetterhounen die niet bij de 
hondenstamboeken staan ingeschreven. 
Mar en Klif wordt gevraagd iets te 
organiseren voor de kinderen. 
Er zijn ook proeverijen van producten die 
met Friese rassen of gewassen zijn 
samengesteld. 

Voor de 
bijeenkomst in 
Manege 
Gaasterland te 
Harich op 27 
oktober worden 
alle lezers van 
dit blad en de 
achterban van 
bij het Platform 
aangesloten 
organisaties 
uitgenodigd. De 
nationale 
Stichting 
Zeldzame 
Huisdierrassen 
organiseert op 
deze plek en 
datum haar 
jaarlijkse 
Vriendendag.  
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27 oktober: Levend erfgoed Fryslân (LEF) 
- Dag van de Friese rassen en gewassen 



In het eerste nummer van 'De Zwartbles', 
het orgaan van het Nederlands Zwartbles 
Schapenstamboek, een melding over twee 
vruchtbare schapen. Eén van de ooien van 
Tineke Meijerhof-de Ram beviel van een 
zesling. Eén ervan is doodgegaan. De ooi is 
nog in welvarende conditie. 
Bij een andere ooi werd op dezelfde dag 
ook een vijfling gevangen, waarvan ook 
eentje dood ging. Twee ooien afgelamd en 
11 lammeren, dat is toch wel uniek volgens 
Tineke. Verder in heb blad uitnodigingen 
voor een bijpraatmiddag  en een kijkdag 
voor alle leden.  

In het aprilnummer van 'De Fryske 
hounen' wordt gemeld hoe op een 
vragenlijst over de gezondheid van hun 
hond een tweetal brieven met stabijzegels 
werd ontvangen. Bovendien aandacht voor 
het besluit de Shikoku voor de door 
outcross te verwerven genendiversiteit in te  
zetten. Deze dieren zijn volgens eigenaars 
hond met karakter, trouw, jachtinstinct en 
terughoudendheid voor vreemden.   
Van de 29 aanwezigen op een op 10 maart 
gehouden Fokkersberaad stemden 21 leden 
voor een outcross. 

De Shikoku die voor nieuw bloed moet zorgen  

In het orgaan van de 'Friese 
Hoenderclub/Fryske Hinneklub' een 
mededeling over een tiental fokkers die 
experimenteren met de niet erkende 
kleurslag roodpelkoekoek. De vraag is of 
deze kan worden toegevoegd aan de twaalf 
reeds erkende kleurslagen. Op de 
jaarvergadering gingen de leden akkoord.    

Het fokcentrum voor de grote Friese 
hoenders in het Bos van Ypey te 
Zwartewegsend is min of meer 
zelfredzaam. Ieder jaar worden van elke 
kleurslag enkele eieren uitgebroed ter 
vervanging van de oudere dieren. Volgens 
het verslag wordt geprobeerd het 
fokcentrum voor de krielen onder te 
brengen bij het nieuwe Fries Landbouw- 
museum in Goutum. 
Hidde Frankena meldt bij de rondvraag dat 
er ondanks de ophokplicht met het oog op 
de vogelpest hier en daar nog steeds veel 
dieren loslopen. Misschien de wijkagent 
erop afsturen? Antwoord: Niet wenselijk. 
Geen slapende honden.  
De 'Landelijke Fokkersclub Nederlandse 
Landgeiten' waarschuwt in 'L F N L' voor 
de komst van wolven in Nederland. Enkele 
feiten die ook door het Faunafonds 
bekrachtigd werden:
*  de wolf komt naar Nederland...dat is 

zeker!
*  alles in Nederland is te beheersen, 

behalve de wolf.
*  vraag of wolf in Nederland thuishoort 

is gewoon geen issue!
 De wolf beslist dit zelf.
*  tolerant zijn want de wolf komt toch!
*  men verwacht dat er tussen 3 en 5 

jaar zich een wolvenfamilie heeft 
gevestigd in Nederland!

In het artikel wordt geadviseerd voorbereid 
te zijn op bescherming van het vee tegen 
deze predator.  

