Productiereglement ‘Wichter’ inzake certificering en gebruik van
het keurmerk ´erkend streekproduct´.
Stichting Wrâldfrucht
Voorstraat 1
9285 NM Buitenpost
Tel. 0511-54 24 76

Naam van product(groep): ‘Wichter’
Handelsnaam: ‘Wichter’ (meervoud ‘Wichters’)

Algemeen
Vanouds worden in ‘De Wâlden’ (De Friese Wouden) vele soorten
tuinbouwgewassen geteeld, waaronder ook verschillende soorten en rassen van
groot fruit.
Binnen deze groep van het groot fruit neemt de ‘Wichter’ in ‘De Wâlden’ sinds
mensenheugenis een belangrijke plaats in.
De ‘Wichter’ is in ‘De Wâlden’ ook nu nog een begrip.
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De ‘Wichter’ is een regionale vorm van de zogenaamde Gele Kroosjespruim.
Botanisch hoort de ‘Wichter’ dan ook tot de ondersoort Kroosjespruim van de
Cultuurpruim, en wordt aangeduid met de naam Prunus domestica subspecies
insititia.
Een grote bijzonderheid van de ‘Wichter’is het feit dat hij niet via enten of oculeren op
een onderstam wordt vermeerderd, maar dat hiervoor wortelopslag wordt gebruikt
dat doorgaans in grote hoeveelheden rond de boom opslaat.
Het gevolg is dat de ‘Wichter’ altijd zogenaamd wortelecht is, waardoor iedere
‘Wichter’- bezitter de boom gemakkelijk en gratis aan buren, familie en bekenden kan
doorgeven.
Een gegeven dat de bevolking in het vroeger betrekkelijk arme gebied van ‘De
Wâlden’ heel goed van pas kwam.
Vruchteigenschappen
De ‘Wichter’ is een ronde kleine pruim met een geelgroene tot gele grondkleur en is
op de zonzijde vaak voorzien van roodbruine vlekjes of zelfs iets roodbruin getint.
De pit zit bij volledige rijpheid doorgaans los in de vrucht.
De ‘Wichter’ is een vrucht met een zoete smaak en een licht amandelaroma.
Het amandelaroma komt na verwerking van de vrucht, waarbij het eerste opkoken
samen met de pit werd uitgevoerd, heel duidelijk naar voren.
Ontpitten van de ‘Wichters’ voor het koken zorgt uiteraard voor een minder
uitgesproken amandelaroma.
De schil bevat veel vruchtzuren en smaakt een heel klein beetje bitter, waardoor de
vrucht een ‘pittig’ aroma verkrijgt.
Bij sommige verwerkingsdoeleinden moet hier duidelijk rekening mee worden
gehouden.
Consumptie
De boomrijpe vruchten worden graag, liefst onder of in de boom, uit de hand
gegeten.
Het is van belang om de juiste rijpheidsgraad te leren beoordelen.
Te vroeg geplukt zijn ze nog te zuur en te laat geplukt worden de ‘Wichters’ melig.
Voor verwerking zijn de ‘Wichters’ heel geschikt.
Als het mogelijk is om ze direct te verwerken is dat uiteraard het beste, maar ze
kunnen ook worden ingevroren voor later gebruik.
Teelt
De ‘Wichter’ wordt geteeld door particuliere bezitters van ‘Wichter’-bomen.
De geproduceerde ‘Wichters’ worden ingezameld door de Stichting ‘Fruit yn Fryslân’
(FYF www.fruitynfryslan.nl ) en op de markt gebracht door handelaren uit De Wâlden.
In samenwerking met Stichting Wrâldfrucht geven zij bekendheid aan dit authentieke
streekproduct.
Waar mogelijk en gewenst wordt bij de afzet en de promotie van de ‘Wichter’ gebruik
gemaakt van het Streekmerk ‘Wâldpyk’.
Stichting Wrâldfrucht sluit zich aan bij de stichting Streekeigen Producten Nederland
(SPN) teneinde de ‘Wichter’ te certificeren met het keurmerk ´Erkend Streekproduct´.
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De certificering, en het bijbehorende gebruik van het keurmerk, heeft betrekking op:
• ‘Wichters’ die volgens de richtlijnen uit dit reglement worden geteeld door
telers (particuliere boombezitters) uit ‘De Wâlden’.
• ‘Wichters’ van bovengenoemde herkomst die worden verwerkt en/of
verhandeld door verwerkers en handelaren uit ‘De Wâlden’.
Stichting Wrâldfrucht houdt hiervoor een actuele telers-, verwerkers- en
handelarenlijst bij en informeert SPN over eventuele wijzigingen.
Stichting Wrâldfrucht is er voor verantwoordelijk dat de aangesloten telers en
verwerkers werken volgens het voorliggende productiereglement en zich houden aan
de afspraken inzake het gebruik van het beeldmerk ´erkend streekproduct´ (zie
afbeelding).

