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Vis en Meer

Het zuiverste water bij ZUIVER: Bru

ZUIVER Vlieland en ZUIVER Joure 
zijn overgestapt op Bru.‘Water is in 
alles heel belangrijk maar ook als je 
uit eten gaat. Omdat wij het beste 
voor onze gasten willen kozen wij 
voor Bru,’ zei Roland Bakker bij de 
presentatie in Joure.

Het water van Bru (onderdeel van 
Spadel) doet er in het hoge veen-
gebied van de Ardennen 50 jaar 
over om door alle verschillende 
aardlagen van veen, zand, turf, klei, 
carbonaatrotsen en natuursteen te 
sijpelen. Eenmaal vrijgekomen heb 
je het zuiverste mineraalwater dat er 
is. Bru heeft het ideale droogresidu 
van 160 mg per liter en een perfecte 
balans tussen calcium en magnesi-
um. Je mag het aanmerken als een 

‘grand cru’ natuurlijk en van nature 
koolzuurhoudend, lichtbruisend mi-
neraalwater omdat het aan de bron 
gebotteld wordt. Op Bru mag der-
halve een gezondheidsclaim worden 
gelegd. Wie dit water drinkt doet iets 
heel goeds voor zijn of haar lichaam.
De 245 hectare grote bron is al 130 
jaar een streng beschermd natuurge-
bied. Ter vergelijking: in Nederland 
komt tijdens een weekendje winter-
weer zo’n 250 miljoen kilo zout in 
het grondwater. ‘Wij willen daarom 
geen kraanwater schenken. Het wa-
ter is altijd wat vervuild door medicij-
nen, afval en beschermingsmiddelen. 
Bovendien verschilt het leidingwater 
per regio van kwaliteit. Wij zijn blij 
dat wij met Bru een partnership zijn 
aangegaan,’ stelt Roland. Bru is qua 

productie volledig CO2-neutraal en 
heeft maatschappelijk ondernemen 
hoog in het vaandel. Een van de vele 

activiteiten van Bru is momenteel het 
slaan van waterputten in Rwanda.

lokaal 
water

100% 

Wie het beste op tafel wil kan niet om Bru heen. Dit water voor de 
topgastronomie lest de dorst, stimuleert de trek, begeleidt wijn en 
eten, reinigt het smaakpalet en bevordert de smaakbeleving en de 
spijsvertering. Kortom, Bru mineraalwater zorgt voor een soepele 
overgang tussen de gerechten.

Bru op tafel! Vlnr Nely Smit, Marten Haga, Roland Bakker en Edwin 
Suykerland van Bru.

Nieuw terras 
Waard van Dokkum

Brok opent Aragosta

Restaurant De Waard van Dokkum, 
onderdeel van Hotel de ABDIJ, heeft 
zich stap voor stap vernieuwd. Laat-
ste upgrading is het terras aan de 
Markt: mooie bestrating, nieuw 
meubilair, groene aankleding, door-

dachte inrichting. Op de achtergrond 
is de stomende IJsfontein zichtbaar. 
Al met al een geweldige entourage. 
In het najaar vindt op deze plek het 
jaarlijks event van Fryslân Culinair 
plaats.

Met een exclusief diner voor 30 gasten 
openden Jan Gerard van der Wal en 
Wouter Brandsema hun restaurant 
Aragosta (bistro cuinine régionale) aan 
de Voorstreek 12 in Leeuwarden. Ara-
gosta is per 1 september lid van Fryslân 

Culinair, de club van de betere restau-
rants in Friesland. Commissaris van de 
koning Arno Brok was de hoofdgast. 
Hij overhandigde een schaal truffels 
aan de beide gastheren/eigenaren.

Maak nu kennis met het 
mooie en pittoreske Makkum

Kom “Overnachten bij de Hofleverancier” vooraf 
gegaan door een heerlijk diner bij It Posthûs Makkum.

Overnachting voor 2 personen 
incl. 2 x 3-gangen diner € 179,50.

Reserveer nu 
info@vannuyenmakkum.nl of 

info@itposthus.nl.
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Producenten met het
 LABEL

VRIENDEN VAN

Onderstaande bedrijven brengen streekproducten op de markt onderscheiden 
zich daarbij door hoge kwaliteit, vakkennis, ambachtelijkheid en duurzame 
teelt, kweek of productie. Het Fryslân Culinair Label garandeert deze 
kwaliteiten. Alle bedrijven verkopen hun producten vanaf hun zaak.

