
1

FRIESE RASSEN EN GEWASSEN 
HOREN OOK OP DE PROVINCIALE 
LIJST VAN TE BEHOUDEN SOORTEN 

In het Friesch Dagblad van 6 februari viel te lezen 
dat het provinciaal bestuur met het oog op de 
dramatische afname van de biodiversiteit inzet op 
het behoud van 250 plant- en diersoorten. Op het 
Provinciehuis is een lijst opgesteld van bedreigde 
soorten die met het oog op toename van bio-
diversiteit door gerichte maatregelen bescherming 
verdienen. 

Dat staat in de nieuwe concept- omgevingsvisie De 
romte diele.
Op de lijst staan honderd planten, zeventig bijen- en 
hommelsoorten en 45 broedvogels. 
Verder allerlei andere diersoorten, zoals de otter, de 
watervleermuis en de grote vuurvlinder, die bij het 
provinciaal bestuur "van Friese betekenis" zijn. 

Bij het samenstellen van de lijst is niet gedacht aan 
de dieren, de landbouwgewassen en de fruitrassen 
die deel uitmaken van de collecties van de bij het 
Platform behorende organisaties. 

Wat ook op de provinciale lijst zou thuishoren, zal 
kunnen worden ontleend aan de aan het eind van 
dit jaar verschijnende publicatie met een 
beschrijving en foto's van het Fries levend erfgoed. 
Het Platform zou de taak op zich kunnen nemen 
daaruit een selectie te maken. Die lijst kan dan 
samen met de publicatie aan het provinciaal bestuur 
worden aangeboden.  

Het provinciaal bestuur beroept zich bij het samen-
stellen van de lijst op Europese lijst van beschermde 
soorten en op de rode lijst van bedreigde soorten. 
Dergelijke lijsten ontbreken wat het levend erfgoed 
betreft. Laten we hopen dat het provinciaal bestuur 
desondanks een begin maakt met het veilig stellen 
van voor Fryslân van belang zijnde Fries levend 
erfgoed. Aan het Platform zal het niet liggen. 

De Doeke Mertens, een fruitras van Fries belang

OM DE DOBBEN DEMONSTRATIE-
PLEK VOOR FRIESE RASSEN EN 
GEWASSEN?

Bij een zoektocht naar een plek waar de Friese en 
met Fryslân verwante Friese rassen en gewassen 
gedemonstreerd kunnen worden, viel het oog op 
'Om de Dobben' tussen Burgum en Hurdegaryp. 
Deze voorziening biedt een uitstekende gelegenheid 
er zo'n demonstratieplek onder te brengen. In de bij 
het complex behorende brasserie kunnen 
voorlichtingsbijeenkomsten worden gehouden. 
Tijdens excursies kunnen we aan de hand van 
dieren, fruit, landbouwgewassen en houtige 
gewassen laten zien wat tot de rassen en gewassen 
wordt gerekend. Er kunnen ook educatieve 
activiteiten worden georganiseerd. Einde maart 
bespreken de  Platformleden dit voornemen. 
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In de laatste OER-als-tijdschrift lieten we onze 
donateurs weten dat we voortaan met 
nieuwsbrieven als deze met onze donateurs en de 
buitenwacht contact houden. De financiën laten 
het niet toe met OER als tijdschrift door te gaan.   
Sommigen hebben na de oproep in de vorige OER 
hun mailadres doorgegeven. Zij krijgen deze 
nieuwsbrief digitaal toegezonden. De nieuwsbrief 
wordt gratis aan onze andere connecties 
verzonden. 

Onze werkzaamheden veranderen niet. 
Het lopend project van het Werkverband Fries 
Rassen loopt in 2019 af. Bij het provinciaal bestuur 
en bij fondsen wordt een voorstel voor een door het 
Platform te organiseren vervolgproject ingediend, 
dat dus ook het werkveld van de Friese dieren- en 
fruitorganisaties en de in Fryslân gesignaleerde 
oorspronkelijke bomen, struiken en klimplanten 
raakt. Het voorstel omvat een aantal deelprojecten 
die passen bij de werkzaamheden van alle bij het 
platform aangesloten organisaties. Zoals het tot 
stand komen van streekproducten.  Andere 
deelprojecten gaan over de Friese eetgeschiedenis 
en de plek die de rassen en gewassen kunnen 
innemen bij cultuurtoerisme en recreatie en 
publiciteit. Eén van de projecten gaat ook over het 
versterken van de voorlichting en promotie wat 
betreft de rassen en gewassen. 

