
 

 

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. 
 
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. Als er meer 
meedoen, helpen veel tuiniers oude Friese rassen in stand te houden en zo 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 in zijn verwerkt. 
 
Het Werkverband zet zich in voor de instandhouding van Friese rassen. 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 zaden besteld worden. Deze zijn zo voordeliger te 
verkrijgen.   
 
Naast het normale aanbod van Van der Wal en Garant Zaden biedt de vereniging met de 
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. 
 
 

 

 



PULFRUCHTEN/PEULVRUCHTEN  

Tot de landbouwgewassen in de collectie waarbij de zaden in peulen verpakt zijn, behoren ruim twintig 
bonen, erwten en peulen.  

BEANE/BONEN  

Bonen dienen de mens al lang als voedingsmiddel. Ze komen oorspronkelijk uit Zuid - en Midden- Amerika en 
werden via Afrika naar Europa gebracht. 
De boon behoort tot de Vlinderbloemigen. De plant is van oorsprong windend, er ontstonden ook niet klimmende 
varianten. Er zijn bonen met en zonder draad. De draad is een stevige nerf in de peul die het mogelijk maakt dat 
de peul open kan springen om de zaden te verspreiden.  

De zaaitijd van bonen is half mei, als de grond een temperatuur van meer dan tien graden Celsius heeft en geen 
vorst meer te verwachten valt. (IJsheiligen). Omdat ze uit de tropen stammen, zijn bonen zeer koudegevoelig. De 
bloemen staan in trossen en bloeien van juni tot september. Aan bonenplanten groeien zaadpeulen, die de zaden 
(bonen) bevatten.  

Bonen hebben de eigenschap om bacteriën in de wortelknollen stikstof uit de lucht te laten binden, waardoor ze 
veel meer eiwitten produceren dan andere planten en op arme gronden kunnen groeien. 
Het zijn in principe zelfbestuivers. Bijen of hommels kunnen echter tot een zeker percentage kruisbestuiving 
veroorzaken. De pronkboon die ook tot de bonencollectie behoort, is wèl een echte kruisbestuiver.  

Er zijn zeer veel bonentypen. Door geringe natuurlijke mutaties kunnen al nieuwe kleuren en patronen ontstaan. 
Daardoor is er zoveel variatie in het bonenbestand. Ze zijn op zulke diverse eigenschappen geselecteerd en 
vermeerderd.  

Bonen zijn eenjarige gewassen die zich met behulp van zaad voortplanten.  

Toepassing: Omdat bonen erg veel eiwitten bevatten, bieden ze een aanvulling op voedsel dat uit granen bereid 
is.  

 

 

 

 

 



DROEGE BEANE/DROGE BONEN  

Droge bonen zijn vaak stambonen, die laag aan de grond groeien. Er zijn echter ook droge bonen die zich langs 
bonenstokken omhoog winden. Alle droge bonen worden gekookt gegeten. 
Droge bonen worden na de oogst eerst gedroogd, alvorens ze opgegeten of als zaaizaad voor een volgend 
seizoen bewaard worden.  

Tot de collectie behoren een vijftal droge bonen die verwantschap met het oostelijk deel van de provincie hebben: 
de Friese Gele Woudboon, Wâldbeantsje op Stok of Sietske genoemd, de Reade Krobbe, de Leverkleurige Boon, 
ook wel Dikpenske genoemd en de Roodbonte Friese Stokboon.  

Toepassing: Droge bonen waren vanouds belangrijk, omdat ze gemakkelijk bewaard konden worden. Ze bieden 
de mens dus ook buiten het groeiseizoen voedsel. Na de kook kunnen ze in glas of blik verpakt worden.  

Droge bonen kunnen onder meer met aardappelen, uien, appelen en vleesprodukten tot een smakelijk gerecht 
verwerkt worden. Andere toepassingen zijn: bonenkoekjes, bonencroquetten, bonenpasta voor het besmeren van 
brood en bonensoepen.  