Kaasmakerij De Nylander
Lange Leane 10 Workum
www.nylander.nl

Boomsma Distilleerdij
Edisonstraat 4-6
Leeuwarden
www.boomsma.frl

Bakker Kluft
Kerkstraat 31 Makkum
www.bakkerkluft.nl

Pieter Peit’s Hoeve
Buitenwalweg 6 Lies
(Terschelling)
www.pieterpeitshoeve.nl

Natuurtuin It Hummelhûs
Schoterlandseweg 135
Oudehorne
www.natuurtuinhummelhus.nl

Bakker De Vries
Hoofdstraat 5 
Koudum

Ambachtelijke Slagerij
Menno Hoekstra
Bumaleane 2 Anjum
www.slagerijmennohoekstra.nl

Weduwe Joustra
Kleinzand 32
Sneek
www.weduwejoustra.nl

Kaasboerderij De Gelder
Heawei 42 Tynje
www.kaasboerderijdegelder.nl

Fiskerijbedriuw
Ale de Jager
Oan it Swin 9 Reduzum
www.praamvissenadejager.nl

IJsselmeervisbedrijf
Bootsma
Buren 5 Hindeloopen

Patisserie De Korenbloem 
Schaafsma
Dijkstraat 46 Franeker
www.korenbloemschaafsma.nl

van Huisstede dé Slager
De Alde Mar 24
9035 VP Dronryp
www.vanhuisstede.nl.

Veltman Visservice
Industrieweg 18 | Harlingen
www.veltmanvis.nl

Weduwe Joustra
Kleinzand 32 | Sneek
www.weduwejoustra.n

Unik Wijnhuis/LFE
Moleplaat 59
Leeuwarden
www.unikwijnhuis.nl

Mocca d’Or
Curieweg 25
Zwolle
www.moccador.nl

Slagerij van Huisstede
De Alde Mar 24 | Dronrijp
www.vanhuisstede.nl

Vanilla Venture
Contactweg 30e
Amsterdam
www.vanillaventure.nl

Spadel Nederland BV
Brieltjenspolder 28-D | Made
www.spadel.com

Bidfood
Osloweg 11-17
Groningen
www.bidfood.nl

Hanos Heerenveen
Houtdraaier 2 | Heerenveen
www.hanos.nl

Bouwhuis  
Horeca en Grootverbruik
De Wieken 2 Sint Nicolaasga
www.bouwhuis.nu

Drankenhandel Hooisma BV
Edisonstraat 14 
Franeker
www.drankenhandelhooisma.nl

Culinaire Groothandel G. 
Krikke & Zn. B.V.
Biensma 34 Grou
www.krikke.nl

Kwast Wijnkopers B.V.
Roggestraat 30 
Nieuw-Vennep
www.kwastwijnkopers.nl

Fortuin Wilhelmina Pepermunt
Fortuinweg 2
Dokkum
www.fortuin.com

Velzen Textielreiniging B.V.
De Marne 108A
Bolsward
www.velzentextiel.nl

Boomsma Distilleerdij
Edisonstraat 4-6
Leeuwarden
www.boomsma.frl

Fourcroy
Parklaan 43
Bussum
www.fourcroy..nl

NNRD
Het Helmhout 5
9206 AZ. Drachten
www.nnrd.nl

Wielinga Wijnimport
Molenstraat 34
Leeuwarden
www.wielinga.nl

Icarius
Hendrikalaantje 14
Laren
www.icarius.nl

Weduwe Joustra Privé Archief

Hét relatiegeschenk

van dit moment!

Kleinzand 32 8601 BH Sneek Tel. 0515-412912 info@weduwejoustra.nl www.weduwejoustra.nl

Weduwe Joustra Privé Archief

Hét relatiegeschenk

van dit moment!

Kleinzand 32 8601 BH Sneek Tel. 0515-412912 info@weduwejoustra.nl www.weduwejoustra.nl

Mocca d’Or maakt van koffie  
en thee hippe belevingen
Koffie en thee zijn in restaurants 
niet meer de doodgewone ‘bak-
kies van tussendoor’ zoals we lang 
gewend waren ze te drinken. Je 
kunt juist het verschil maken met 
koffie en thee, wat hippe dranken 
zijn geworden. Mocca d’Or, vriend 
van Fryslân Culinair, doet dat ook. 
Dit bedrijf brengt de beste koffie 
en 200 soorten thee op de markt, 
speciaal voor horeca, koffiewinkels 
en kantoren. 

Onderwijl een espressootje zettend is 
het gezellig praten met Jelle Algra 
(40) en Jeffrey Draaisma (29) in het 
strakke en fraaie showroom van Mocca 
d’Or, dat in Zwolle een nieuw pand 
heeft betrokken. Dat wil zeggen: de 
koffiebranderij en het magazijn zijn 
gebleven, alles eromheen is nieuw.
‘Op vakbeurzen pakken we altijd groot 
uit met prachtige stands. Als we na de 
Horecava in Amsterdam gasten ontvin-
gen was dat voor hen een deceptie, 
zo rommelig waren we gehuisvest. 
 Voortaan kunnen we ons product op-
timaal verkopen,’ zegt Jelle.

Zijn achternaam Algra is gelinkt aan 
Mocca d’Or. Overgrootvader Durk ver-
trok uit Bolsward waar net als in de 
meeste steden destijds meerdere kof-
fiebranderijen waren. In 1933 begon 
hij een branderij in Zwolle. Deze bleef 
onder leiding van zoon en tweede ge-
neratie Harry Algra tot 1992 bestaan 
en kwam toen in andere handen. In 
2010 werd Wouter Jansen van Vel-
sen directeur-eigenaar. Jelle had toen 
al zijn opwachting gemaakt, in 2008.
De nieuwbouw werd afgerond op het 
moment dat ons land in een lockdown 
terechtkwam. Beroerder kon het niet. 
De horeca, het belangrijkste afzetka-
naal van het koffie en espressoma-
chines leverende Mocca d’Or, werd 
gesloten. De omzet kelderde in de 
eerste maand met 80 procent. Net na 
dit bezoek kon de horeca weer los en 
Mocca d’Or weer losbranden!     

