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Productiereglement ‘Berltsumer Gieltsje’ 
inzake certificering en gebruik van het keurmerk 

´Waddengoud´. 
 
 
Stichting Waddengroep 
Voorstraat 1 
9285 NM Buitenpost 
Tel. 0511-54 25 25  

 

 
 
 
Naam van product(groep): Aardappelen: ras ‘Berltsumer Gieltsje’  
Handelsnaam: ‘Berltsumer Gieltsje’ / ‘Berlikumer Geeltje’ 
 
Algemeen  
 
Berlikum kent een rijke tuinbouwhistorie.  
In de 16e eeuw was Berlikum namelijk het centrum van de Friese tuinbouw.  
Dit kwam door de bijzondere geschikte gronden rondom, maar vooral ten zuiden van 
het dorp en de afvoermogelijkheden van de producten over water.  
In de 18e eeuw stond het dorp ook bekend om haar boomgaarden.  
Later is dit versterkt door de komst van de veiling, de opkomst van de glastuinbouw 
en de toeleverende bedrijven.  
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Grondgebruik in Berlikum in 1832 

 
Hierboven: fragment van de kadastrale registratie van 1832 waarin met de kleuren geel, groen en 
paars respectievelijk het areaal aan gardeniersland, boomgaard en tuin worden aangegeven. 

Alle percelen in en rondom Berlikum met gebruik als gardeniersland, boomgaard en tuin zijn hierboven 
voor een duidelijker totaalbeeld gezamenlijk in rood weergegeven. 
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Tot 1987 kende Berlikum een eigen groenteveiling.  
Tengevolge van concentraties in de groente-afzet is deze veiling gesloten.  
Eind jaren negentig is de tuinbouw nieuw leven ingeblazen door de ontwikkeling van 
een nieuw, ruim 100 hectare groot glastuinbouwgebied.  
In dit gebied, gelegen tussen Berlikum en Beetgum, hebben zich tuinders vanuit alle 
delen van het land gevestigd.  
Zij telen hier met toepassing van de modernste teelt- en energietechnieken groente 
en bieden aan tientallen mensen werk.    
Naast het aardappelras ‘Berltsumer Gieltsje’ zijn ook de ‘Berlikumer’ winterpeen en 
het uienras ‘Berlikumer’ die in en rond Berlikum ook wel met de bijnaam ‘Berlikumer 
spek’ bekend stond met de rijke tuinbouwhistorie van dit dorp verbonden. 
 
Het ‘Berltsumer Gieltsje’ is een echt Fries ras.  
Vermoed wordt dat de voorouders van dit ‘Gieltsje’ al rond 1700 in de provincie 
voorkwamen.  
Eind 18e eeuw kwamen er al vijf types van het ‘Gieltsje’ voor.  
Dat waren de ‘Wâldgieltsjes’, vooral geteeld in de Wouden door de arbeiders.  
In Berlikum als centrum van de grove tuinbouw werd het ‘Berltsumer Gieltsje’ 
geteeld.  
Er bestaan daarnaast ook nog een ‘Wierumer Gieltsje’, een Marrumer Gieltsje’ en 
een ‘Hallumer Gieltsje’.  
Mogelijk zijn dit allemaal mutaties van dezelfde stamvorm.  
 
In de loop van de laatste 100 jaar hebben nieuwe rassen met een grotere opbrengst 
en betere ziekteresistenties de ‘Gieltsjes’ verdrongen. 
Aardappelliefhebbers uit Engwierum en Berlikum hebben er voor gezorgd dat het 
‘Gieltsje’ niet verloren is gegaan. 
 

 
Berlikum op een oude plaat. 
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Historie 
 
Het ‘Gieltsje’ is een landras, waarvan de ouders en de herkomst in feite onbekend 
zijn. 
De schaarse documentatie over de ‘Gieltsjes’ geeft soms aanleiding tot verwarring. 
Het lijkt er op dat in de loop van de tijd individuele veredelaars en selecteurs hun 
eigen vorm van de ‘Gieltsjes’ ontwikkelden. 
Het ras is in (of rond) 1890 ontstaan. 
Kweker is van der Werf uit Berlikum, die de naam ‘Berlikumer Geeltje’ aan het 
nieuwe kweekproduct meegaf. 
Een proefveldverslag uit 1891 van de Proeftuin in Berlikum vermeldt dat alle 
aardappelrassen op een bepaald moment ziek zijn, met uitzondering van het 
‘Berlikumer Geeltje’. 
In een krant uit 1892 wordt het ‘Berltsumer Gieltsje’ genoemd, en de Landbouw 
Almanak van Schagen noemt dit ‘Gieltsje’ in 1892 ook. 
In de prospectus van Turkenburg Zaden uit 1892 komt het ‘Gieltsje’ eveneens voor 
en in een catalogus van deze zaadfirma uit het jaar 1910 worden pootaardappelen 
van het ras ‘Geeltjes’ aangeboden. 
 