Productomschrijving
•
•

Vruchten, planten en plantendelen van het ras ‘Wichter’ en eventuele
geconserveerde en anderszins verwerkte eindproducten hiervan.
De ‘Wichters’ worden vers en ingevroren en verwerkt en onverwerkt op de markt
gebracht door de telers zelf of worden geleverd aan handelaren, verwerkers of
bedrijven in de culinaire sector.

Herkomst grondstoffen (het productiegebied)
De ‘Wichter’ wordt geteeld in De Wâlden.
De Wâlden omvat het deel van de provincie Fryslân dat is gelegen binnen de
begrenzing van de gemeenten Dantumadiel, Kollumerland c.a., Tytsjerksteradiel,
Achtkarspelen, Smallingerland, Opsterland, Heerenveen, Ooststellingwerf en
Weststellingwerf, alsmede het deel van de gemeente Skarsterlân dat is gelegen
tussen A7, A6, Tjonger en A32.
De Wâlden is een gebied met overwegend zandige gronden, dat zich vooral
onderscheidt van het andere deel van Fryslân door de bomenrijkdom als gevolg van
de ruime aanwezigheid van houtwallen, elzensingels, boswallen, bossen, bosjes en
hakhoutpercelen, lanen en wegbegeleidende beplantingen, landgoederen en
erfbeplantingen.
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De ‘Wichters’ worden door de volgende telers geproduceerd:
• Stichting Fruit Yn Fryslân (FYF).
Voor meer uitgebreide en gedetailleerde info over de ‘Wichter’, zie
www.dewouden.com , www.fruitynfryslan.nl en www.grienenest.nl .

Be- en verwerking
•
•

De ‘Wichters’ worden als rijpe vruchten met de hand geplukt van de bomen die bij
particulieren en bedrijven in tuinen, boomgaarden en erfafscheidingen staan.
Er worden naar behoefte eenvoudige, en de gezondheid en het milieu niet
belastende, bewerkingen en conserveertechnieken op uitgevoerd, zoals schonen,
sorteren, invriezen, alsmede in de verwerking gebruikelijke traditionele
bewerkingen tot geconserveerd eindproduct of gerecht.

Duurzaamheid van de productie
•
•

De teelt van de ‘Wichter’ voldoet aan alle wettelijke bepalingen.
De ‘Wichter’ wordt op kleinschalige wijze geteeld en met de hand geoogst. De
teelt is duurzaam ingepast in het kleinschalige cultuurlandschap van De Wâlden.
Er zijn of worden ten behoeve van de teelt van ‘Wichters’ geen grote ingrepen in
het kleinschalige cultuurlandschap gedaan.
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•
•

•
•

Bemesting vindt doorgaans niet plaats en als dit wel het geval is dan uitsluitend
met compost of dierlijke mest.
Onkruidbestrijding wordt niet uitgevoerd; de grazige vegetatie die meestal onder
de ‘Wichter’-bomen voorkomt wordt naar behoefte mechanisch of met de zeis
gemaaid.
Bestrijding van ziekten en plagen wordt niet uitgevoerd.
Er vindt geen (chemische) grondontsmetting plaats.

Controle op naleving van dit reglement
Stichting Wrâldfrucht is verantwoordelijk voor de naleving van dit reglement.
Wrâldfrucht maakt hierover afspraken met de betreffende telers en organiseert
onafhankelijke controle om hierop toe te zien.

Voor akkoord,

Namens de Stichting Wrâldfrucht:
Naam: H. Pilat
Datum:
Handtekening:

Namens Streekeigen Producten Nederland:
Naam: R. de Bruin
Datum:
Handtekening:
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