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Verslag van de jaarvergadering/familiedag 14 april 2018, op de boerderij ingericht als 
koeientuin/serretuin van Anke (N 144.61) en haar vader Symen (N144.6) Tamminga aan 
de Famylje Tammingaleane 2 te Leeuwarden. 
 
Thema: hoe generaties Tamminga en nabije familie, boerden op het Leeuwarder Nieuw 
Land (voormalige Middelsee ten westen van Leeuwarden) 
 
1. Om 11.00 uur heet voorzitter Lieuwe Tamminga (N 144.3 ) de ca. 50 personen 

hartelijk welkom (nadat iedereen eigen badge had gevonden).  
 
2. De agenda wordt vastgesteld, er zijn geen 

toegevoegde agendapunten. 
 

3. Ingekomen stukken: bericht van een aantal 
afmeldingen.  

 
4. Notulen van de vorige jaarvergadering 8 april 

2017 (deze keer heel mooi uitgevoerd door 
Baukje Tamminga N 152.3 ) worden goedgekeurd. 

 
5. Het financiële jaarverslag wordt toegelicht door Symen (Karstens) Tamminga N 

150.3.  
 

6. De controle van de kascommissie, (die aanvankelijk zou bestaan uit AnneCor  N 273 
en Geeske Osinga N 154.3),  werd bij nader inzien uitgevoerd door Ytzen (Sjoerds) N 
145.3 en Geeske Osinga N154.3, want AnneCor verbleef in Texas! Deze vernieuwde 
kascommissie kwam tot de conclusie dat alles klopte. Wel werd opgemerkt dat een 
aantal leden de contributie van 5 euro per jaar nog moest betalen!!  
Ook deze keer werd de nadruk gelegd op het feit dat spreekrecht alleen mogelijk is 
wanneer men lid is van de FNT. De kascommissie zegde uiteindelijk toe, dat ze de 
volgende keer deze taak wel weer wil uitvoeren. 
 

7. Stamboom 
Ebele (Meiles) Tamminga N144.7 geeft uitleg bij een uitgetekende stamboom 
(5x1mtr). De stamboom begint bij de 4 stamouders nl. Kalma’s, Tamminga’s, 
Miedema’s en Kroodsma’s van omstreeks 1800. Dit waren ook de families die 
boerden op de boerderijen op het zgn. Leeuwarder Nieuwland. De stamboom laat de 
verschillende generaties zien waarbij opvalt dat diverse keren dochters uit de ene 
familie trouwde met zonen uit de andere familie. Deze getekende stamboom staat 
op de website. 

 
8. Website 

Ger (Benjamins) Tamminga N151.4 liet e.e.a. zien van de website. Er wordt gestaag 
aan door gewerkt. Ook het laatste nieuws is al geplaatst, b.v. de orgel uitvoeringen 
van Liuwe Tamminga uit Bologna tijdens een Fries Orgel Elfstedentocht op 18 
augustus ( www.liuwetamminga.nl). Omdat Ger ook  vele namen van de familie heeft 
ingevoerd op de website moeten we  misschien wel/niet rekening houden met 
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Privacy First? Suggesties kwamen uit de vergadering en ook de voorzitter 
benadrukte dat altijd weer iets weggehaald en/of toegevoegd kan worden. 

 
9. Anke Tamminga (N144.61) geeft een duidelijke uitleg over de nieuwe manier van 

bedrijfsvoering in de zgn. “koeientuin” 
De aanloop is behoorlijk lang geweest omdat 
de benodigde vergunningen op zich lieten 
wachten. Anke was tijdens haar studie 
dierveehouderij aan het van Hall/Larenstein in 
aanraking gekomen met een landelijk 
werkgroep die bezig was met innovatie in de 
melkveehouderij. Daarmee was het plan 
“koeientuin” geboren.   
In 2016 kreeg ze toestemming van de 
gemeente om in de toekomst haar koeientuin 
te realiseren. Nu staan er 250 koeien op de 
nieuwe boerderij, nog niet op de “weide“ zo ze 
voor ogen had, maar in ligboxen. Alles al wel geautomatiseerd en gerobotiseerd. 
Binnenkort nog meer ruimte wanneer de koeientuin klaar is en het de eerste 
serre/koeientuin in Friesland is, e.e.a. hangt ook af van de mestrobot. Deze wordt 
nu getest bij Dairy Campus dependance van Wageningen Universiteit. Zie ook op 
Facebook de bijdrage van Feikje N 147.5 + Nieuwe oogst 2017 /05/02. 
In de omgeving van de nieuwe boerderij is de “landschapspijn“ zo te horen niet het 
grootste probleem, maar wel hoopt men dat de lammetjes (op de oude boerderij?) 
nog bezocht mogen worden. Er is geen gas, maar de warmte van de melk wordt 
gebruikt om alles te verwarmen door middel van een warmtewisselsysteem. 
T.z.t. komen er ook bomen en planten in/om de serretuin. Verder komt er een 
kruidenrijk weiland.  
 
Hierna volgde een excursie door de boerderij. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Nadat we heerlijke broodjes, soep enz. op hadden, kwamen Ebele en Lieuwe met 
hun bijdrage over de historie van de 6 boerderijen op het Leeuwarder Nieuwland en 
de onderlinge (Tamminga) familiebanden. Beknopt; 2 dochters van Benjamin 
Kroodsma (hij woonde op 1 van de boerderijen) trouwden met de zonen van Gerrit 
Miedema. Deze 2 dochters en een derde dochter woonden op 3 van de 6 boerderijen. 
Weer een dochter hiervan trouwde met een Tamminga, welke familie weer 
generaties lang op de boerderijen Groot- en Nij Humalda woonden. Ook de families 
Reitsma,  Miedema en de Jong, stammen uit dezelfde familie en woonden op één 
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van de 6 boerderijen. Hoe men familie van elkaar was werd met een 
ondersteunende PP presentatie duidelijk gemaakt (staat ook op de site).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Het laatste onderdeel van de dag kwam van Symen (N 150.3 ), hij had een boeiend 
verhaal over zijn omke Meile (Meiles) Tamminga N 156. Hij moest  tijdens de 
Tweede Wereldoorlog  onderduiken. Dit alles op locaties rondom Leeuwarden. Voor 
een aantal van ons, families die we persoonlijk nog hebben gekend. Omdat 
Leeuwarden al op 15 april bevrijd werd, was de datum wel toepasselijk om dit 
verhaal te vertellen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoewel het programma uitliep, bleven er toch nog een aantal voor de nazit. Sommigen  
moesten zelfs nog naar een ander feest. Weer anderen gingen genieten van LF 2018. 
Ondertussen bleek er een film van de allereerste familiesamenkomst uit 1981 te zijn 
opgedoken. Plus een geboorteadvertentie uit 1939. (mijn eigen geboorte aangekondigd!) 
en er was  een mooi fotoalbum uit de N 150 tak van een bruiloft, maar dan van vorig 
jaar. Toch wie wat bewaard, heeft wat. 
 
Alles bij elkaar genomen hebben we weer een prachtige bijeenkomst gehad. 
 
Namens FNT, Zwaantje Tamminga (N 140.1) 