Fryske Giele Wâldbean/Friese Gele Woudboon  

Dit landras werd vanaf 1969 door Ruurd Walrecht in Bakkeveen uit diverse herkomsten geselecteerd. Jurjen de 
Jong, die de boon ongeveer 70 jaar verbouwd heeft, denkt dat deze droge boon geselecteerd is uit de Bruine 
Boon die er soms nog in voorkomt. De boon is strogeel van kleur met rond het uiterste gedeelte van de bruine 
navel een paarse rand. De boon onderscheidt zich hierdoor van de kleinere 'Groninger Strogele'. Het is een 
stamboon. Het gewas is zeer goed bestand tegen regen en wind. De zaaitijd is half mei, de oogsttijd half 
september.  

Gemengd met aardappelen, uien, appelen en vleesproducten, wordt de eiwit-, koolhydraten- en mineralenrijke 
Friese Gele Woudboon in Fryslân veelvuldig gegeten. De boon is geschikt als soepboon. 
 

 

Fryske Brune Wâldbean/Friese Bruine Woudboon  

Uit dit landras werd volgens Jurjen de Jong uit Sumar de Friese Gele Woudboon geselecteerd. 
Deze droge boon is chocoladebruin van kleur en heeft rond het uiterste gedeelte van de bruine navel een paarse 
rand. De boon heeft dezelfde afmetingen als de Friese Gele Woudboon. Het is een stamboon. Het gewas is zeer 
goed bestand tegen regen en wind. De zaaitijd is half mei, de oogsttijd half september. 

 



Wâldbeantsje op Stok of Sietske  

Dit landras werd verkregen van Theunis van der Mei uit Harkema, die het vond in een volkstuin in Eastermar. 
Verdere afstamming is niet na te gaan. De droge boon is strogeel van kleur en iets groter dan de Friese Gele 
Woudboon met rond het uiterste gedeelte van de bruine navel een gele rand. Het is een stokboon. Het gewas is 
zeer goed bestand tegen regen en wind.  

De zaaitijd is half mei, de oogsttijd half september.  

De zaaitijd is half mei, de oogsttijd half september. Gemengd met aardappelen, uien, appelen en vleesproducten, 
kan de eiwit-, koolhydraten- en mineralenrijke boon met smaak worden gegeten. Andere toepassingen: 
Bonenkoeken, bonencroquetten, bonenpasta, enzovoort. Bonen zijn geschikt voor koude en warme 
bonenschotels en goede vleesvervangers. 

  
 
 

Reade Krobbe/Rode Krobbe  

Deze droge boon werd in Harkema-Opeinde en omstreken ook 'Reade Poep' genoemd, wat er op zou kunnen 
wijzen dat dit landras oorspronkelijk uit Duitsland komt. Andere benamingen: Reade Krûper, Krûpke of Kropke. 
Een klein kind heet in het Fries krobbe, omdat de boon kleiner is dan de Friese Gele Woudboon is de naam 
mogelijk hiervan afgeleid. De boon is rood met gele spikkeltjes. 
De bloemkleur is witroze. De boon is goed bestand tegen kou, nattigheid en wind. Aan de plant groeien ongeveer 
10 peulen, die meestal vier zaden bevatten. 

 

Leverkleurige Bean/Leverkleurige Boon  

Deze droge boon wordt in de Friese Wouden - afgaande op de vorm - Kûgelbeantsje genoemd. Ruurd Walrecht 
vermoedt dat de boon gekruist is uit een gele en een bruine boon waardoor de leverkleur ontstond.  

De ovale boon heeft een satijnglans, de plant heeft klimneigingen. Het is echter een stamboon. Het gewas is 
gevoelig voor slechte weersomstandigheden. De zaaitijd is half mei, de oogsttijd half september. De boon is wit in 
de kook, gaat niet stuk en is geschikt als soepboon. Deze boon is geschikt voor koude en warme bonenschotels 
en goede vleesvervangers.  

 



Gritney/Gritney  

Deze droge boon is door Wim Grit uit Winsum, aangepast aan de Friese klei en het klimaat, geselecteerd uit de 
Kidney. De boon heeft de vorm van een nier (=kidney) en heeft de neiging tot kruisen met andere bonenrassen. 
Het is een stamboon. Het gewas is zeer goed bestand tegen regen en wind.  

De zaaitijd is half mei, de oogsttijd half september. De boon is zeer geschikt voor chili con carde.  

 

Sitroentsje/Citroentje  

Deze droge boon werd geselecteerd door Piet Hobma te Koudum. Hij verkreeg het zaad van Tys de Boer uit 
Mirns. Het zaad is kleiner dan dat van de Friese Gele Woudboon. De navel is wit en bruin omrand. Het is een 
stamboon.  