 
 
 
Eigenschappen 
 
Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel groeit en dus vroeg oogstbaar is.  
De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april).  
Om extra vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant 
(half maart met bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas).  
De vroege rassen hebben minder snel last van de gevreesde aardappelziekte 
(Phytophthora infestans).  
Aanbevolen wordt om ruim te planten en met voldoende kali te bemesten.  
De minimale plantafstand is 50x40cm. 
 
Het ‘Berltsumer Gieltsje’ wordt algemeen beschouwd als een heerlijke aardappel. 
Hij is “Minstens zo lekker als de Opperdoezer Ronde” zeggen de Friezen…  
 



 5 

De knol is vrij klein en geel van kleur en de opbrengst per plant ongeveer 15-25 
stuks. 
Opvallend was en is de goede ziekteweerstand, inclusief de aardappelziekte.  
De plant is vrij open van groei met smal blad, droogt dus snel na regen en rijpt ook 
snel af.  
Hoewel de oogst vroeg is kunnen de knollen lang bewaard blijven met behoud van 
smaak.  
Bakken en koken leiden beide tot lekkernijen! 
 

 
 

Bloemen worden door het ‘Berltsumer Gieltsje’ rijkelijk gevormd, en deze zijn zuiver 
wit van kleur. 
De bloemrijkheid van de aardappel is in belangrijke mate mede afhankelijk van het 
wel of niet optreden van stressfactoren tijdens de groei. 
 
De knol van het ‘Gieltsje’ is mooi geel van kleur, te omschrijven als blank geel. 
De ogen liggen niet erg diep, vergelijkbaar met die van de ‘Eigenheimer’ (Fries: 
‘Borger’). 
De vorm van de knol is enigszins te vergelijken met die van de ‘Doré’. 
Het loof van het ‘Gieltsje’ is licht en open.  
 
Smaak en gebruik 
 

‘Berltsumer Gieltsjes’ bezitten een zachte romige smaak en worden bij voorkeur met 
de schil geconsumeerd. 
Dit heeft ook tot gevolg dat alle inhoudsstoffen zo veel mogelijk behouden blijven. 
Er zijn vele bereidingswijzen en recepten met de ‘Berltsumer Gieltsjes’ mogelijk. 
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Teelt 
Er wordt voor de teelt van ‘Gieltsjes’ matig bemest, ongeveer 80 kg N/ha. 
Het is zaak om wijd te planten, want dit ras levert een groot aantal knollen per plant, 
maar daarentegen zijn de individuele knollen relatief klein. 
De teelt wordt op een dusdanige manier uitgevoerd dat dit zo dicht mogelijk bij 
biologische teelt komt. 
De vroegheid van het ‘Gieltsje’, gevoegd bij de lage nutriëntenbehoefte en de lage 
ziektegevoeligheid maakt het mogelijk dat deze teelt op een duurzame wijze kan 
worden beoefend. 
Eventuele bespuitingen worden uitgevoerd met de minst schadelijke middelen die 
voorhanden zijn en met de laagst mogelijke doseringen. 
Van de gebruikte middelen en hoeveelheden wordt een overzicht bijgehouden. 
 
De gehele teelt wordt gecontroleerd en gecertificeerd volgens Global GAP. 
 
De vroegste aardappelen van dit ras worden met de hand gepoot; later kan men 
planten met de plantmachine. 
Het ‘Berltsumer Gieltsje’ heeft een compacte kiem en is daarom niet bijzonder 
kwetsbaar bij het planten. 
De standaard rijenafstand is 75 cm en in de rij worden de ‘Gieltsjes’ op 40 tot 45 cm 
onderlinge afstand gepoot. 
 

 
 

Voorbeeld verpakkingsetiket in ontwikkeling 
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Handel en verwerking 
 
Het ‘Berltsumer Gieltsje’ wordt geteeld en op de markt gebracht door de gebr. Smits. 
In samenwerking met Stichting Waddengoud  geven zij bekendheid aan dit 
authentieke streekproduct.  
 
Stichting Waddengroep certificeert het ‘Berltsumer Gieltsje’ met haar keurmerk 
´Waddengoud´.  
 

 
Kraftpapieren 5 kg-zakken voor de consumentenverpakking 

 
 

De certificering, en het bijbehorende gebruik van het keurmerk, heeft betrekking op:     

 ‘Berltsumer Gieltsjes’ die volgens de richtlijnen uit dit reglement worden 
geteeld in Berlikum. 

