BIJEENKOMST OVER MET FRYSLAN
VERWANTE MEELVRUCHTEN

BIJEENKOMST OVER DE DROGE EN
NATTE COLLECTIE

Op zondag 8 september organiseert het Fries
Landbouwmuseum met het Platform Friese Rassen
een bijeenkomst over de met Fryslân verwante
meelvruchten. Ze zijn weliswaar niet in de
provincie ontwikkeld, maar kwamen er vroeger wel
voor. Daardoor maken ze deel uit van de collectie
van het Werkverband Friese Rassen.

De serie van vijf
bijeenkomsten in het
Fries Landbouwmuseum wordt
afgesloten met een
eerste presentatie van
de door Karst Meijer
samengestelde droge
en natte collectie van
Friese en met Fryslân
verwante landbouwgewassen.
Meijer heeft de gewassen gedroogd en daarna
opgeborgen in herbaria. Bovendien sloeg hij de
aardappelcollectie van het Werkverband op in met
alcohol gevulde potten.

Luud Gilissen, werkzaam bij
de Landbouwuniversiteit in
Wageningen, vraagt in zijn
inleiding met name
aandacht voor haver. In de
collectie van het Werkverband gaat het dan over
Zandhaver (vroeger vooral
aan het vee gevoerd),
Zwarte Haver, in meer
veredelde vorm Zwarte
Haver President (vooral in de Friese Wouden
verbouwd) en Winterhaver. Deze gewassen zullen
voor en na zijn lezing te zien zijn. Gilissen is
betrokken bij de Haverketen, die het gewas promoot
als een gezond en veelzijdig gewas voor innovatieve
toepassingen in voeding, als diervoeder en in de
landbouw. Glutenvrij haverbrood en ontbijtproducten waren de eerste resultaten in het project.

Op een bijeenkomst in het Landbouwmuseum, die
gehouden wordt op 20 oktober, geeft Meijer tekst
en uitleg over het hoe en waarom van zijn
werkzaamheden.

Beide bijeenkomsten worden gehouden van
twee tot vier uur in het Fries Landbouwmuseum (Felling 6, 8912 CG Leeuwarden).
Na afloop kunnen de aanwezigen enkele
gerechten proeven uit de collecties van het
Platform.
Graag van te voren opgeven via
aanmelden@frieslandbouwmuseum.nl
Het telefoonnumer is 0511 539420. De
entree is 7 euro. Voor dat bedrag kan men
van te voren of na afloop de collecties in het
Landbouwmuseum bezichtigen.

Het tweede deel van de bijeenkomst wordt verzorgd
door Theo Bastinaans uit Beek in Zuid-Limburg. Hij
geeft leiding aan het erfgoedzadenproject
Bleijenbeek. Voor het oogstjaar 2019 worden daar in
totaal 283 proefveldjes ingezaaid, waaronder
boekweit, bonen, tarwe, gerst, haver, rode klaver en
Sint Jansrogge.
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WEEKEND BIJ FOLKSHEGESKOALLE
OP TERSCHELLING

TWEE KOOKWORKSHOPS MET
FRIESE RASSEN EN GEWASSEN

Op 25, 26 en 27 oktober wordt in Hoorn bij de
Folkshegeskoalle op Terschelling bij voldoende
deelname een weekend over de Friese rassen en
gewassen gehouden. Het programma bestaat uit
lezingen, excursies en een maaltijd met Friese
producten.

Van 14 tot 20 oktober wordt ook
in Fryslân de 'World Food Week'
gehouden. Het Platform werkt er
aan mee door op 19 oktober
's middags of 's avonds in
Ryptsjerk bij Il Casale een kookworkshop met producten uit de
collecties van het Platform te houden.

Aan de hand van een powerprointpresentatie geeft
Johannes Spyksma uitleg over de werkzaamheden
van het Platform Friese Rassen en Gewassen. Hij
besteedt ook aandacht aan de in de Platformreeks
verschenen brochures over de rassen en gewassen
en het lesmateriaal voor de basisschoolleerlingen. Er
wordt een excursie gehouden bij de kaasmakerij van
de familie Bakker in Oosterend. Daar verwerken ze
melk van het Friese Melkschaap. Karst Meijer van
het herbarium frisicum in Wolvega presenteert de
droge en natte collectie die hij samenstelde met de
Friese landbouwgewassen.

