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 Beleidsplan 

Wie is Stichting Risping Nij Beets 

Stichting Risping Nij Beets(Risping betekend in het Fries oogst) is een stichting voor het 

behoud van oude landbouw machines, tractoren  en tradities. Dit doen wij door het inkopen, 

onderhouden en beheren van oude landbouwmachines en tractoren. Daarnaast verzamelen 

wij informatie over de machines/ tractoren, alsmede de bijbehorende landbouw tradities. 

Vanuit de doelstelling van onze stichting geven wij demonstraties aan het publiek en 

verstrekken wij informatie omtrent tradities, machines via o.a. internet ten behoeve van 

behoud van deze machines en tradities voor het nageslacht.  

De machines 

De machines/tractoren moeten gebouwd zijn voor 1965, omdat naar onze mening zij dan 

kwalificeren als traditioneel. De machines zijn/worden aangeschaft in slechte/matige staat 

van onderhoud, het doel is om ze te restaureren en te onderhouden en er dan mee te 

werken. Dit  restaureren wordt gedaan door vrijwilligers. Het werken met de machines 

wordt op ambachtelijke en traditionele wijze uitgevoerd.  

De stichting is sinds kort eigenaar van de Eicher werktuigdrager, dorscombinatie en wat 

daarbij hoort. Verder beschikt de stichting over al het aardappelgereedschap, alle bemesting 

werktuigen, palkast woelpoot, bietenrooier, veldspuit e.d. In de laatste jaren hebben we 

diverse machines gerestaureerd waaronder o.a. een dorsmachine, materiaalwagen, stropers 

, aardappelpoter aardappelrooier, aanaarder. In de verzameling is ook een zeer zeldzame 

houten giertank en een 2 tons krone mestwagen. Er staan diverse machines te wachten op 

een restauratie waar onder een bietenrooier,veldspuit, kalkstrooier en  de Eicher tractor.  

Tradities 

Het etaleren van de tradities vindt naast het deelnemen aan informatieve evenementen o.a. 

plaats op  een 1.5 hectare land dat gehuurd wordt. Daar verbouwen we rogge, tarwe, 

aardappelen en voerbieten. Het doel is om de opbrengst te verkopen aan traditionele 

bedrijven of particulieren. Een voorbeeld de rogge wordt verkocht aan molen het lam in 

Woudsend en die verkoopt het aan Van Dijks Roggebrood. We doen het uit liefde voor  oude 

landbouw gewoonten en tradities ook zijn we graag in een groep aan het werk. We zijn gek 

van de oude techniek. Op www.risping-nijbeets.nl houden we de vorderingen bij die plaats 

vinden op het land en in de werkplaats, die we gedurende het jaar doen. 

Evenementen 

Risping Nij Beets  organiseert  Stoppeldei. We laten op Stoppeldei het hele proces van 

oogsten zien in nabijheid van het terrein van openluchtmuseum Het Damshûs. Naast het 

http://www.risping-nijbeets.nl/
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tonen van onze collectie worden er meerdere attracties ingehuurd en mede liefhebbers 

mogen hun materiaal exposeren en demonstreren. Het terrein is voor iedereen toegankelijk 

die entreegeld betaald. Deze entreegelden komen ten gunste aan onze activiteiten, namleijk 

het onderhouden en instandhouden van de machines en informatie. 

Stoppeldei is een jaarlijkse terug kerend evenement, ter afsluiting van het oogst seizoen. 

Gedurende het hele jaar zijn we bezig op het land om de gewassen te telen.  De machines 

worden ook op evenementen in de regio tentoongesteld bij o.a. de opendag bij het 

frieslandbouwmuseum in Earnewald, en de Flaielfeesten.  Verder worden er demonstraties 

gegeven met de dors combinatie waar vergoeding voor wordt betaald. Deze vergoeding 

komt ook ten gunste aan de exploitatie, waarmee de machines en informatie worden 

onderhouden en instandgehouden. 

Op Stoppeldei zijn demonstraties van o.a. dorsen, zagen, graven en het rooien van de 

aardappelen en de bieten. Verder stellen we het land beschikbaar voor het maaien met de 

vingerbalk aan de tractor en ploegen. Ook is er ruimte voor paarden die ploegen, schudden 

en wiersen. Op het terrein van het museum It Damshus is een oogstmarkt. Een 

hoefsmid,siersmid meubelmaker, rietdekker en een molenaar geven gedurende de dag 

demonstraties. Dit evenement organiseren we met It Damshus en vrijwilligers uit het dorp 

en de omgeving. Met Stoppeldei proberen we geld te genereren voor de stichting. In totaal 

is de stichting eigenaar van 1 trekker en +/- 30 machines Maaien, ploegen, alles gaat op de 

oude ambachtelijke wijze.  Deze wijze van werken/organiseren en demonstreren is 

zeldzaam. Het doel is om een volledig gerestaureerde grote verzameling te kunnen 

tentoonstellen en er mee werken.  

 

Stichtingsbestuur 

Op 01-01-2011 is de stichting Risping Nij-Beets opgericht. Het bestuur bestaat uit: Pieter van 

Houten 12-04-1982 (secretaris), Erwin Groen 17-03-1984 (penningmeester) en Alex Groen 

22-05-1982 (voorzitter). 

Marketing en communicatie 

Voor het krijgen van aandacht maken we reclame in clubbladen en websites. Elk jaar 

verspreiden we posters en staan er spandoeken langs de wegen. Tevens sturen we 

persberichten naar kranten en tijdschriften.  

Onze visie over landbouwtractoren/machines is: als je over een jaar of 10/20 een oude 

tractor ziet rijden, je niet moet denken dat ze ooit gebouwd zijn om er toertochten mee te 

rijden maar dat onze voorouders er mee gewerkt hebben.  De meeste verzamelaars hebben 

wel een tractor maar geen oude machines die er achter horen. De machines verdwijnen nog 
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teveel in het oud ijzer dat vinden we erg jammer. Daarvoor bewaart de stichting de 

landbouwmachines, zodat deze bewaard blijven voor het nageslacht inclusief de 

bijbehorende tradities en technische werkmethoden. 

Voor de financiën vragen we bedrijven die ons willen steunen. En vragen we subsidie aan bij 

fondsen, gemeente en de provincie, giften en alles wat mogelijk is. De opbrengsten van het 

land en de entree van Stoppeldie is voor de stichting kas. 

Financiële begroting 2011. 

Voor 2011 hebben we +/- 1700 euro aan sponsoring van bedrijven, 950 euro van de 

gemeente en hebben we een aanvraag bij de rabobank van 3500 euro. Ook doen we een 

aanvraag bij de provincie van 750 euro. Tevens verwachten wij 1000 betalende bezoekers op 

Stoppeldei keer 3 euro de opbrengst van de gewassen is afwachten wat het weer ons bied. 

Van het geld kan de schuld voor de aankoop van machines betaald worden en het 

onderhoud en de restauratie van de machines. Onze stichting kent verder weinig kosten 

omdat al het werk gebeurd door vrijwilligers. 

 

 

Namens het bestuur: 

 

A. Groen, E. Groen 