Eind maart zullen de vertegenwoordigsters van de 
bij het Platform aangesloten organisaties besluiten 
of ze met de voorstellen in zee gaan. Dan wordt ook 
gesproken over de rechtsvorm die het Platform 
krijgt. 

Ook doet zich de mogelijkheid voor bij het project 
'Om de Dobben' tussen Burgum en Hurdegaryp een 
demonstratieplek in te richten. 
In deze Nieuwsbrief meer hierover. 

FRIESE RASSEN EN GEWASSEN 
KRIJGEN AANDACHT VAN EETBAAR 
FRYSLAN 

In dit jaar staan als onderdeel van de 
werkzaamheden van de organisatie FRIESLAND 
EETBAAR drie activiteiten op stapel. 

Van 20 tot en met 27 juni wordt de STREEKWEEK 
gehouden. 
Op 16 oktober begint in Leeuwarden de WERELD-
VOEDSELWEEK. Onderdeel daarvan is het Fries 
Festival B in Drachten. In die week worden overal in 
de provincie activiteiten ondernomen. Gedurende 
de zomer verschijnt de eerste editie van de FRIESE 
VOEDSELKALENDER, eerst via internet, later 
mogelijk ook als een werkstuk dat je kunt ophangen.  

De werkzaamheden van het Platform Friese Rassen 
en Gewassen en bovenstaande activiteiten kunnen 
aan elkaar verbonden worden. Het Platform 
produceert immers uitgangsmateriaal om voedsel te 
kunnen bereiden. Bij EETBAAR FRYSLÂN gaat het 
vooral over de kwaliteit van dat voedsel, los van de 
vraag of dat zijn oorsprong in de provincie heeft of 
er vroeger voorkwam.
Met de initiatiefnemers is afgesproken dat 
vertegenwoordigers van het Platform bij de invulling 
van de Streekweek, de Wereldvoedselweek en de  
Voedselkalender de kans krijgen de betekenis van de 
Friese rassen en gewassen voor gezond voedsel te 
onderstrepen.  
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VIJF BIJEENKOMSTEN BIJ HET 
FRIES LANDBOUWMUSEUM

Het Fries Landbouwmuseum organiseert met het 
Platform Friese Rassen en Gewassen in 2019 op 
zondagmiddag vijf bijeenkomsten.
Ze gaan over onderwerpen die op een of meer 
onderdelen van de werkzaamheden van de 
Platformleden betrekking hebben. 
De bijeenkomsten 1,3,4, en 5 worden afgesloten 
met een door Pat Zijlstra geleide proeverij.  

Hier alvast de data en de onderwerpen: 
1. 14 april - Het conserveren van fruit, ingeleid en 

gedemonstreerd door gastronoom Pat Zijlstra.

2. 16 juni - Friese rassen en gewassen en de 
natuurinclusieve landbouw. Ingeleid door Theun 
Vellinga, projectleider Living Lab Fryslân.  

3. 7 juli - Friese koeien. Ingeleid door Bart 
Theunissen, auteur van De Koe. Bovendien: 
direct-betrokkenen over de recente stand van 
zaken bij de Friese runderrassen.

4. 8 september - Meelvruchten. Ingeleid door Luud 
Gilissen, betrokken bij de Haverketen 
(Wageningen Universiteit) en Theo Bastiaans, als 
graandeskundige leiding gevend aan het 
Erfgoedzakenprojekt Bleyenbeek.   

5. 20 oktober -  Karst Meijer presenteert de door 
hem samengestelde droge en natte collectie van 
de Friese en met Fryslân verwante 
landbouwgewassen. 

De bijeenkomsten beginnen om twee uur en 
eindigen om vier uur. Het adres van het 
Landbouwmuseum is: Felling 6 8912 CG in 
Leeuwarden (Goutum). 

UNDERWEIS NEI IN DUORSUME 
LANBOU 
   
It provinsjaal bestjoer fan Fryslân wol in lânbou 
dy't yn 2015 duorsum, natuerynklusyf en sirkulêr 
is.  Op 7 maart waard troch minsken dy't 
meiwurkje oan de troch de provinsje opsette 
lânboudeal bepraat hoe't soks stal krije kin. It die 
bliken dat Fryske en mei Fryslân besibbe rassen en 
gewassen dêr oan't no ta (frijwol) gjin plak by 
krigen ha. 

Sa is al tsien jier frijwol sûnder resultaat besocht ien 
en oar opnimme te litten yn it ûnderwiis. Oar 
foarbyld: by it projekt 'Friese trui' dêr't flaaks yn 
ferwurke is, waard gjin gebrûk makke fan de tolve 
Fryske flaaksrassen dy't it Wurkferbân yn stân hâldt.    