Na aankomst wordt een glas wijn vergezeld van
enkele hapjes geserveerd. Vervolgens wordt onder
leiding van de bij de kookstudio werkzame Arend
Dijkstra de receptuur van drie gangen
doorgenomen. De deelnemers gaan in groepjes een
onderdeel van het menu bereiden. Zodra alles
gereed is gaat men aan tafel en wordt het menu
verder bereid en aangeboden.
De drankjes aan tafel worden apart berekend.
De prijs voor deelname is voor de leden en
achterban van het Platform 25 euro. De prijs van de
deelname voor een breder publiek is 29.50 euro.
Men kan zich opgeven via info@werkverbandfrieserassen.nl of via 0512-371509. Zet of zeg er
even bij of men aan de middag- of avondworkshop
wil deelnemen.

Inlichtingen kunnen worden gevraagd en opgaven
kunnen worden gedaan via 0562-448954.

SHOW MET FRIESE HONDEN BIJ DE SPITKEET IN HARKEMA
Tijdens een op 7 september te organiseren Ambachtsdag bij de Spitkeet in Harkema-Opeinde wordt uitgebreid
aandacht besteed aan de Stabijhoun en Wetterhoun. Het programma werd in overleg met mensen van het
themapark, de NVSW en de DVVN samengesteld door Wiebe Dooper.
Het publiek wordt vergast op een jachtdemonstratie, speuren door honden en
behendigheid. De historie van de hondenrassen komt ook aan het licht. Een keurmeester maakt duidelijk aan welke eisen beide
rassen hebben te voldoen.
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TOESTAND FRIESE MELKSCHAAP
ZORGELIJK

AARDAPPELCOLLECTIE
GEDEELTELIJK ZIEK

Jappie de Jong uit Nes bij Akkrum is voorzitter van
'It Frysk Melkskieppestamboek'. Na een daling van
het aantal leden, neemt dat nu weer toe. Op dit
moment zijn dat bijna veertig. Bij het Stamboek
horen nog ca. 15 actieve fokkers. In totaal telt de
organisatie nog 300 tot 4000 geregistreerde dieren.
Het ras behoort daardoor tot de bedreigde
diersoorten. De ondergrens van voortbestaan van
het ras wordt erdoor bereikt.

Sedert 2005 houdt het Werkverband Friese Rassen
een collectie met een dertigtal respresentatieve
Friese aardappelrassen in stand. Tot voor kort lukte
het de knollen grotendeels gezond te houden. In
2019 werd echter duidelijk dat de in de beide
instandhoudingstuinen ondergebrachte Redmer,
Kike, Wâldgieltsje, Wierumer Gieltsje, Nynke,
Finkumer Geeltje, Rode Eersteling, Woudster,
Nederlander en Amaryl ziek zijn. Vermoedelijk
wordt dit veroorzaakt door een Y-virus dat door
luizen wordt overgebracht.

Om inteelt te voorkomen hebben een aantal leden
in Duitsland enkele rammen gekocht. Ook werd een
oriënterend bezoek aan het Stamboek van het
Belgische Melkschaap gebracht, om te bekijken of
fokmateriaal kan worden uitgewisseld. De populatie
van het melkschaap in België is echter ook zorgwekkend klein.
Er zijn ook bedrijven met honderd schapen of meer,
die worden gehouden om yoghurt, harde of zachte
kaas van de melk te maken. Door de hoge
arbeidsdruk en het feit dat het rendement van
registratie niet direct zichtbaar is, registreren veel
van deze bedrijven hun schapen niet in het
stamboek. Veel van die schapen zijn wel raszuiver,
doordat er wel steeds zuiver gefokte Friese
melkschaap-rammen worden ingezet. Volgens een
ruwe schatting zijn er nog 3000-4000 wel zuivere,
maar niet geregistreerde Friese melkschapen in
Nederland.