Het nieuwste nummer van 'Zeldzaam 
Huisdier', het orgaan van de landelijke 
Stichting Zeldzame Huisdierrassen, bevat 
een artikel over de efficiëntie van 
dubbeldoelrunderrassen. 
Wanneer ze worden beoordeeld op de 
productie van melk en vlees samen, 
kunnen ze volgens een recent onderzoek 
efficiënt zijn. 
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UIT DE PLATFORMREEKS TE BESTELLEN PUBLICATIES

1. Werken aan verscheidenheid: werkzaamheden van het Platform Friese Rassen en 
Gewassen. Prijs: €3.50 

2. De Friese rassen en gewassen en grondeigenaars  Prijs: €2.50 
3. De Friese rassen en gewassen en receptuur, kookkunst en gastronomie Prijs: €2.50
4. De Friese rassen en gewassen en streekproducten Prijs: €2.50 
De Friese rassen en gewassen en ruimtelijke kwaliteit Prijs: €2.50
6. De Friese rassen en gewassen en de natuurinclusieve landbouw Prijs: €2.50
7. De Friese rassen en gewassen en de stads- en dorpslandbouw Prijs: €2.50 
8. De Friese rassen en gewassen en educatie Prijs: €2.50 
9-11 In een drietal brochures wordt verduidelijkt om welke rassen en gewassen het gaat en 

voorbeelden gegeven van wat er nu al mee gedaan wordt. Prijs: €7.50 per stuk 
12. In een naslagwerk worden de Friese rassen en gewassen uitgebreid beschreven. 

Prijs: €10
13. In 2019 verschijnt een uitgebreide documentatie met teksten en foto's van de rassen. 

Prijs: €15 
14. In de publicatie 'Tiden hawwe tiden' wordt de Friese agrarische geschiedenis vanaf het 

eerste begin tot de huidige tijd beschreven. Per tijdvak wordt vermeld welke Friese en 
met Fryslân verwante landbouwgewassen, dierenrassen en fruitrassen zich voordeden. 
Prijs: €10

15. Een globale beschrijving van de landbouwgewassencollectie van het Werkverband Friese 
Rassen en Gewassen. Prijs: €5

16. Een globale beschrijving van de Friese en met Fryslân verwante dierenrassen Prijs: €5
17. Een globale beschrijving van de Friese en met Fryslân verwante fruitrassen. Prijs: €5
18. Een globale beschrijving van de in Fryslân gesignaleerde houtige gewassen Prijs €5
19. Het fokken van de Friese of met Fryslân verwante dierenrassen. Prijs: €5
20. Het winnen van zaden en knollen van de Friese en met Fryslân verwante 

landbouwgewassen. Prijs: €5
21. Het instandhouden en vermeerderen van het Friese fruit Prijs: €5
22. Een introductie van het zaad voor de te telen consumptiegewassen. Gratis. 
23. Een introductie van het aan te bieden zaad in zakjes en zakken. Gratis.
24. FAN FRYSLANS GRUN: Raamplan voor een gebundelde aanpak van de praktische en 

economische toepassing van de Friese en met Fryslân verwante dierenrassen, 
landbouwgewassen, fruitrassen en houtige gewassen. Prijs: €10

Bovengenoemde publicaties kunnen met vermelding van de nummers worden besteld door 
overmaken van de genoemde bedragen op banknummer NL16 TRIO 0197 646 174 ten 
name van penningmeester Werkverband Friese Rassen te Burgum. 
Afgezien van het in 2019 verschijnend nummer 13 kan het gehele pakket door overmaking 
van €60 via het vermelde banknummer besteld worden. Portokosten: €7.50. 
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GABE EN GJET
Ta goed begryp: Gabe set him as 
frijwilliger yn foar it Wurkferbân 
Fryske Rassen. Syn frou fynt it mar 
sa-sa. 

Gabe: Wy ha op ús lêste fergadering 
besletten ús op de edukaasje te stoarten.

Gjet: Wat no wer.

Gabe: Dat betsjut neffens it 
frjemdewurdenboek safolle as opvoeding. 

Gjet; Ha jim al net fierstefolle by de ein?

