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Lotte Daalman, oorspronke-
lijk uit Assen maar alweer ja-
ren woonachtig in Noord-
oost-Friesland, houdt van

verhalen. Historie, oude gebruiken;
ze liggen in de Noordoosthoek voor
het oprapen.

Zo stuitte Daalman een paar jaar
geleden op het verhaal van de wich-
ter, een pruimensoort uit deze
streek. De liefde voor de wichter
kent wat obstakels: de boom heeft
stekels, het kleine vruchtje een forse
pit en daardoor weinig vruchtvlees.
Toch raakte Daalman geïntrigeerd,
mede door haar toenmalige achter-
buurman Jan de Boer, oprichter van
de Stichting Wâldfrucht en warm
pleitbezorger van de wichter. Van
hem kreeg Daalman een wichter-
boompje.

,,Vroeger gaven mensen zo’n
boom aan hun kinderen. Of iemand
die er eentje goed kon gebruiken. De
boom is eigenlijk onsterfelijk: als hij
dood gaat, groeien er nieuwe scheu-
ten uit de wortels. Mensen die een
wichter cadeau gaven, gaven elkaar
daarmee eigenlijk goud: pruimen
voor het leven. Het is eigenlijk een
heel positieve boom. Het verhaal
trok ons enorm.’’

Ooit stond er in vrijwel elke tuin
in Noordoost-Friesland een wichter.
In het Groninger Westerkwartier is
de vrucht onder dezelfde naam be-
kend. In deze relatief arme streken
was de zichzelf vermeerderende
wichter populair.

Die historie is wat naar de achter-

grond verdwenen, al worden hier en
daar nog wel jam en siroop van de
wichter verkocht. ,,Maar er is geen
centraal punt met kennis over de
wichter’’, zegt Daalman. Ze ziet de
wichter langzaam uit de tuinen en
het landschap verdwijnen. 

Om het gevreesde lot van het klei-
ne gouden pruimpje te keren,
smeedde Daalman een plan voor De
Wichterij. Die moet een boomgaard
worden waar met de geteelde vruch-
ten jam, siroop, dranken en ijs ge-
maakt worden. Ook zal het een plat-
form zijn voor kennis en verhalen
over de wichter. ,,We willen mensen
opzoeken en ze laten vertellen over
de wichter. Volgens mij levert dat
heel mooie verhalen op.’’

Wichters, plukgoud uit de Wâlden

TIM FIERANT

Lotte Daalman wil in Harkema een wichterboomgaard aanplanten. FOTO NIELS WESTRA

Lotte Daalman uit
Harkema heeft
ambitieuze plan-
nen met de wich-
ter, een pruimen-
soort uit Noord-
oost-Friesland.
,,Het is eigenlijk
een heel positieve
boom.’’

Jan Harmen Akkerman van MoveY-
ou, een afsplitsing van het Franeker
bedrijf TanQyou, deelde dit gister-
avond mee in het kernteam van
Waadhoeke dat zich boog over de
Mobiliteitsvisie. MoveYou heeft alle
reisbewegingen van werknemers
van de provincie Friesland, de ge-
meenten Leeuwarden, Súdwest-
Fryslân, Heerenveen en De Fryske
Marren met daarbij de top tien van

werkgevers in deze gemeenten in
kaart gebracht. 

Uit al die reisbewegingen blijkt
dat forenzen het best op deze pun-
ten over kunnen stappen van trein
op bus naar deelmobiliteit, dat wil
zeggen een elektrische deelauto of
deelscooter om verder te reizen. Het
bedrijf wil heel graag ook de reisge-
gevens van Waadhoeke in kaart
brengen. 

Voorlopig heeft de gemeente een
inventarisatie laten uitvoeren door
het bureau Goudappel Coffeng. Uit
deze inventarisatie blijkt dat de
Leeuwarderweg en de Hertog van
Saxenlaan in Franeker als meest on-
veilig worden beschouwd. Er zijn
vooral veel klachten over de shared

spacepleinen in deze wegen en bij de
Leeuwarderweg over de aansluiting
naar twee grote supermarkten. 

Buiten de bebouwde kom scoren
de conflicten tussen landbouwver-
keer en fietsverkeer het hoogst als
het om onveiligheid gaat en in com-
binatie daarmee de kapot gereden
bermen. Door eerdere inspreekron-
des was al bekend dat de Gerniers-
wei bij Berltsum en de weg Winsum-
Baaium-Hatsum zitten te springen
om een fietspad. Ook al staat deze
laatste in de mobiliteitsvisie ge-
noemd, Dorpsbelang Baaium heeft
grote angst dat hun wens op de lan-
ge baan geschoven wordt, zei Jan
Vaas daarover. ,,It risiko is te grut. De
start soe dit jier al moatte.'' 

Transferia bij Werpsterhoeke en
knooppunt Marsum
MARIA DEL GROSSO

Uit inventarisatie van reisbewegin-
gen blijkt dat in Friesland het beste
transferia aangelegd kunnen wor-
den bij de Werpsterhoeke en
knooppunt Marsum. Lorem ipsum dolor sit amet, consec-

tetur adipisicing elit, sed do eius-
mod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad mi-
nim veniam, quis nostrud exercita-
tion ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis au-
te irure dolor in reprehenderit in vo-
luptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident,
sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est laborum. Lorem

ipsum dolor sit amet, consectetur
adipisicing elit, sed do eiusmod tem-
por incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim ve-
niam, quis nostrud exercitation ul-
lamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute iru-
re dolor in reprehenderit in volupta-
te velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint occae-
cat cupidatat non proident, sunt in
culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipisi-
cing elit, sed do eiusmod tempor in-
cididunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea commo-
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Wichters rijpen eind augustus.
Kenmerkend voor het pluktijdstip
zijn de bruine of rode puntjes die
dan vaak op de vruchten verschij-
nen. Volrijp zijn ze sappig en zoet
met een muskusachtig aroma. Ze
hebben een losse steen (=pit).
Overrijp neigen ze naar zuur wor-
den. Er lijkt een familieband te
bestaan met de mirabellen die veel
in Noord-Frankrijk worden aange-
troffen.Traditioneel wordt de soort
door wortelopslag verspreid van
generatie op generatie. De wichter
wordt, in tegenstelling tot vrijwel
alle fruitrassen, dus niet geënt.

Volrijpe wichters zijn
sappig en zoet


