
 

Bijzondere Friese peulvruchten 
 
Fryslân heeft de rijkdom van bijzondere tuinbouwgewassen. Sommige zijn bijna vergeten, andere worden weer 
met liefde geteeld. Zin om bijzondere peulvruchten Fan Fryske grûn te zaaien in de eigen tuin? Het kan met het 
aanbod van het Werkverband Bijzondere Friese Rassen. Daarmee wordt ook een bijdrage geleverd aan de 
instandhouding van het levende erfgoed van Fryslân. 
 
Her en der in de Friese provincie zijn tuinders aan de slag met oude Friese rassen als het Giele Wâldbeantsje, 
Reade Krobbe en de geroemde Koudumer beantsjes. Maar als er meer liefhebbers meedoen, helpen veel 
tuiniers oude Friese rassen in stand te houden en zo ook de biodiversiteit in onze provincie te verbeteren.  

 
De bonen, erwten en kapucijners zijn voor topkoks als Reitse Spanninga prachtige uitdagingen voor recepten 
voor lekkere gerechten. Met ook een greep uit de tuinen van onze volkstuinvereniging heeft hij al smakelijke 
maaltijden gemaakt. Voor hem geldt ‘Lekker Ite’ als er ook streekproducten fan Fryske grûn in zijn verwerkt. In 
zijn boeken staan recepten ter inspiratie.  
 
Het Werkverband zet zich in voor de instandhouding van Friese rassen. Logische basis hiervoor is dat de rassen 
toegepast worden in de keukens. Een zadencollectie is beschikbaar voor onder andere volkstuinders die ermee 
aan de slag willen. Tijdens de Oogstdag was er een kraam waar de zadencollectie te zien was. Via 
Volkstuinvereniging Voor Nut en Ontspanning kunnen er ruim twintig verschillende zaden in zakjes van 50 gram 
besteld worden. Deze zijn zo voordeliger en kosten per zakje 2 euro. Elders kosten deze 3 euro.   
 
Naast het normale aanbod van Zaadhandel Van der Wal biedt de vereniging met deze collectie bijzondere 
historische rassen iets extra’s. En dat allemaal, gegarandeerd van Friese bodem. Veel zaad voor sla, tomaten en 
andijve komt uit verre landen, maar dit aanbod heeft weinig kilometers hoeven maken. Dit is goed voor mens en 
milieu. En het is een bijdrage aan de instandhouding van levend Fries erfgoed. 
 
Op de website van de verenigng ( www.volkstuinjoure.nl ) staat uitgebreide informatie over de verschillende 
rassen, met de beschrijving, kenmerken en ook zaken als herkomst, namen van de Friese kwekers en 
toepassingen in gerechten.  
 
Zie ommezijde voor een bestellijst van verkrijgbare bijzondere, zeldzame en soms bijna vergeten Friese rassen.  
 
Deze bestellijst kan samen met de andere zaadbestellijsten ingeleverd worden bij de aangegeven adressen van 
de vereniging. De uitgifte is dan in het voorjaar. 



 
Wâldbeantsjes     Roodbonte Friese stokboon Koudumer Beantsje Friese Capucijners 

 
BESTELLIJST VOOR ZAAD PEULVRUCHTEN VAN WERKVERBAND FRIESE RASSEN 
 
VERPAKT IN ZAKJES VAN 50 GRAM    AANTAL 
 

1  Friese Gele Woudboon (Wâldbeantsje (stam)  .. 

2  Friese Bruine Woudboon (stam)    .. 

3  Wâldbeantsje op stok of Sietske    .. 

4  Reade Krobbe      .. 

5  Leverkleurige Boon     .. 

6 Gritney (rode kidneyboon)     .. 

7  Sitroentsje      .. 

8  Roodbonte Friese Stokboon    .. 

9  Koudumer beantsje (stam)     .. 

10 Koudumer beantsje (stok)     ..   … 

11  Rinox sperzieboon (stok)     ..  

12  Graddus Reuzen       .. 

13  Koudumer Stamsnijboon     .. 

14  Janumer Pronkboon     .. 

15  Kollumer Pronkboon     .. 

16  Waalse Tuin- en Akkerboon    .. 

17  Adrie Tuinboon      .. 

18 Friese Witkiem Verbeterde Heerenveenster Witkiem  .. 

19  Friese Capucijner      .. 

20  Zoete Droge Erwt     .. 

21  Doperwt Fryslân      .. 

22  Pûltsje op Reis – Peul op reis     .. 

 
 
 
Naam: …………………………… 
 
Adres: ……………………………    Woonplaats …………………….. 
 
Telefoon: ………………………..    Email: …………………………… 
  