De zaaitijd is half mei, de oogsttijd half september.  

  

Readbûnte Fryske Stokbean/Roodbonte Friese Stokboon  

Deze droge boon werd geselecteerd door Koop Bakker uit Surhuisterveen. Hij verkreeg het zaad van Jelle 
Hamstra te Oostermeer. De zaden lijken op die van de Kievietsboon. De navel is wit en rood omrand. Het zaad is 
beige met rode vlekken. De peulen zijn rood gevlekt. De zaaitijd is half mei, de oogsttijd half september. Het ras 
heeft vrijwel dezelfde smaak als de Friese Gele Woudboon.  

 

 

 

 



TUSEARTEN/SLABONEN  

Slabonen, sperziebonen of groene bonen groeien aan stokken, of het zijn stambonen. Er zijn talloze 
slabonenrassen. Het tot de collectie behorende Koudumer Boontje heeft een stok- en een stamvariant. 
Stokbonen hebben een langere groeitijd nodig dan stambonen. Ze hebben in tegenstelling tot de hardschillige 
droge boon een weke schil. 
De kleur van de peulen is meestal groen, er bestaan ook rassen met gele of paarsrode peulen. Slabonen hebben 
vaak een draad die er met een mesje afgehaald moet worden.  

Het Koudumer Boontje is een product uit de vermeerdering van het ras Impala in de jaren zestig en zeventig van 
de vorige eeuw. We kennen een stam- en een stokvariant. 
Ze worden in Koudum op een stuwwal uit de ijstijden geteeld. De zwarte zandgrond die we daar aantreffen en de 
gunstige ligging ten opzichte van de zon zijn gunstige produktievoorwaarden. Bij de teelt wordt van de koude 
grond en van kassen gebruik gemaakt.  

Toepassing: Slabonen worden mals geplukt, als ze voldoende rijp zijn. Hoe ouder de boon, hoe taaier de vliezen 
die we in de peulen aantreffen. Behalve de in de peulen opgeborgen bonen, worden ook de omhulsels gegeten. 
Om slabonen langer te kunnen bewaren, worden ze in glas of blik verpakt of ingevroren. Ze worden altijd gekookt 
gegeten. 

Koudumer Beantsje stam/Koudumer Boontje stam  

Dit ras werd door Piet Hobma te Koudum geselecteerd uit de Impala. De zaaitijd is half mei, de oogsttijd half 
september. Het is een stamboon. 
Friese Boontjes worden als ze nog mals zijn, geplukt en nadat ze gekookt zijn gegeten, meestal als groente. Zijn 
ze dik uitgegroeid, dan kunnen ze vermengd met spek en eventueel aardappelen ook als 'eten uit de pot' benut 
worden.  

Toepassing: Aan het Koudumer Boontje wordt door de Koudumers en wijde omgeving de voorkeur gegeven 
boven andere slabonen. Het Koudumer Boontje is als eerste groentesoort in Nederland opgenomen in het 
register van de door 'Streekeigen Producten Nederland' erkende streekprodukten.  

Ze worden als ze nog mals zijn geplukt en nadat ze gekookt zijn gegeten. Zijn ze doorgegroeid, dan kunnen ze 
ook gebruikt worden bij het maken van stamppot.  

 

Koudumer Beantsje/Koudumer Boontje -stok  

Dit ras werd door Piet Hobma te Koudum geselecteerd uit de Impala. 
De zaaitijd is half mei, de oogsttijd half september. Het is een stokboon. 
Friese Boontjes worden als ze nog mals zijn, geplukt en nadat ze gekookt zijn gegeten. Meestal als groente. 
Zijn de bonen dik uitgegroeid, dan kunnen ze, vermengd met spek en eventueel aardappelen, ook als 'potiten' 
benut worden.  

 



Rinox/Rinox  

Deze sperzieboon werd door Jan Douma te Burgum geselecteerd uit het niet meer gangbare ras Rinox. De 
zaaitijd is half mei, de oogsttijd half september.  

Het is een stokboon. De Rinox is langer dan de gangbare sperzieboon. Het ras wordt als het nog mals is geplukt 
en gekookt gegeten, meestal als groente. Zijn de bonen dik uitgegroeid, dan kunnen ze, vermengd met spek en 
eventueel aardappelen, ook als 'potiten' benut worden.  