Likegoed levere de byienkomst in tal ôfspraken op 
dy't hoop jouwe. 
Der is al withoelang besocht de rassen en gewassen 
ûnder te bringen yn de lânboudeal bioferskaat. Mei 
in amtner fan de provinsje waard ôfpraat dat dy der 
einlings wurk fan meitsje sil. 
Roel Visser fan LTO Noord sei ta, dat er syn bêst 
dwaan sil dat de konsulinten dy't op dit mêd 
oansteld wurde, by boeren ek de Fryske rassen en 
gewassen buorkundich meitsje. 
Gerrit de Boer sei ta, dat er neigean sil yngoefier't 
Omrop Fryslân de rassen en gewassen mear bekend 
makket. 
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HUTTENTUT OF DEDERZAAD RAS 
VAN HET JAAR

Huttentut of Dederzaad (Camelina sativa) wordt 
over het gehele Noordelijk halfrond in verwilderde 
toestand aangetroffen. Mogelijk is de oorsprong 
West-Azië.

Omdat het al op de terpen voorkwam, kreeg het 
gewas ook een plek in de collectie van het 
Werkverband Friese Rassen.

De bloem van de 
plant wordt door 
insecten bezocht, 
vooral voor bijen 
bevat deze een 
hoeveelheid 
nectar. 
Ook de mens 
gebruikte de 
plant. Zo kan 
men uit de 
zaden, net als 
koolzaad en 
raapzaad, olie 
persen. Behalve 
voor olielampen, 
werd dit als 

spijsolie en soms als smeermiddel gebruikt. De 
stengels van de plant zijn geschikt voor het maken 
van bezems. Kleine stukjes van de plant werden 
vroeger gebruikt als schuurspons. 

Huttentut is geschikt voor betrekkelijk arme of licht 
verzilte grond.
Het is niet nodig om de akker te ploegen, het zaad 
kan rechtstreeks aangebracht worden. Stikstof is 
nauwelijks nodig. Het gewas is niet ziektegevoelig. 
Het heeft weinig water nodig. Het is een geschikte 
groenbemester en bodemverbeteraar, door diepe 
beworteling komen mineralen omhoog. Het kan als 
mengcultuur heel goed met de teelt van graan, 
erwten en klaver gecombineerd worden. Het 
voorkomt daardoor ziektes. 

Meer recent wordt de geperste olie, met als 

bestanddeel antioxidanten, omega-3-vet en rijkelijk 
vitamine E zuren, als saladedressing gebruikt. De 
zaadjes bevatten ook omega-6 en omega-9. De olie 
is ongeschikt voor bakken en braden. 
Industrieel wordt het gewas onder meer bij de 
verfbereiding op natuurlijke basis en als cosmetica 
gebruikt.    

De naam van het 
gewas wordt door 
sommigen in 
verband gebracht 
met het oude woord 
huttegetut, wat 
zoiets als klein grut 
betekent. De Friese 
benaming rijsied 
heeft als reden dat 
het gewas 
overvloedig kleine 
zaadjes levert. 

Alle genoemde positieve eigenschappen vormden 
voor het Werkverband aanleiding de Huttentut of 
Dederzaad tot gewas van het jaar te bestempelen. 
Ze vragen zich daar af waarom het gewas vrijwel 
verdwenen is. Maar niet getreurd, Tseard Wilman 
uit EE is van plan het in 2019 in een grotere 
hoeveelheid te gaan verbouwen. 

ZAKJES BIJ NOORDELIJK 
ZADENNETWERK GRIF VERKOCHT

Zaterdag 9 maart hield het Noordelijke 
Zandennetwerk in Drachten haar jaarlijkse markt. 
Het aanbod van de zaden van het Werkverband 
vonden vooral bij oudere bezoekers gretig aftrek. 
Veel belangstelling trokken de door Joris Viëtor 
samengestelde plateaus met zaden. Bovendien 
werden contacten gelegd die voor de voortgang van 
belang kunnen zijn.   
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PERIODIEKEN 

Op de Levend Erfgoed Fair in Harich hadden fokkers 
van Roodbont Fries Vee veel belangstelling voor de 
roodbonte hoenders, meldt Nieuws/Nijs van de 
Friese hoenderclub. Inmiddels zijn de eerste 
exemplaren afgeleverd. 
Klaas van der Hoek doet verslag van de 56e 
Frieslandshow, georganiseerd door Frisia in 
Holwerd. Door meer dan 1000 kilometer af te 
leggen, lukte het de organisatoren alle Nederlandse 
kleinveerassen op de show aanwezig te laten zijn. 
In het blad een oproep van Universiteit Wageningen 
om deel te nemen aan een onderzoek naar 
afwijkingen bij Nederlandse hoenderrassen. Vroege 
dodelijke ziekte heeft vaak te maken met 
afwijkingen in het DNA die niet of slecht met het 
leven verenigbaar zijn. Deze worden opgespoord. 