 ‘Berltsumer Gieltsjes’ van bovengenoemde herkomst  worden verwerkt en/ 
of verhandeld door een aantal speciaalzaken in en om Berlikum. 

 
Stichting Waddengroep houdt hiervoor een actuele telers-, verwerkers- en 
handelarenlijst bij en informeert SPN over eventuele wijzigingen.  
 
Stichting Waddengroep 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 ´Waddengoud´ (zie afbeelding). 
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Productomschrijving 
 

 Volgroeide knollen van het aardappelras ‘Berltsumer Gieltsje’ en eventuele 
geconserveerde en anderszins verwerkte eindproducten hiervan. 

 De ‘Berltsumer Gieltsjes’ worden vers, gedeeltelijk na bewaring en verwerkt en 
onverwerkt op de markt gebracht door de telers zelf of worden geleverd aan 
handelaren, verwerkers of aan bedrijven in de culinaire sector. 

 De ‘Berltsumer Gieltsjes’ worden in een exclusieve papieren verpakking verkocht. 
Op de verpakking worden ras, herkomst en bewaar- en bereidingswijze vermeld. 

 

 
 

 
Herkomst grondstoffen (het productiegebied) - voorwaarden Waddengoud 
certificering 
 
Het ‘Berltsumer Gieltsje’ mag alleen worden geteeld in het dorp Berltsum (Berlikum).              
Berltsum ligt in Noordwest-Friesland, een gebied dat bekend staat om de 
hoogwaardige pootaardappelteelt. 
In en om Berltsum ligt voornamelijk lichte kleigrond (vanouds in een terpachtige 
structuur) die uitermate geschikt is voor groente- en vroege aardappelteelt. 
 
 
Be- en verwerking - voorwaarden Waddengoud certificering 
 

 De ‘Berltsumer Gieltsjes’ mag alleen als volgroeide knol met de hand worden 
geoogst.  

 Er mogen alleen naar behoefte eenvoudige, en de gezondheid en het milieu niet 
belastende, bewerkingen uitgevoerd, zoals  drogen, sorteren en verpakken. 

 Het drogen en verpakken van de aardappelen dient te gebeuren in Berlikum. 
 
 
Duurzaamheid van de productie 
 

 De teelt van het ‘Gieltsje’ moet voldoen aan alle wettelijke bepalingen. 

 Het ‘Gieltsje’ wordt op kleinschalige wijze geteeld en moet met de hand worden 
geoogst.  

 De teelt moet ingepast zijn in het kleinschalige cultuurlandschap van Berltsum.              
Er worden niet verkavelde percelen gebruikt die nog maximaal +/- 0,5 ha. zijn.  
Op deze manier blijven ook de landschappelijke elementen bewaard.        
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 Bemesting moet plaatsvinden met voornamelijk dierlijke mest (minimaal 90%).                                  
Alleen indien noodzakelijk wordt met zo weinig mogelijk kunstmest bijgemest.  

 Onkruidbestrijding moet in hoofdzaak mechanisch of met de hand geschieden; 
slechts tijdens de start van een teelt mag waar nodig chemisch worden bestreden 
met de minst schadelijke middelen en de kleinst mogelijke dosering 

 Bestrijding van ziekten en plagen geschiedt zo weinig mogelijk.                           
Er mag alleen wel preventief in het gewas worden gespoten met een minimum 
aan middel met de merknaam Revus ter voorkoming van Phytophtora infestans 
(aardappelziekte).  

 Er mag geen gebruik worden gemaakt van chemische onkruidbestrijding of 
kiemremmers. 

 Er mag geen chemische grondontsmetting plaatsvinden. 

 Indien voor de gebruikte spuitmiddelen biologische of minder schadelijke 
alternatieven op de markt komen moet deze zo spoedig mogelijk ter vervanging 
van de huidige middelen worden ingezet. 

 De teelt moet voldoen aan de eisen van Global GAP. 
 

 
 
Bronnen: 
HISGIS - Kadastrale registratie van 1832 uit het databestand www.hisgis.nl .  
 

http://www.hisgis.nl/
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De Ried: voorheen een levensader voor de economie van Berlikum  
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Controle op naleving van dit reglement 
 
Stichting Waddengroep is verantwoordelijk voor de naleving van dit reglement.        
Hiervoor geldt het controlesysteem zoals beschreven staat in het algemeen 
reglement Waddengoud.     
 
 
 
Voor akkoord,  
 
 
 
Namens de Stichting Waddengroep:  
 
 
Naam: drs. H. Pilat 
 
Datum: 
 
Handtekening: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebr. Smits en Jan de Boer – Stichting Waddengroep – juni 2012 