 

Graddus' Reuzen/Graddus' Reuzen  

Deze sperzieboon werd door grootvader Graddus van Gerrit Jullens uit Gytsjerk geselecteerd uit de 
Wagenaar (geelbruin zaad) of de Saxa (geel zaad.) De tamelijk kleine gele zaden hebben 
een witte lichtbruin omrande navel. De zaaitijd is half mei, de oogsttijd half 
september. De boon kan, behalve als groene sperzieboon, ook als droge boon gebruikt worden. In gedroogde 
vorm kunnen de bonen met scheden en al in stukken geknipt, geweekt en gekookt, als knipselboon benut 
worden.  

 

 

SNIJBEANE/SNIJBONEN  

Snijbonen hebben grote vlezige peulen. Van deze peul wordt de hele peul met het onrijpe zaad erin gegeten. De 
peulen worden gebroken, gesnipperd, of gesneden. Behalve stamsnijbonen groeien ze ook aan de stok.  

Koudumer Stamsnijbean/Koudumer Stamsnijboon  

Dit ras is door Piet Hobma in Koudum geselecteerd uit het niet meer gangbare ras Compliment. De zaaitijd is half 
mei, de oogsttijd half september. Het is zoals de naam al zegt een stamboon. 
De nog jonge bonen worden, nadat ze zijn afgehaald, gewassen en in snippers gesneden. Ze worden als groente 
gebruikt. Gemengd met gekookte witte bonen, aardappelen en een vleesproduct kan er een stamppot van bereid 
worden. Gesneden kan de boon in zout worden ingelegd.  

 



PRONKBEANE/PRONKBONEN  

Pronkbonen onderscheiden zich van de andere bonensoorten doordat ze veel sterker zijn en beter bestand tegen 
guur weer. Ze hebben bovendien een wortelstok wat vrij uniek is voor een boon. Ze danken de naam aan de 
mooie witte of rode bloemen. Het zijn snelgroeiende klimmers die tot drie meter hoog kunnen worden.  

Jannumer Pronkbean/Janumer Pronkboon  

Dit ras is door Wim Grit in Janum gekweekt uit een roodbloeiende 'Stienzer' pronkboon en een witbloeiende 
pronkboon. Het zaad is zwart, de bloem rood en trosvormig. De zaaitijd is half mei of 
eerder, de oogsttijd vanaf half juli en voor droog gebruik vanaf half september. 
Het is een stokboon die goed bestand is tegen regen en wind. 
De peulen zijn smal en recht en daardoor gemakkelijk te verwerken. Nadat ze zijn afgehaald, worden de nog 
jonge bonen gewassen en in snippers gesneden. 
Gemengd met gekookte witte bonen, aardappelen en een vleesproduct kan er een stamppot van bereid worden. 
De zwarte bonen zijn vers of gedroogd geschikt voor een bonenschotel of decoratieve garnering. Pronkbonen zijn 
gekookt geschikt als snack met mosterd.  

 

Kollumer Pronkbean/Kollumer Pronkboon  

Dit ras is door Ruurd Walrecht in Bakkeveen geselecteerd uit een in Kollum verkregen variëteit. 
Het zaad is zwart, de bloem rood en trosvormig. De zaaitijd is half mei of eerder, de oogsttijd eind september. Het 
is een stokboon die goed bestand is tegen regen en wind. 
Nadat ze zijn afgehaald, worden de nog jonge bonen gewassen en in snippers gesneden.  

Gemengd met gekookte witte bonen, aardappelen en een vleesproduct kan er een stamppot van bereid worden. 
De zwarte bonen zijn vers of gedroogd geschikt voor een bonenschotel of decoratieve garnering. Pronkbonen zijn 
gekookt geschikt als snack met mosterd.  

 

TUNBEANE/TUINBONEN  

Er zijn twee groepen tuinbonen: 
- Rassen met bloemen die zwart-wit zijn, waarvan de bonen na het koken bruin worden en een bittere smaak 
hebben; 
- Rassen met rode bloemen, waarvan de bonen blank of groen blijven en die een minder bittere smaak hebben. 
In de collectie komen beide voor. 
Ze kunnen veel vorst verdragen, daarom worden ze al vanaf februari verbouwd. De oogsttijd is half juni-juli. De 
bonen zitten in vlezige peulen, die groot en plat zijn. Het is een rechtopstaande plant, die tot ruim een meter hoog 
kan worden. Er zijn ook rassen die minder hoog worden.  