Een luizenvangbak

Van de meeste rassen kunnen de zieke knollen
worden vervangen door gezonde knollen, maar dat
is niet altijd geval.
Zieke exemplaren van de Kike, Redmer en Nynke
zullen, om ze te kunnen behouden, in een
laboratorium moeten worden gezond gemaakt.
Onderzocht wordt of de daarmee gemoeid gaande
kosten kunnen worden opgebracht.
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TIEN VERBETERPUNTEN VOOR HET PLATFORM
FRIESE RASSEN EN GEWASSEN
Het Platform Friese Rassen en Gewassen werd
opgericht om de gezamenlijke belangen van de
erbij aangesloten organisaties waar te maken. Deze
hebben betrekking op de Friese dierrassen,
landbouwgewassen, fruitrassen en houtige
gewassen. Deze laatste zijn de oorspronkelijke
bomen, struiken en klimplanten die toen het ijs
zich uit Fryslân terugtrok weer tevoorschijn
kwamen.
Het waarmaken van die gezamenlijke belangen
houdt in dat er gewerkt wordt aan problemen die
de werkzaamheden van de aangesloten
organisaties gezamenlijk raken. Zoals het tiental
hierna besproken verbeterpunten.

3. Agrarische streekproducten
Veel Friese rassen en gewassen kunnen het
uitgangsmateriuaal zijn voor echte agrarische
streekproducten. Boerderijwinkels en de horeca
hebben er belangstelling voor maar veelal ontbreekt
het uitgangsmateriaal.
4. Hinderlijke regelgeving
De toepassing van de rassen en gewassen als
consumptiegoed wordt gehinderd, doordat deze
moeten worden aangeleverd door gecertificeerde
producenten, die aan zeer hoge eisen moeten
voldoen. Bovendien brengt dit de nodige kosten met
zich mee.

1. Natuurterreinen
5. Bedreigde rassen
De vele pogingen die door het Platform zijn
ondernomen om de natuurbeheerders bij de
werkzaamheden te betrekken, hebben tot nu toe
vrijwel niets opgeleverd. Door iemand van Staatsbosbeheer werd opgemerkt, dat deze organisatie
zich alleen richt op flora en fauna en niet op
cultuurgewassen. Dit terwijl niet-Friese dierrassen
wel in hun terreinen voorkomen. De Friese
fruitrassen en landbouwgewassen zouden ook meer
in natuurterreinen kunnen worden ondergebracht.

Met name sommige Friese dierrassen worden in hun
voortbestaan bedreigd. Dit betreft bijvoorbeeld het
Friese Melkschaap. Mede door de toenemende
regelgeving liep het aantal fokkers achteruit. De
Friese Roodbonte en de Fries-Hollandse Zwartbonte
dreigden slachtoffer te worden van de nationale
wetgeving wat betreft runderrassen. Het ziet er naar
uit dat fokkers van deze rassen een toeslag op hun
dieren krijgen. Tot de bedreigde Friese dierrassen
behoort ook de Wetterhoun. Een aantal kleurslagen
van het Friese hoenderras wordt nauwelijks nog
gefokt.

2. Ruimtelijke kwaliteit
Het betrekken van de Friese rassen en gewassen
door overheden en particulieren bij het verhogen
van de ruimtelijke kwaliteit, blijft tot nu toe een
uitzondering. Toch kan het door het Platform
gekoesterd levend erfgoed bijdragen aan positieve
eigenschappen van de ruimte, als ruimtelijke en
culturele verscheidenheid en landschapsschoon.
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6. Onderwijs en educatie

8. Dorps- en stadslandbouw

Pogingen het voortgezet onderwijs en het
beroepsonderwijs bij de voorlichting over de rassen
en gewassen te betrekken zijn tot nu toe
onbeantwoord gebleven. Wel hebben enkele
basisscholen zich bereid verklaard een excursie voor
hun leerlingen op de demotuinen te organiseren.

Het kost veel tijd betrokkenen ervan te overtuigen,
dat een groot deel van de Friese en met Fryslân
verwante rassen en gewassen veel meer kan worden
toegepast bij de dorps- en stadslandbouw.

9. Het Friese paard
Toen in 2005 met de werkzaamheden wat betreft de
Friese rassen en gewassen begonnen werd, is het
Friesch Paardenstamboek gevraagd er ook aan mee
te doen. In Drachten vonden ze echter dat het Friese
paard er niet bij paste, omdat het geen bedreigde
diersoort is. Het lijkt van belang nog weer eens met
het Stamboek contact te leggen.

10. Biodiversiteit
7. Publiciteit
De biodiversiteit in de provincie loopt schrikbarend
achteruit, reden waarom er tegenwoordig veel
aandacht aan wordt besteed. De aandacht gaat
daarbij uit naar de Friese flora en fauna. Dat het
levend Fries erfgoed, waarmee het Platform zich
bezig houdt, bij het stimuleren van biodiversiteit ook
van belang is, zit nog niet tussen de oren.