Gabe: Der is al in begjin mei makke, mar 
der is folle mear mooglik. 

Gjet: Aanst ferslaan jimme der noch yn.    

Gabe: De bisten, de gewassen, it fruit 
biede in almeugend soad mooglikheden 
foar edukaasje. En wat hiest tocht fan de 
houtige gewassen. 

Gjet: Wat is dat no wer. 

Gabe: Dy misten we noch. Dat binne de 
oarspronklike beammen, klimplanten en 
strûken sa't dy yn de provinsje 
foarkomme. 

Gjet: Wat hat dat fan dwaan mei 
opvoeding?

Gabe: Dêr is fan alles oer te fertellen. Wie 
de jeugd heeft, heeft de toekomst, dat 
witsto ek wol. 

Gjet: Se boartsje leaver mei har 
komputer.

Gabe: Wat tinkste, dat wurdt der ek by 
behelle.

Gjet: Silsto der ek oan meidwaan.

Gabe: Nee, der wurdt in berop dien op 
âld-skoalmasters. 

Gjet: Ha dy der ferstân fan.

Gabe: Moatst wol op rekkenje. Wy ha ien 
by ús hân dy hat it ús allegearre útlein. Yn 
dit brief hat er it allegearre opskreaun. 
Digitale en bewegende 3D modellen, 
animaasjes, in website, in app, fideo's, 
infographics dêr't ik sa'n wurd om sis. 
E-books. 

Gjet: Hâld mar op. Wat moat dat wol net 
kostje.

Gabe: Hjir kinne we ús jildstjitters wol 
waarm foar krije. We moatte de jongerein 
der mear by behelje: jong geleerd oud 
gedaan, dat silst ek wol witte.

Gjet: Aanst behelje se dy der ek noch by, 
bist hast al noait thús.    

Gabe: Dat sei 'k dochs, dêr ha we 
âld-skoalmasters foar. Moatst net tinke 
dat se my mei edukaasje opskypje. 
Schoenmaker blijf bij je leest.

Gjet: Dat dochst dochs net.  

Gabe: It nije Lânboumuseum wurdt ús 
edukatyf sintrum. Dêr wurdt de souder op 
klear makke. 

Gjet: Dêr sille se wiis mei jim wêze.

Gabe: Moatst wol op rekkenje. Wy stribje 
nei lanlike erkenning. 

Gjet: Dat moat der foaral by. 

Gabe: Dat is goed foar ús imago, silst wol 
begripe.

Gjet: Moatte de Hollanners der wer oan te 
pas komme?    
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De opbrengsten uit abonnementsgelden schieten te 
kort om de uitgave van OER te financieren. 
Maak daarom gebruik van dit nummer om een of 
meer abonnee's te winnen. 
Voor €12.50 abonnementsgeld in het jaar blijven de 
lezers van dit blad op de hoogte van wat er zich afspeelt bij het Platform Friese 
Rassen en Gewassen.  Banknummer: NL 16 TRIO 0197 646 174 ten name van 
Werkverband Friese Rassen te Burgum.  

Retouradres: Heerenweg 26  9262 SG Sumar 

www.onzestabyhoun.nl

www.dwvn.nl

www.friesehoenderclub.nl

www.nzs.nl

www.fruitynfryslan.nl

www.roodbontfriesvee.nl

www.nvsw.nl

www.baggelhof.nl

www.werkverband-frieserassen.nl

www.landgeit.nl

www.melkschapen.nl

www.frieshollands.nl

www.szh.nl

www.zeldzamerassen.nl/
zwartbles-fokkersgroep

Platform Friese Rassen en Gewassen

www.dekruidhof.nl

www.herbariumfrisicum.nl

www.vriendenvanhetoudefruit.nl

NOTEER ALVAST

Op pagina 12 wordt aangekondigd hoe er op 27 oktober in Manege Gaasterland te Harich 
een manifestatie over het Fries levend erfgoed wordt gehouden. Voor deze dag over de 
Friese rassen en gewassen worden ook de lezers van dit blad en de achterban van de 
andere tot het Platform behorende organisaties uitgenodigd. Noteer alvast!