Toepassing van tuinbonen: Onrijpe peulen worden, als de zaden de gewenste grootte hebben bereikt, geplukt en 
gekookt voor menselijke consumptie. Tuinbonen worden, bij voorkeur aangevuld met vleeswaren, als groente bij 
warme maaltijden gebruikt. Ze kunnen, gecombineerd met ui, vleeswaren, knoflook en kaneel ook tot een 
tuinbonenschotel worden verwerkt.  

Waalse Tún- en Ikkerbean/Waalse Tuin- en Akkerboon  

Deze boon vormt een overgang tussen de veldbonen en de tuinbonen. Het zaad werd door Ruurd Walrecht uit 
verschillende tot het ras behorende bonen geselecteerd. De zaaitijd is februari-maart, de oogsttijd augustus-
september. De boon bloeit wit. Het zaad wordt vers en in gedroogde vorm (maar dan langer) gekookt.  

Toepassing: Tuinbonen worden gebruikt als groente. Ze kunnen ook gemengd met vleesproducten en bonenkruid 
als tuinbonenschotel gegeten worden. Jonge peulen en zaden worden ook genuttigd. De boon kookt grijs.  

Daarnaast werd deze boon in grote hoeveelheden verbouwd en gebruikt als veevoer.  

 

Adrie/Adrie  

De Adrie vormt een overgang tussen de veldbonen en de tuinbonen. Het is een tuinboon die zowel als veevoer, 
als ook voor menselijke consumptie kon worden gebruikt. Het zaad werd door prof. dr.ir. J.C. Dorst bij de Friese 
Maatschappij van Landbouw geselecteerd uit de Waalse Tuin- en Akkerboon.  

De zaaitijd is februari-maart, de oogsttijd augustus-september. De boon bloeit wit. Eén van de redenen van de 
terugval was waarschijnlijk dat de boon laag scoort op de lage peulaanzetting waardoor machinale winning 
bemoeilijkt werd.  

De Adrie is kleiner dan de Waalse boon. In gedroogde vorm is de kleur blank.  

Toepassing: Het zaad wordt vers en in gedroogde vorm (maar dan langer) gekookt. 
Tuinbonen worden gebruikt als groente. Ze kunnen ook gemengd met vleesproducten en bonenkruid als 
tuinbonenschotel gegeten worden.  

Friese Witkiem / Ferbettere Hearrefeanster Wytkym/Verbeterde Heerenveenster Witkiem  

Deze boon werd geselecteerd door Pieter Pik te Luinjeberd uit de Heerenveenster Witkiem. Het is een 
rijkdragende soort met grote bonen. Ze koken bruin en hebben een karakteristieke tuinbonensmaak.  

 

 



KAPUSIJNERS EN EARTEN  

Waarschijnlijk zijn de erwten en kapucijners lang voor onze jaartelling ontstaan uit enkele wilde soorten rond de 
Middellandse Zee. Ze hebben zich goed aangepast aan lage temperaturen en worden tegenwoordig verbouwd in 
de gematigde klimaatgebieden. Kapucijners en erwten hebben, evenals bonen de eigenschap dat bacteriën in de 
wortelknollen stikstof uit de lucht binden. Ze produceren daardoor veel meer eiwitten dan de meeste andere 
planten en groeien hierdoor ook op arme grond.  

Droge erwten worden, evenals de droge bonen in de herfst van het land gehaald en in de peul gedroogd. Daarna 
worden ze gedorst. 

Tot de collectie behoren een tweetal droge erwten die verwantschap met Fryslân hebben: de Friese Capucijner 
en de Zoete Grauwe Erwt. Ze hebben beide steun nodig en behoren dus tot de rijshouterwten. 

Toepassing: Droge erwten waren vanouds belangrijk, omdat ze gemakkelijk bewaard konden worden. Ze bieden 
de mens dus ook buiten het groeiseizoen voedsel. Nadat ze gekookt zijn, kunnen ze in glas of blik verpakt 
worden, of rauw worden ingevroren.  