Het tijdschrift De Fryske Hounen meldt, dat er in het 
voorjaar 2019 een aantal tweede generatie 
outcrosspups op komst zijn. Allereerst door het 
kruisen van een Wetterhoun x Wetterhoun/Poedel. 
Ook is een eerste generatie outcross Wetterhoun x 
Barbet onderweg. 
Outcross wordt toegepast om, door de genetische 
diversiteit te vergroten, de gezondheid van het ras te 
ondersteunen. De outcrossers krijgen een 
zogenoemde 'Bijlage stamboom'. Zo'n hond kan aan 

alles meedoen, op showgebied gelden enkele 
beperkingen. De Vereniging zoekt gemotiveerde 
eigenaren.   

In De Zwartbles-info schrijft Annemarie Lahaya over 
het verschijnsel dat haar schapen geen hooi eten als 
dat eenmaal op de grond ligt. Ze wil van haar 
collega's weten hoe die hooi voeren. 

Op de voorpagina van De Stamboeker (eerder De 
Nederlandse Koekrant) een reportage over ZUCO, de 
kleinste zuivelcoöperatie van Nederland. Het bedrijf 
in Dokkum is opgericht door een agrariër, een 
chefkok en een banketbakker. Het werd gefinancierd 
door de uitgave van 170 obligaties met een daarbij 
passende rente. De melk die vanuit de regio wordt 
aangevoerd, wordt midden in het oude centrum 
verwerkt in een grachtenpand.    

In De Zwartbles staat een artikel over de meer-
waarde van exterieurkeuring: het punten. Bij het 
inzetten van een ram wordt dan gekeken naar de 
eigenschappen van het exterieur, maar hoe zeker is 
het dat dit wordt doorgegeven? Het na een keuring 
vermelden van de onderdelen van het exterieur kan 
daaraan bijdragen. De sterke en zwakke punten van 
het dier komen hierdoor boven water. Met de 
kenmerken kan bij paringen rekening worden 
gehouden, ook kunnen ze worden gebruikt bij de 
aanschaf van nieuw fokmateriaal. In dit nummer ook 
een enthousiast verslag van de Levend Erfgoed Fair 
in Harich.

BIJEENKOMST OVER DE STABIJ-
HOUN IN HARKEMA-OPEINDE

Op zaterdag 7 september houdt Wiebe Dooper, 
auteur van onder meer 'De Fryske Hounen', bij de 
Spitkeet een lezing over de Stabijhoun. 
Het adres is: De Dunen 3, 9281 KT Harkema.      

Wetterhounpup met outcross-ogen 
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ZADEN EN VERKOOPPUNTEN

De bestuursleden van het Werkverband hebben de 
zakjes met zaad uit hun collectie gevuld. De meeste 
ervan worden door groothandel 
Greijdanis&Brouwer in Heerenveen verspreid. 
Daardoor zijn de volgende zaden te koop via de 
website van Streekboer en bij Friese 
Welkoopvestigingen.  

Sûkerij/Cichorei
Grize Sânboekwyt/Grijze Zandboekweit 
Fryske Giele Wâldbean/Friese Gele Woudboon
Sietkse/Sietske - droge boon aan de stok 
Fryske Brune Wâldbean/Friese Bruine Woudboon - 
droge boon  
Reade Krobbe/Rode Krobbe - droge boon 

Rijsied/Huttentut
Gritney/Gritney - droge boon
Sitroentsje/Citroentje - droge boon 
Readbûnte Fryske Stokbean/Roodbonte Friese 
Stokboon
Karwijsied/Karwijzaad
Frysk Beantsje stam/Fries Boontje stam-sperzieboon 
Frysk Beantsje stok/Fries Boontje stok -sperzieboon   
Koudumer Stamsnijbean/Koudumer Stamsnijboon 

Janumer Pronkbean/Janumer Pronkboon 
Waalske Tún- en Ikkerbean/Waalse Tuin en 
Akkerboon 
Adrie/Adrie
Fryske Kapusiner/Friese Kapucijner
Pûltsje op Reis/Peul op Reis 
Dopeart Fryslân/Doperwt Fryslân 
Frysk Wytbloeiflaaks/Fries Witbloeivlas 
Sumarder Oarlochstabak/Sumarder Oorlogstabak
Fryske Blomkoal/Friese Bloemkool 
Friese Stokboon Rinox/Friese Stokboon Rinox
Fryske Wytkym/Friese Witkiem - tuinboon
Menamer Rûne Wite Readkop/Menaldumer Ronde 
Witte Roodkop - raap 

