
Het meest multiculturele product van 2018 
 
Heel 2018 zijn zowel Friesland in Noord-Nederland, als Valletta op Malta Culturele 
Hoofdstad van Europa. Het project Potatoes go Wild laat de verbinding zien die deze 
twee plaatsen met elkaar hebben, aan de hand van aardappelen. Misschien is deze 
knol wel het meest multiculturele product dat meedoet aan Leeuwarden-Friesland 
2018.  
 
Veel van de wereldwijde aardappelteelt begint in Friesland. Pootaardappelen vanuit de 
provincie vliegen elk jaar de wereld over om mensen van voedsel te voorzien. Om het hele 
jaar en over de hele wereld aardappelen te kunnen eten, zijn er duizenden verschillende 
rassen. Boerin Djoke Bierma weet alles over deze vitaminebom. Ze heeft zelfs een eigen ras 
gekweekt, de Sunita. Waarom kweekte Djoke een nieuw ras en wat is de perfecte 
aardappel?  
 
Aardappelen en tomaten 
De aardappel is halverwege de zestiende eeuw vanuit Peru of Chili door Spaanse 
ontdekkingsreizigers meegenomen naar Europa. Alle aardappelen ter wereld komen 
oorspronkelijk uit één plantje dat in Peru groeide. Vanuit Spanje werd de plant door 
monniken over de rest van Europa verspreid. Aan het eind van de zestiende eeuw bereikte 
de aardappel Nederland. Eerst werd het gewas alleen in botanische- en kloostertuinen 
gebruikt omdat men dacht dat hij giftig was. De plant en bessen zijn dat tenslotte ook. De 
aardappel werd pas voor het eerst in 1727 in Friesland erkend als voedsel. Sindsdien heeft 
hij vele hongersnoden voorkomen en was het een wondermiddel in de scheepvaart. Dankzij 
de grote hoeveelheid vitamine C voorkomt hij scheurbuik. Wist je dat het plantje familie van 
de tomaat is?  
 
Inmiddels is Het Bildt, een gebied in Noordoost-Friesland, het aardappelhoofdkwartier van 
Nederland. Hier worden jaarlijks tienduizenden pootaardappelen gekweekt. Jaarlijks wordt er 
1400 hectare volgepland met 85.000 knollen per hectare. Afhankelijk van het ras groeien er 
tussen de acht en dertig knollen aan één plant. Deze poters gaan de hele wereld over om in 
andere landen geplant te worden en uit te groeien tot planten met consumptieaardappelen. 
Het grote voordeel van aardappelen is dat ze er per kilo eindproduct slechts vijfhonderd liter 
water nodig is. Ter vergelijking: bij rijst is dat 2500 liter. Eén van de boerderijen waar het 
begin ligt van de jaarlijkse aardappeloogsten, is de boerderij van familie Bierma.  
 
Op wereldreis 
,,Het Bildt is een geschikte regio voor pootaardappelen”, zegt Djoke. ,,Vanwege de frisse 
zeewind zijn er weinig ziekten en luizen. Aardappelen zijn gevoelig voor een aantal ernstige 
ziekten. Vanuit Friesland gaan de aardappelen de hele wereld over. Ieder land heeft zijn 
eigen klimaat en dus gaan overal andere rassen heen. Ieder land kent ook nog zijn eigen 
aardappelcultuur. Zo houden ze rond de Middellandse Zee van grote aardappelen en 
hebben Engelsen liever een zo wit mogelijke binnenkant. Wij vinden die in Nederland dan 
weer smaakloos. Daarbij heb je het verschil tussen vastkokende en kruimige aardappelen. 
De perfecte aardappel bestaat niet.”  
 
De boerin pakt een heel donkere, kleine aardappel uit een houten kistje en snijdt die door. 
De binnenkant is donkerpaars. ,,Dit is de Violet Queen. De paarse kleur komt door een hoog 



anthocyaangehalte. Dat is heel gezond, maar de kleur schrikt mensen af. Wat de boer niet 
kent, dat eet hij niet.”  
 
Broertjes en zusjes 
In de zoektocht naar een nieuw en beter ras zoekt een kweker naar planten met de 
gewenste eigenschappen van aardappels die gekruist worden, de kruisingouders. Een 
aardappel is tetraploïd, wat inhoudt dat elk chromosoom vier keer in een cel voorkomt. Hoe 
meer chromosomen, hoe meer variaties er kunnen ontstaan bij het kruisen en je minder 
goed kunt voorspellen wat het resultaat is. 
 