Q-graders
Kwaliteit loopt als een rode draad 
door het bedrijf. Mocca d’Or heeft 
twee koffieproevers in dienst: Niels 
te Vaanhold en Judith Konsten. Zij 
zijn gecertificeerde Q-graders die tot 
de top in hun vak behoren. De twee 
controleren vanaf de inkoop en zien 
erop toe dat Mocca d’Or ruimschoots 
aan de hoge eisen voldoet. Bij het be-
drijf ligt de lat hoger dan elders. Op 
een schaal van 100 moet Mocca d’Or 
van zichzelf minstens een score van 80 
punten behalen wil de koffie de markt 
halen. Prijs is altijd ondergeschikt aan 
kwaliteit. 

Koffie is geen eenheidsverhaal bij Moc-
ca d’Or, dat uit tal van landen impor-
teert. Die landen bevinden zich op de 

evenaar tussen de Kreefts- en Steen-
bokkeerkring rondom de wereld. Alle 
bonen worden zorgvuldig geproefd. 
Eigenlijk zijn het geen bonen, we noe-
men ze alleen zo. 
Jelle: ‘Het zijn koffiebessen. Twee 
zaadjes met de platte kant tegen el-
kaar aan, net als bij een pinda. Je hebt 
zes kilo nodig voor één kilo gebrande 
koffiebonen. Er zijn binnen de koffie-
familie vijf soorten planten waarvan 
er drie drinkbare koffie opleveren. De 
lekkerste zijn de arabica- en de robus-
tavariëteiten. De boeren nemen zelf 
vaak genoegen met een mindere kwa-
liteit om zoveel mogelijk rendement 
te maken en om ons van de lekkerste 
koffie te laten genieten.’ Een intensief 
proces gaat aan het branden vooraf: 
planten, verzorging, oogsten (de bes-
sen voor Mocca d’Or worden met de 
hand geplukt), wassen, drogen, afvillen 
in ademende jutezakken en transport. 
Tientallen soorten koffie worden door 
Mocca d’Or geproduceerd. Dat kunnen 
single origins zijn (enkele landenkof-
fies) maar ook melanges uit verschillen-
de regio’s en landen (blends). Het laat 
zich raden dat proeven behalve een 
vak apart ook een continu proces is.

Baristatraining
Mocca d’Or heeft vol ingezet op de 
horeca. Het belangrijkst van alles komt 
dus nog: de barista die in de zaak de 
koffie voor de gast zet. Jeffrey: ‘Daar 
valt en staat alles mee. Degene die het 
espressoapparaat bedient kan onze 
koffie maken en breken. Die persoon 
is superbelangrijk.’ Jelle: ‘We hebben 
alles onder controle, van inkoop tot 
uitleveren, behalve het koffie zetten 
en serveren. Vandaar dat wij een trai-
ningscentrum hebben ingericht waar 
personeel van onze klanten kan leren 
hoe je met de machine moet omgaan.’ 
Jeffrey: ‘Wij laten zien wat erbij komt 
kijken, waar je op moet letten, de 
doorlooptijden, de dosering, de ma-
ling, de reiniging enzovoorts. Het is 

geen rocketscience, maar koffiezetten 
vergt wel training en aandacht.’ Jelle: 
‘We noemen dat net als bij basketbal 
de fundamentals; in de basis moet het 
kloppen. Maar vooral moet men weten 
hoe koffie moet smaken.’ Jeffrey: ‘Dat 
is ondermaats in ons land, mag ik wel 
zeggen. Een espressomachine leren 
kennen is niet het moeilijkste, gewoon 
een kwestie van goed schoonhouden, 
maar de machine moet nauwkeurig 
zijn afgesteld. Ik adviseer om dat elke 
ochtend te checken. Bij ons kan men 
dat onder de knie krijgen.’ Jelle: ‘Onze 
barista’s rijden ook bij de klanten langs 
om op locatie trainingen te geven. Wij 
trekken daar zo enkele uren voor uit. 
Voor service en trainingen sturen wij 
geen factuur. Dat is allemaal part of 
de deal. Zonder degelijke baristatrai-
ning kun je bij ons eigenlijk geen klant 
worden, dan kunnen wij er niet achter 
staan. Het is een verplicht nummer.’ 
Koffie steekt nauw, het is een vers 
natuurproduct. Er zijn bovendien zo-
veel factoren die de kwaliteit nadelig 
kunnen beïnvloeden zoals licht, zuur-
stof en luchtvochtigheid: ‘Je wil ver-
oudering en smaakverlies voorkomen, 
geen pieken en dalen. Dat is dodelijk 
in horeca. De ondernemer én de gast 
wil een vlakke lijn die altijd optimaal 
qua kwaliteit is.’ 