Erwten kunnen met behulp van onder meer uien, tomaten en vleesprodukten tot een smakelijk gerecht verwerkt 
worden. Andere toepassingen zijn: erwtencroquetten, erwtenkoekjes en erwtensoepen.  

Van erwten eten we de zaden en soms ook de peulen die er rond zitten. Als verse groente zijn doperwt, peulerwt 
en capucijner niet te versmaden. In de winter leveren droge erwten geconcentreerde eiwitten. Capucijners zijn 
een goede vleesvervanger en geschikt voor warme en koude schotels.  

 

Fryske Kapusijner/Friese Capucijner  

De Friese Capucijner in de collectie is afkomstig van Ruurd Walrecht, hij heeft deze vanaf 1988 in stand 
gehouden. Het is een oud Europees landras. De bloemkleur is roze met wijnrood. Het zaad heeft een grijsbruine 
kleur en is ongedroogd enigszins bitter van smaak. 
Het werd door Ruurd Walrecht te Bakkeveen uit in de Friese Wouden verkregen zaad geselecteerd. Het heeft 
een grauwe kleur. De zaaitijd is maart-april, de oogsttijd augustus. De bloemkleur is blauwig met paarsrood. 
Capucijners worden vooral op de klei verbouwd.  

Toepassing: Zie onder droge erwten. De Friese Capucijner kan vers geplukt, eventueel gecombineerd met 
wortelen, als groente gebruikt worden. Rijpe peulen dragen droge capucijners. Gekookt kunnen die gegeten 
worden. Er kunnen ook croquetten, koekjes en soepen mee bereid worden.  

  
Bloeiende kapucijners.                               Fryske kapusijners                             Zoete grauwe erwt 

Swiete Droege Eart/Zoete Droge Erwt  

De Zoete Grauwe Erwt uit de collectie behoort tot de rozijnerwten. Het ras is afkomstig van J.v.d. Velde te Kollum, 
die het, nadat hij de erwt van zijn grootvader kreeg, deze sinds 1978 vermeerderde. De bloemkleur is roze met 
wijnrood en wijkt enigszins af van die van de Friese Capucijner. Evenals de kleur van het zaad. Dat is niet grijs 
zoals bij de capucijner, maar bruin met donkerbruine vlekken. De erwt heeft een zoete smaak.  



Dopeart Fryslân/Doperwt Fryslân  

Deze erwt werd meer dan 25 jaar geselecteerd door Wim Grit. Het zaad is rond, glad en groen. 
De zaaitijd is half maart tot half mei, de oogsttijd juli - augustus. De bloemkleur is wit. Hoogte ca. 50 
centimeter. Het gewas kan zonder gaas/rijshout gekweekt worden. Worden ze wel ondersteund, dan is het gewas 
gemakkelijker te oogsten en geeft het gewas grotere zekerheid bij een natte zomer. 
Deze erwten zijn jong geplukt zeer zacht van smaak. Vaak plukken vergroot de oogst.  

Toepassing: De erwt wordt gebruikt als (hoofd)groente of in combinatie met wortelen. 
Gedroogd worden de erwten gebruikt voor snert.  

 

 

PULTSJES/PEULTJES  

Peulen behoren tot dezelfde soort als de erwt. Het verschil is dat de peul in een jong stadium geen vliezen heeft, 
waardoor ze in onrijp als verse groente gebruikt kunnen worden.  

2.3.1. Pûltsje op reis/Peul op reis  

Deze peul werd meer dan vijftig jaar geselecteerd door Wim Grit. Het zaad is rond, glad en geel(groen). De 
zaaitijd is half maart tot half mei, de oogsttijd half juni tot half augustus. 
De bloemkleur is wit. Hoogte ca. 40 cm. 
Het gewas kan zonder gaas/ rijshout gekweekt worden. Worden ze wel ondersteund, dan is het gewas 
gemakkelijker te oogsten en geeft het een grotere zekerheid bij natte zomers. 
Deze peultjes zijn jong geplukt zeer zacht van smaak. Vaak plukken vergroot de oogst.  

Toepassing: Gebruik als (hoofd)groente of in combinatie met wortelen. Zijn de peulen te dik geworden, dan zijn 
ze nog als doperwt te gebruiken.  

 
 