PROJECT BRAMENFLORA FRYSLAN

Bij it provinciaal Mienskipsfûns is een project-
voorstel ingediend waardoor bramendeskundige 
Karst Meijer aan de slag kan gaan met het 
inventariseren van de Friese bramenflora. De 
handleiding die hij maakt kan gebruikt worden bij 
excursies op plekken waar de meer dan 50 
bramensoorten in de provincie voorkomen. Het 
jaarlijkse Brommelfestijn biedt daartoe een goede 
gelegenheid, ook op andere plekken kunnen 
terreineigenaren wat dit betreft een en ander 
organiseren. Er wordt in het project ook aandacht 
geschonken aan de betekenis   van bramen voor 
insecten.  Met de aankoop van dit zaad werkt u mee aan 

het in stand houden van de Friese en met 
Fryslân verwante landbouwgewassen. 

www.werkverband-frieserassen.nl 

Reade Krobbe/Rode Krobbe
6
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WERKGROEP FRIESE EETCULTUUR 

Herman van Vliet uit Doezum, exploitant van 
LekkereTrek, verbaast zich er over dat de Friezen zo 
weinig trots zijn op hun verleden en ook weinig 
weten van de Friese eetgeschiedenis. Wat beter is 
moet vooral van ver komen. Zijn motto is: "Iten fan 
tichtby mei it seisoen mei." Kleinschalige productie 
is vaak duurzamer en beter tegen landschapspijn. 

Van Vliet is van plan een werkgroep van historici te 
vormen die zich verdiepen in de geschiedenis en het 
fundament van de Friese eetcultuur. 
Hij denkt daarbij onder meer aan de Friese 
schrijfster Simke Kloosterman die in haar kookboek 
'De Fryske Petiele' daar gebruik van maakte. Het 
boek is later bewerkt door Wieke de Haan.
De werkgroep, die deel gaat uitmaken van een door 
het Platform Friese Rassen en Gewassen uit te 
voeren project, wil een Congres over de Friese 
eetcultuur organiseren. Ook worden publicaties 
uitgebracht en tentoonstellingen, lezingen en 
workshops gehouden. Eveneens staan kook- en 
bakcompetities ('Heel Friesland bakt') op het 
programma. Onderzocht wordt of een en ander ook 
een rol kan spelen bij de expositie in OBE. 

EXPOSITIE IN OBE 

In het voorlaatste nummer van OER werd 
aangekondigd dat er, gewijd aan de Friese rassen en 
gewassen, in 2020 in het gebouw OBE op het 
Oldehoofster Kerkhof een grote expositie wordt 
gehouden. De collecties van de bij het Platform 
aangesloten organisaties zullen daar met beeld-
materiaal getoond worden. Bovendien wordt 
verduidelijkt hoe een en ander door het Platform 
beschreven en gedocumenteerd wordt. Het 
instandhouden en vermeerderen wordt er 
toegelicht. Duidelijk kan worden hoe de rassen en 
gewassen bijdragen aan gastronomie en kookkunst. 
De voorlichting en educatie en de eetgeschiedenis 
kan ook aan de orde komen. Zo mogelijk worden 
excursies gehouden naar plekken rond Leeuwarden 
waar een en ander in levende lijve getoond wordt. 
Als de financiën het toelaten, wordt bij de opening 
en later in de tentoonstelling een speciaal voor deze 
gelegenheid gemaakte film over de werkzaamheden 
van het Platform uitgebracht. 
Een eetfestijn met producten van de Friese rassen 
en gewassen hoort er ook bij. 
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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

Dit is de eerste uitgave van OER die als nieuwsbrief 
verschijnt. Voortaan zullen jaarlijks vier exemplaren 
worden uitgebracht. Dit is het voorjaarsnummer. 

Om op de hoogte te blijven van wat er allemaal speelt bij het 
Platform, kunt u voor 10 euro of meer donateur worden. U krijgt deze nieuwsbrief dan gratis 
toegezonden. Vermeld uw naam en adres bij uw betaling op NL 16 TRIO 0197 646 174 ten 
name van Werkverband Friese Rassen, zodat we u OER over de post kunnen toesturen. Als u 
uw mailadres doorgeeft via info@werkverband-frieserassen.nl wordt OER u digitaal 
toegezonden.     