De belangstelling voor het in stand houden en
toepassen van de rassen en gewassen veronderstelt
dat ze bij een zo groot mogelijk publiek bekend zijn.
Mede daarom is de website van het Platform onder
de nieuwe domeinnaam www.oer.frl ingrijpend
veranderd. De bestaande provinciale en regionale
media leveren wat publiciteit betreft slechts een
bescheiden bijdrage. De toename van het aantal
betalende lezers van deze nieuwsbrief blijft beperkt.
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NIEUWE KANSEN VOOR
HET FRIESE VLAS?

vijftien telers weer op gang te brengen. Veel
aandacht wordt besteed aan het witbloeiend ras
Nynke. Tot de teelt van Friese vlasrassen (het zijn er
ondertussen elf) beëindigd wordt. Mede als gevolg
van de gemoderniseerde verwerking wordt het
verplaatst naar Zeeuws Vlaanderen.

In de Friese terpen werden bij opgravingen vrij veel
vlaszaden gevonden. Omstreeks 1600 begon men
het in Fryslân echt te telen. In de zeventiende eeuw
komt het goed op gang. Het zijn voornamelijk
gardeniers, die voor een jaar land huren als dat
goed past in de vruchtwisseling van een boer.
De vlasverbouw en -verwerking is in de provincie
van grote betekenis geweest. Het wordt vooral
gekweekt op de kleigronden. Het aantal vlastelers
bedraagt in het jaar 1907 bijna 5000. Vlasserijen
komen onder meer voor in Molenend,
Noordbergum, Dronrijp en Menaldum. Sindsdien
toont de teelt van vlas grote schommelingen, tot
het verleden tijd wordt. Is er, nu vandaag de vraag
naar vezels en zaden toeneemt, een kans dat
Fryslân opnieuw vlasprovincie wordt?

Op 29-6-2019 bevat 'Nieuwe Oogst' het bericht dat
de vraag naar vlasvezels en vlaszaden weer
toeneemt. Er is een continue behoefte aan vezels
vanuit China. De kledingindustrie gebruikt linnen als
basis, vaak vermengd met katoen. Het levert stoffen
die minder kreuken.
Vlas is een gewas met meerdere doelen. Alle delen
van de plant kunnen worden gebruikt. Lijnzaad heeft
onder meer bestemmingen in de voeding,
verfindustrie en cosmetica. Er is veel belangstelling
voor biologisch vlas. Bij de productie van de Friese
trui in 2018 werd vlas gebruikt, maar de Friese
rassen werden niet toegepast.

Prof. Dorst doet in 1925 in 'Vlascultuur en Vlasbewerking in Friesland' verslag van het veredelingswerk dat hij in opdracht van de Friese
Maatschappij van Landbouw in Engelum verricht.
Jaarlijks worden onder zijn leiding 50-100 planten
van een bepaald ras gezocht die voldoen aan
bepaalde eisen wat betreft onder meer lengte, kleur
en vrij van 'zwart stip'. Hierdoor krijgt men grote,
sterk vertakte planten. Met het
veredelingswerk wordt door
anderen bij Ropta in Metslawier nog
enige tijd doorgegaan.
Het is aan Hein Sterk uit Ferwert en
enkele genenbanken te danken dat
de Friese vlasrassen bewaard zijn
gebleven. Ze worden nu door Joris
Viëtor en Gerrit Dethmers in stand
gehouden. Zo ook het Fries
Witbloeivlas dat in 1816 door Geert
Geerts Bijlstra in Foudgum
geselecteerd werd. Dit ras stond aan
de basis van het in Engelum
verrichte veredelingswerk.

Nu de vraag naar vezels en vlaszaad toeneemt,
zoeken de verwerkers de teelt opnieuw noordelijker.
Levert dat een kans om het oorspronkelijke Friese
vlas niet alleen in stand te houden maar ook weer te
gebruiken? Een vraag die om meer dan één reden
een antwoord verdient.