In het trainingscentrum worden in-
structies gegeven en koffies door klan-
ten geproefd. Voor degenen die zijn 
opgegroeid met DE roodmerk, grote 
filterpotten met dito mokken is deze 
studio een openbaring. Ze proeven er 
samples overal vandaan. Mocca d’Or 
brengt een verhaal over koffie, ook 
letterlijk. 
Jelle: ‘Een Nederlandse sterrenchef ver-
telt over de waterkers die hij uit eigen 
moestuin haalt maar zijn koffiepads 
zijn Italiaans. Dat rijm ik niet. Wij willen 
graag dat onze klanten dat kunnen 
doorvertellen aan hun gasten; waar de 
koffie vandaan komt, welke kenmer-
ken de regio’s hebben, de verschillen 
tussen de oogstjaren, wat de smaak-
nuances zijn van diverse koffies en wil 
je wel of juist geen verschillen proeven. 
Vergelijk het met wijn. Daarover wordt 
ook alles verteld. Bij koffie is het niet 
anders. Koffie hoeft ook geen traditi-
onele afsluiting van een diner te zijn. 
Tussendoor kan ook. Koffie kan heel 
goed in een bouillon van langoustines, 
zoals een zoon van een collega op het 
NK barista heeft gedemonstreerd, of 
bij rood vlees. En kiezen tussen des-
sert of koffie is opdringerig. Waarom 
geen dessert mét koffie? Je kunt fan-
tastische combinaties op tafel brengen 
met smaken die zich als yin en yang 
verhouden. Wij gaan zelfs zo ver dat 
wij koffie kunnen laten aansluiten op 
de kaart, op het eten en in gerechten. 
Uit de gesprekken met de ondernemer 
wordt in overleg bepaald welk concept 
het best past bij de wensen, de zaak en 
de doelgroepen. Als je bij ons in smaak 
niet slaagt, slaag je nergens.’ Het totale 
verhaal slaat ook op het pakket. Mocca 
d’Or levert ook de accessoires en het 
serviesgoed. Mocca d’Or is niet alleen 
een verhaal over koffie, maar ook over 
het merk en over gastronomie.

Foto vlnr: Jeffrey Draaisma en Jelle Algra
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AMUSE
Ei, vandouvan, mosterd

VOORGERECHT
Zeebaars, limoen, komkommerkruid, venkel

1STE TUSSENGERECHT 
Hoender, aardappel, gerookte mayonaise, 

dubbel getrokken kippenjus
2E TUSSENGERECHT 

Tomaat, basilicum, coeur de boeuf, 
goudsbloem

HOOFDGERECHT  
Entrecote dry aged (56 dagen), knolselderij, 

meloes-ui, lavas, biet, jus de veau
KAAS

Selectie Franse en Friese kazen ism De 
Zuivelhoeve Sneek 

DESSERT
Witte perzik, yoghurt, hangop, wei-gel, 

limoen, meringue, walnoot

MENU

‘Ik zie een uitdaging in wat er nog niet 
is of waarvan men denkt: dat kan niet’

AALDERING PINOTAGE ROSÉ IS VERKRIJGBAAR BIJ 
DE LEDEN VAN FRYSLÂN CULINAIR

fryslan culinair pinotage rose Aaldering.indd   1fryslan culinair pinotage rose Aaldering.indd   1 21/04/2021   9:36:2521/04/2021   9:36:25

KOST WINNING
Leeftijd 46.
Geboorteplaats Bunschoten.
Woonplaats Oppenhuizen.
Burgerlijke staat: Getrouwd met Joke 
Schraa, 3 kinderen (2 dochters van 12 en 
14 en een zoon van 10). 
Opleiding Havo, MTS (Friese Poort), HTS 
(NHL) en master didactiek Vrije Universiteit 
Amsterdam.
Functie Directeur/eigenaar Dutch Energy 
Group Sneek.
Werk/carrière 1998-2000 R&D Indutech 
(Lankhorst), 2000-2005 Philips Bene-
lux Drachten, 2010-2021 InnoSol, NHL 
Hogeschool (2015-2017 senior project-
manager), 2013-2021 The Green World 
Company, 2021- Dutch Energy Group.
Bestuursfuncties SKS (technische zaken, 
zeilformule en veiligheid), 112Water 
(schipper reddingsboot Werdon) en se-
cretaris ZOU (Zeilvereniging Oppenhuizen 
Uitwellingerga). 
Restaurant Le Petit Bistro Sneek.
Kok Jeroen van der Geest.
Bediening Benthe Smithuis.
Interview Albert van Keimpema.

Jeroen Veenema

Column

SNEEK – Energie en klimaat, het 
zijn dé items die spelen. Ze zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbon-
den. Er zijn nog heel veel hobbels 
te nemen, laat energieonderne-
mer Jeroen Veenema weten. Wat 
vandaag de oplossing lijkt, hoeft 
nog niet voor morgen te gelden. 
Eén ding weet hij zeker: fossiele 
energie heeft geen toekomst meer. 
‘Die tijd is geweest.’ Zonne-ener-
gie, allemaal mooi en aardig, ‘maar 
als morgen iedereen elektrisch wil 
rijden kan dat niet eens’. Het net 
komt aan de grenzen te zitten. Wat 
Jeroen bedenkt is hoe wij veel slim-
mer, flexibeler en strategischer met 
energie kunnen omgaan, en hoe 
we die beter en efficiënter moeten 
benutten.