,,Als je planten gaat kruisen, vormt de plant na bestuiving bessen waarin zaadjes zitten. 
Zoals bij kleine tomaatjes. Na het zaaien van die besjes komen er kleine knolletjes die met 
zijn allen een grote groep broertjes en zusjes vormen. Ze hebben dezelfde ouders, maar zijn 
zeer verschillend. Daardoor is het moeilijk de juiste nakomeling te vinden met de 
eigenschappen die je zoekt.” Djoke laat een kratje met allerlei kleuren en vormen 
aardappelen zien. ,,Dit zijn allemaal broers en zusjes. Zij gaan binnenkort voor hun eerste 
jaar de grond in.”  
 
Na het eerste jaar selecteer je de beste tien tot vijftien procent waarmee je verder gaat. Na 
het tweede en derde jaar doe je hetzelfde. Als je dan een goede aardappel hebt, kijkt de 
HZPC -een handelshuis en kweekbedrijf waarmee Djoke samenwerkt- of de aardappel ook 
goed groeit in de zandgrond van Appelscha en in de polder. Als dat zo is, wordt hij getest in 
landen waar de aardappel mogelijk vermarkt kan worden. HZPC test of hij daar goed groeit 
en of er niet teveel concurrentie is. Het kan best dat je een goede aardappel hebt gemaakt 
maar dat er gewoon geen vraag naar is. Voordat je weet of een zaadje een geschikt ras is, 
ben je minstens tien jaar verder.” 
 
Een nieuw ras maken is hogere wiskunde. ,, Zijn weerstand tegen ziekten moet goed op 
orde zijn. Helaas lukt het nog niet om aardappelen resistent voor alle ziekten te maken. 
Daarom wordt er nog preventief bestrijdingsmiddel gebruikt. Mogelijk biedt genetische 
modificatie de oplossing, maar dat mag hier nog niet. Bijvoorbeeld in Amerika zijn ze daar 
wel mee bezig.”  
 
Benaming van je eigen knol 
Ook de naam komt niet uit de lucht vallen. De kweker mag ideeën insturen, maar er wordt 
onderzocht of deze nog niet bestaat of op een andere lijkt. Het is belangrijk dat de naam 
uitgesproken kan worden in de landen waar hij naartoe gaat. Het kan gebeuren dat een 
naam een negatieve lading heeft, bijvoorbeeld als hij naar een politicus vernoemd wordt. 
,,Het is uniek dat een naam die ikzelf heb bedacht ook de naam van de aardappel is 
geworden”, zegt Djoke. ,,In een tijdschrift kwam ik de meisjesnaam Sunita tegen. Ik zocht 
namelijk naar een naam met ‘sun’ erin vanwege de mooie gele kookkleur van de aardappel.”  
 
Een aardappel moet ook nog geclassificeerd worden. Dat gaat door ouderwets te proeven. 
,,In het najaar sta ik veel in de keuken”, zegt Djoke. ,,Ik kook de aardappel, bak hem, maak 
patat en chips en kijk naar de kleur en smaak. Sunita is een iets kruimige aardappel die 
vroeg rijp is. Dat betekent dat hij vroeg in het jaar geoogst kan worden. Het is een vrij 
stevige aardappel met een mooie schil die goed tegen een stootje kan. Een veelzijdige 



aardappel, heerlijk om te koken, te bakken en voor in de oven. Ook kun je er thuis een prima 
frietje van bakken.” 
 
In de schappen 
Je weet nooit waar jouw aardappelen terechtkomen. ,,Het was erg leuk ze plotseling in de 
schappen van Albert Heijn te zien”, glundert Djoke. Die een zakje licht kruimige aardappelen 
van de supermarkt op tafel legt. Onderaan staat het ras: Sunita. Inmiddels gaat de 
aardappel door heel Europa.  
 
Ontdek de boerderij 
Tijdens Culturele Hoofdstad wordt er een link gelegd tussen de twee culturele hoofdsteden: 
Leeuwarden-Friesland in Nederland en Valletta op Malta. De eerste aardappelen van het 
jaar zijn in het najaar van 2017 als pootaardappel naar Malta gegaan en zijn onlangs 
teruggekomen als consumptieaardappel. Er is dus een nauwe band tussen beide plaatsen. 
 
De boerderij van Bierma doet mee met Potatoes Go Wild van LF2018. In de iconische 
Amerikaanse schuur uit 1920 gaan vier kunstenaars exposeren. Daarnaast wordt er een 
wandeltocht door het land georganiseerd om de graanmolen uit het dorp te kunnen 
behouden en 23 juni doet de boerderij mee met Ete bij de boer XL. Djoke hoopt dat tijdens 
de aardappelweken van 21 juni t/m 15 juli de nieuwe oogst Sunita’s beschikbaar is. ,,We zijn 
trots op ons bedrijf, dat al sinds 1872 in de familie is. Mensen zien in de zomer wel wat er 
gebeurt op het land, maar bijna niemand weet wat een boer in de winter doet. Er gebeurt het 
hele jaar van alles dat we graag laten zien.” 
 