Rond 1980 wordt nog een poging
ondernomen om de vlasteelt in
Fryslân eerst met negen, later met
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PERIODIEKEN

gewichten bij de groeiende lammeren ontstaan. Het
verschil tussen wel of niet met het geneesmiddel
kobalt behandelde lammeren kan in september
opgelopen zijn tot zo'n 10 kg lichaamsgewicht. Op
tijd beginnen wanneer de kobaltstatus van de
gronden laag is, adviseert Sjanie Deunhouwer.

De Zwartbles, het orgaan van het Nederlands
Zwartblesschapenstamboek, meldt dat het Centrum
Genetische Bronnen Nederland het afgelopen jaar
de genenbank collectie van het Zwartbles
schapenras flink heeft uitgebreid. Deze bestaat nu
uit 38 donoren waarvan in totaal 4.012 doses
sperma is veilig gesteld. Dit als "verzekering" voor de
lange termijn en ter ondersteuning van de fokkerij.
Er is nu voldoende genetisch materiaal waarmee het
ras opnieuw zou kunnen worden opgebouwd in het
geval het zou uitsterven.

In een in De Nederlandse Landgeit gepubliceerde
reeks over de bokkenkar een artikel over de keuze
van de bok. Hierbij wordt vooral gekeken naar het
karakter, beenwerk, de gang, de borstontwikkeling,
de stevigheid van de rug en de uitstraling.
Uiteindelijk leverde dit twee bokken op. Direct na
het dekseizoen werd begonnen met een
trainingstraject. Achteraf bleek de werkwilligheid
ook een belangrijke eigenschap.

In De Fryske Hounen een opmerkelijk verhaal over
'Bijke in de klas'. Onderwijzeres Anne-Mieke Reedijk
kreeg van de schoolleiding en de Inspectie
toestemming haar stabijhoun mee naar haar klas te
nemen. Zodra de kinderen op de grond zitten, ligt
Bijke erbij. Ondertussen is pup Sil ook bij Reedijk
komen wonen. Op den duur neemt ze deze hond
ook mee naar de klas.

foto twee bokken

foto hond in de klas

EERSTE FOKCENTRUM
FRIES-ROODBONT

Het bestuur van de 'Vereniging van het FriesHollandse ras' organiseerde een strategiedag,
kunnen we lezen in de Fries-Hollandse Koekrant.
Kor Oldenbroek introduceerde een fokprogramma
voor het ras. Voor een plan van aanpak stelde hij
een viertal vragen: 1. Hoe staat het ras ervoor?
2. Waar komen we vandaan? 3. Waar willen we naar
toe? 4. Hoe gaan we dit bereiken?

De stichting Zeldzame Huisdierrassen erkende
onlangs het bedrijf van Harald en Sandra
Woldring aan het Paterswoldse Meer als eerste
fokcentrum voor de Friese Roodbonte. Middels
DNA-onderzoek is de veestapel op het bedrijf
stamboek. De Woldring's bezitten de grootste
populatie van dit ras. Het doel van het fokcentrum is onder meer mensen enthousiast te
maken voor de Friese Roodbonte.

De zwartbles-info meldt, dat het vitamine B12tekort bij zwartblessen al begint in mei. Vanaf eind
juni kunnen er hierdoor al significante afwijkende
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Als u op onderstaand banknummer 10 euro of meer over maakt, wordt u vier maal in het jaar door
deze Nieuwsbrief op de hoogte gehouden van wat er speelt bij het Platform Friese Rassen en
Gewassen. Vermeld uw naam en adres bij betaling op NL 16 TRIO 0197 646 174 ten name van
Werkverband Friese Rassen. We kunnen u dan OER over de post toezenden. Als u uw mailadres
doorgeeft via info@werkverband-frieserassen.nl wordt de nieuwsbrief u digitaal toegezonden.

Retouradres: Heerenweg 26 9262 SG Sumar

Platform Friese Rassen en Gewassen
www.nzs.nl
www.zeldzamerassen.nl/
zwartbles-fokkersgroep

www.friesehoenderclub.nl

www.melkschapen.nl

www.dwvn.nl

www.szh.nl

www.baggelhof.nl

www.roodbontfriesvee.nl

www.frieshollands.nl
www.werkverband-frieserassen.nl

www.vriendenvanhetoudefruit.nl

www.fruitynfryslan.nl
www.landgeit.nl

www.herbariumfrisicum.nl

www.dekruidhof.nl

www.nvsw.nl
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www.onzestabyhoun.nl