De materie is complex maar Jeroen 
houdt het graag overzichtelijk, pro-
beert aan de hand van praktijkvoor-
beelden uit te leggen hoe het zit. ‘Wij 
gaan naar decentrale netwerken. Elek-
triciteitscentrales distribueren energie 
over een groot gebied via een steeds 
dunner wordende kabel naar de meter-
kast. Dat bestaat straks niet meer. Ener-
gie gaat op veel meer locaties worden 
gewonnen om voldoende capaciteit te 
bereiken. Dorpen en steden moeten 
zich lokaal bedruipen qua energie en 
vormen vervolgens netwerken onder-
ling.’
Door de ‘groene’ energie die zon en 
wind leveren ontstaat er zo’n grote 
hoeveelheid stroom dat het net dat 
niet aan kan. Het net moet zodoende 
op dit moment worden verzwaard. 
‘Maar dat kan niet van vandaag op 
morgen. Het duurt jaren voordat het 
net is berekend op de vraag naar ener-
gie en de energie die voorhanden is.’

Wat kunnen we doen?
‘De mens moet anders worden gepro-
grammeerd. Tot nu toe werd ons aan-
geraden om ’s nachts de wasmachine 
te laten draaien omdat de energievraag 
overdag veel groter is. Maar als je zon-
energie verbruikt is het juist beter om 
overdag als de opwekking het hoogst 
is de was te doen. Daar gaat het om: 
kijk naar functie en vraag, wanneer 
heb ik wat nodig? Energie benutten en 
leveren moet maatwerk worden. Als je 
nieuw gaat bouwen kun je het dak het 
best in oostwestperspectief plaatsen. 
Dan vang je zonlicht over een langer 
dagdeel op. En vraag je af waar je 
bouwt. Op de ene plek zit meer warm-
te in de grond dan op de andere. Dat is 
van belang voor geothermie. Staat een 
woning of bedrijfspand dichtbij water, 
dan kan aquathermie interessant zijn 
door via een wisselpomp warmte aan 
het water uit de sloot te onttrekken 
om zo je huis te verwarmen.’

Er zijn honderden slimmigheden te be-
denken, stelt Jeroen. Essentieel is dat 
we de energie bufferen zodat je de 
pieken eruit haalt.‘Een voorbeeld: als 
’s zomers de jachthaven in de namid-

dag vol raakt gaat iedereen de boot 
aan de walstroom koppelen. Deze piek 
bepaalt het jaarlijks contractvermogen 
en kost de gebruiker onevenredig 
veel geld. Beter is om de energie met 
batterijen te sparen en voorradig te 
hebben waardoor het verbruik wordt 
uitgesmeerd. Heb je energie over? Ver-
koop die aan de buurman! Het ener-
giesysteem moet flexibeler. Nu zit de 
energiemaatschappij ertussen en die 
veegt de waarde van de restenergie 
aan de strijkstok. Transporteer energie 
rechtstreeks van a naar b, dat moet 
mogelijk zijn.’

Is het niet wat te snel gegaan 
met de duurzame energie?
‘Zo mag je het wel stellen. Door al die 
SDE-subsidies werd iedereen gek in 
de kop en is er van alles uit de grond 
gestampt. De overheid is erdoor over-
vallen.’

Kern- of thoriumenergie,  
zijn dat de oplossingen om  
de klimaatdoelen te halen?
‘Dat zijn mooie bronnen. Heel efficiënt 
en onuitputtelijk. Het enige smaakje 
eraan is het afval maar die is heel ge-
ring en goed op te slaan. Ze horen 
zeker thuis in het energiepalet.’

En waterstof?
‘Waterstof zal zeker hybride breed 
toepasbaar zijn. Eenmaal duurzame 
energie opgewekt voor waterstof kun 
je die vrij eenvoudig door een bestaand 
leidingwerk pompen en een cv-ketel 
om te bouwen en aan te sluiten op 
het huissysteem. Waterstof kan ook in 
de mobiliteit functioneel worden. Een 
elektrische auto voor kortere afstan-
den, een waterstofauto voor de lange-
re. Energie moet je integraal bekijken.’
De Dutch Energy Group heeft dit jaar 
een superstart gemaakt, zegt Jeroen. 
De bedrijfsvisie luidt: energie opwek-
ken in de breedste zin en antwoorden 
te bieden op duurzaamheids- en  ener-
gievraagstukken. Het bedrijf adviseert, 
ontwikkelt concepten, realiseert en 
exploiteert projecten, brengt de mo-
gelijkheden in kaart en berekent rende-
ment, opslag, distributie en conversie 
van energie.

Hoe was jouw jeugd?
‘Ik ben in IJlst opgegroeid. Daar ben ik 
opgegroeid. Heit was rayonmanager 
van alle Trekpleister-filialen in Friesland. 
Ik was altijd technisch bezig, lekker 
prutsen aan karts en brommers en zo. 
Het water op in een bootje met een 
automotor of met een propeller, dat 
soort dingen. De politie was niet altijd 
wijs met me, haha! De havo duurde 
lang omdat het met de Big Band te 
gezellig was. Ik heb een tussenstap op 
de MTS gemaakt en ben toen naar de 
HTS gegaan. Daar zag ik het licht en 
ging de studie heel vlot. Mijn eerste 
banen had ik bij Lankhorst en Philips. 
Omdat ik mijn bootjeshobby met werk 
wilde combineren ben ik bij De Boarn-
stream aan de slag gegaan. Via mijn 

project bij NHL kwam ik in contact met 
het Kenniscentrum Jachtbouw. Dit pro-
vinciaal project werd opgezet omdat 
de polyester jachtbouw met innovaties 
als de vacuümfolie injectietechniek en 
experimenteren met biologische harsen 
als een bedreiging voor de klassieke 
Friese staal- en houtbouw werd ge-
zien. De plannen waren groots. We zijn 
met een groep van dertig ondernemers 
op excursie in Slovenië geweest. Daar 
werd op revolutionaire wijze een jacht 
ontwikkeld. Een frees van vijfentwin-
tig meter sneed het hele schip in één 
keer uit. Martinus Wijma heeft later 
in Heerenveen eenzelfde productie-unit 
opgezet. Een van de vijftien thema’s die 
waren bedacht was elektrisch varen. 
Diverse spin-offs waren het gevolg. 
Zo is ook de zonnebootrace ontstaan 
waar ik vanaf het begin nauw bij be-
trokken was. In wat er nog niet is of 
waarvan mensen denken wat niet kan, 
zie ik een uitdaging.’

Hoe ben je in de zonne-energie 
terechtgekomen?
‘Ik bouwde mijn activiteiten bij NHL 
af, want ik wilde niet voor de rest van 
mijn leven in het onderwijs, en hielp 
bij een woningcorporatie mee aan het 
verduurzamen van woningen en het 
ontwikkelen van zonneparken. Op een 
gegeven werd ik verhuurd aan Guta-
mi Solar, een bedrijf in zonnedaken. 
Zo ben ik geleidelijk aan ondernemer 
geworden. Heel voorzichtig dus. Dat 
komt omdat ik nooit al mijn zekerhe-
den zomaar overboord heb gegooid. 
Je hebt tenslotte toch een gezin.’

Wat is jouw verwachting?
‘We zitten midden in de film zonder in 
de gaten te hebben hoe die afloopt. 
We zijn historie aan het schrijven. Maar 
we gaan het beleven; een geheel circu-
laire toekomst. Om daar een steentje 
aan bij te dragen vind ik mooi.’

Ik kan zo teleurgesteld in smaak raken, dat ik er boos van word. 
Alhoewel smaak, het mag soms nog niet eens zo heten. Zeker 
niet als het geen smaak heeft. Een aantal keren heb ik in een 
supermarkt aardbeien gekocht. Elk voorjaar word ik daartoe 
verleid. Omdat ik aardbeien lekker vind. Nu zult u zeggen: daar 
moet je ook geen aardbeien kopen. Maar elk mens valt weleens 
ten prooi aan gemakzucht. Aan de presentatie ligt het niet. 
Groenten en fruit in de Nederlandse schappen zien er qua vorm 
en kleur perfect uit. Maar het is allemaal kosmetisch. Geef mij 
maar lelijke waar die van binnen goed is. 
De aardbeien die ik kocht smaakten niet eens naar aardbeien. 
Het smaakte helemaal nergens naar. Ik probeerde bij het 
langzaam kneuzen van de aardbei in mijn mond nog iets van 
smaak te proeven maar dat was een vruchteloze poging. Weg 
vier euro, want zoveel kost een bakje. Soms zijn de aardbeien in 
de aanbieding (wat in geval van voedsel not done hoort te zijn) en 
dan is de vijf euro voor twee bakjes nog meer weggegooid geld.
Gelukkig zijn er Fryslân Culinair-restaurants. Mijn favoriete 
nagerecht is hangop en variaties daarop. Met aardbeien dus. 
Daar kan ik me bij het voorgerecht al op verheugen. De aardbeien 
die ik dan in de eerlijke keukens eet, in het seizoen natuurlijk 
(van juni tot september), zijn echt niet te versmaden. Wat een 
intense smaakbeleving onderga ik dan. Goede chefs hebben een 
eigen tuin met kas die ze zelf bijhouden of door een ander laten 
verzorgen. Je kunt als restaurant groenten en fruit natuurlijk 
ook gewoon halen uit een natuurtuin, zoals ’t Hummelhûs in 
Oudehorne. Ben je verzekerd van topkwaliteit. Twee bevriende 
chefs, Harmen Ligthart van De Hinde en Michael Roest van de 
Abij, leven zich uit in hun tuinen. Ik mag daar graag naar kijken 
(druk zat met andere dingen). Ik vroeg Michael, die samen met 
zijn vader in De Westereen een schitterende tuin heeft, hoe hij 
zulke smaakvolle aardbeien op het bord krijgt. Wel, zei hij, dat 
is een kwestie van geduld. Maar ook van de rassen die je teelt. 
Hij heeft de vroeg dragende Korona (besmettelijk lekker) en de 
lang dragende Furore. De Korona is heel zoet en geschikt voor 
confituren en de Furore heeft een mix van smaken (fris, zoet, 
lichtzuur). Minder opbrengst betekent meestal meer smaak. Veel 
zorg aan besteden levert eveneens veel smaak op. Je moet op 
het juiste moment beginnen en niet te haastig zijn. Wel moet de 
grond nog koud zijn. Het hangt van de omstandigheden af of 
kasteelt al dan niet nodig is. Wel, en de zon en de natuur doen de 
rest.
Dan nog even de klassieke hangop van Michael: yoghurt in een 
doek 24 uur uitlekken, de vaste stof mengen met geslagen room, 
snufje zout, verse vanille, beetje suiker en wat rasp van citroen of 
sinaasappel en de lekkerste Friese aardbeien van de wereld erbij. 
Dan is de maaltijd een feest en helemaal af.
Tip met een nog niet rijpe aardbei: 
een dun plakje op de oester!

Albert van Keimpema

AARDBEIEN

Jeroen van der Geest, Benthe Smithuis en Jeroen Veenema.
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Bakker Vakkeuken, Bûtenpôle 1, Berlikum, www.bakkervakkeuken.nl

De beste oplossing vraagt om maatwerk
Bij Bakker Vakkeuken werken we aan prachtige 
projecten in de horeca, het onderwijs, de zorg 
en de maritieme sector. 

Kennismaken? Bel 0518 - 46 30 00

ambacht
maakt het
verschil
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 De Waard van Dokkum Dokkum
 Restaurant logement De Hinde Hindeloopen
 Restaurant de Jouster Toer Joure
 Restaurant Zuiver Joure by Marten & Nely Joure
 It Posthûs Makkum
 Restaurant De Oranjetuin Tjaarda Oranjewoud
 Restaurant Vis en Meer Woudsend
 Restaurant Zuiver Vlieland Oost-Vlieland
 Restaurant Le Petit Bistro Sneek

Deze restaurants zijn aangesloten bij Fryslân Culinair.
Een samenwerkingsverband van 10 gedreven restaurateurs, 
die naast hun eigen stijl en uitstraling het regionale product 

op een creatieve manier promoten.

Fryslân Culinair Secretariaat
postbus 30, 9270 AA de Westereen

info@fryslanculinair.nl
www.fryslanculinair.nl

Vis en Meer

Restaurant logement
De Hinde
‘t Oost 4, Hindeloopen 
T. (0514) 52 38 68
www.dehinde.nl

Restaurant  
de Jouster Toer
Midstraat 54, Joure 
T. (0513) 41 82 16
www.dejoustertoer.nl

Restaurant Zuiver - Joure
Douwe Egbertsplein 1a, 
Joure, T. (0513) 41 70 70
www.joure-zuiver.nl

Restaurant  
De Oranjetuin Tjaarda
Kon. Julianaweg 98,  
Oranjewoud 
T. (0513) 43 35 33
www.tjaarda.nl

Restaurant Vis en Meer
De Dyk 6, Woudsend
T. (0514) 591 748
www.restaurantvisenmeer.nl

It Posthûs Makkum
Plein 15, Makkum
T. (0515)231 153
www.itposthus.nl

Restaurant 
Zuiver - Vlieland
Willem de Vlaminghweg 2, 
Oost-Vlieland, T. 0562-451857
www.zuiver-vlieland.nl

Le Petit Bistro
Muntstraat 2 - Sneek
T 0515-433460
www.petitbistro-sneek.nl

De Waard van Dokkum
Markt 30a - Dokkum
T 0519-220350
www.abdijvandokkum.nl

Deze restaurants zijn aangesloten bij 
Fryslân Culinair
een samenwerkingsverband van 9 gedreven 
restaurateurs, die naast hun eigen stijl en 
uitstraling het regionale product op een 
creatieve manier promoten.

Restaurant De Hinde
Hindeloopen - www.dehinde.nl

Restaurant de Jouster Toer 
Joure - www.dejoustertoer.nl

Restaurant Zuiver Joure
Joure - www.zuiver-joure.nl

Restaurant It Posthûs Makkum
Makkum - www.itposthus.nl 

Le Petit Bistro
Sneek - www.petitbistro-sneek.nl

Restaurant de Waard van Dokkum
Dokkum - www.dewaardvandokkum.nl

Hindeloopen

Vlieland

Joure Oranjewoud

Dokkum

Sneek

Restaurant De Oranjetuin Tjaarda
Oranjewoud - www.tjaarda.nl

Restaurant Zuiver Vlieland
Vlieland - www.zuiver-vlieland.nl

Restaurant Vis en Meer
Woudsend - www.restaurantvisenmeer.nl

Makkum

Woudsend

 = Fryslân Culinair restaurant
 = labelhouder (zie: www.fryslanculinair.nl)

Fryslân Culinair labelhouders

 Echte Bakker Marten Boonstra Akkrum
 Bakker Kluft Makkum
 Patisserie De Korenbloem Schaafsma Franeker
 Bakker De Vries Koudum
 Kaasboerderij “De Gelder” Tijnje
 Kaasmakerij De Nijlander Workum
 Pieter Peit’s Hoeve BV Lies
 Natuurtuin It Hummelhûs Oudehorne
 Ambachtelijke Slagerij Menno Hoekstra Anjum
 Van Huisstede dé Slager Dronrijp
 Weduwe S. Joustra & Zn. Sneek
 Boomsma Distilleerderij Leeuwarden
 Fiskerijbedriuw De Jager Reduzum
 Ijsselmeervisbedrijf Bootsma Hindeloopen

scan de QR code en meld u aan voor de FC nieuwsbrief.

Dé Culinaire 
adressen van 

Fryslân

Sneek

ONE-STOP-SHOP
De echte

van ontwerp tot productie

Van ontwerp tot product

ONE-STOP-SHOP
De echte

van ontwerp tot productie

Van ontwerp tot product

ONE-STOP-SHOP
De echte

van ontwerp tot productie

Van ontwerp tot product

ZUIVER Vlieland gaat uitbreiden met derde vestiging 

Robert: ‘Toen we in coronatijd geslo-
ten waren, brachten we onze gerech-
ten naar de gasten in de vorm van 
kookboxen en tastings. Die werden 
enthousiast onthaald. Juist in deze 
tijd is gebleken hoe belangrijk het is 
om gezond te eten, maar ook hoe fijn 
het is om culinair verrast te worden.’
‘De aanvragen voor de kookboxen en 
tastings kwamen vanuit heel Friesland 
binnen,’ vertelt Roland. ‘We merken 
dat het concept van het werken 
zonder vaste menukaart, maar re-
kening houdend met duurzaamheid 
en circulariteit, aanslaat. Daar willen 
we natuurlijk graag heel de regio 
van laten mee genieten. Daarom 

gaan we op zoek naar een mooie 
nieuwe locatie in Friesland waar we 
ons concept verder kunnen ontwik-
kelen en uitbreiden. De uitdaging is 
een pand te vinden wat voldoende 
ruim is opgezet en waar eventueel 
de mogelijkheid is voor een terras.’ 
Robert: ‘Een mooie sfeervolle ruimte 
waar onze gasten kunnen genieten 
van fine dining is het uitgangspunt 
van onze zoektocht.’ Als zich een 
geschikte locatie voordoet, zou deze 
vestiging in de loop van 2022 haar 
deuren moeten openen. 

Bij Restaurant ZUIVER wordt, zowel 
op Vlieland als in Joure, niet gewerkt 

met een vaste menukaart, maar met 
een dagelijks wisselend vijfgangen-
menu. Een bewuste keuze, want er 
wordt gekookt volgens de principes 
van Dutch Cuisine. No waste is het 
motto, waardoor het iedere keer 
weer een uitdaging is het menu zo 
samen te stellen dat er zo weinig 
mogelijk voedsel verspild wordt. Er 

wordt gewerkt met pure en eerlij-
ke producten uit het seizoen, liefst 
uit eigen moestuin en van Streek-
boeren&Co. Sinds 4 jaar is ZUIVER 
opgenomen in de Lekker 500 en in 
de selectie Gault&Millau. Sinds 2019 
is Restaurant ZUIVER onderdeel van 
Fryslân Culinair. 

Ruim 7 jaar geleden kwam Restaurant ZUIVER op het Friese 
Waddeneiland Vlieland onder leiding van chef Robert Buurma. 
In de jaren daarna groeide het restaurant uit tot een begrip op 
het eiland en ver daarbuiten. In 2018 opende de tweede vestiging 
in Joure, onder leiding van Marten Haga en Nely Smit. Nu zijn de 
uitbaters Roland Bakker en Annemieke Kruit-Bakker, samen met 
chef Robert Buurma, voorzichtige plannen aan het maken voor een 
derde restaurant, eveneens in Friesland. 

Lekkere geur boven Jouster PleinFoodbar Pand 1738 
in Makkum open Na de lockdown was aanvankelijk al-

leen het terras geopend en maakte 
Marten Haga gebruik van een bui-
tenkeuken voor de zaak. Dat voldeed 
zo goed dat hij daar is blijven koken.
‘Mooi centraal tussen restaurant en 
terras. En we kunnen hier lekker 

bourgondisch koken met grill en bar-
becue,’ aldus Marten. Boven het hele 
Plein hangt nu de heerlijke keukengeur 
van ZUIVER. 

Op de foto Marten Haga (l) met 
Ruben Jakobs en Fedde Smit. 

Alwin en Maartje Kalt van It 
Posthûs in Makkum hebben schuin 
tegenover aan het terrassencentrum 
Pand 1738 geopend. Volgens het on-
dernemende tweetal dé place to be. 

Pand 1738 is een, nee dé foodbar van 
Friesland voor de hele dag en avond: 
koffie, gebak, lunch, (shared) dining 
en een uitstekende borrel(hap). Dus 
tot gauw in Makkum! 
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