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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.

Fryslân Culinair in de Lekker 500
Fryslân Culinair is weer goed vertegenwoordigd in de Lekker 500 van 2022. De restaurantgids heeft 
de beste zaken van Nederland geselecteerd en beoordeeld. 

Bistro Nijeholt van Landgoed Lauswolt 
in Beetsterzwaag wordt uiteraard ge-
noemd. Kan ook niet anders want de 
warme, laagdrempelige bistro ligt ach-
ter de vermaarde keuken van Lauswolt 
en daar wordt ook gekookt voor de 
Heeren van Harinxma*, het hoogst ge-
noteerde restaurant van Friesland en nr. 
38 van de Top 500. De recensie in Lek-
ker is lovend, de jury heeft uitstekend 
gegeten (proeverij van 3 voorgerech-
ten gravad lachs, steak tartaar, salade; 
gebraden Black Angus entrecote met 
beurre café de Paris, gepofte knolselde-
rij, Friese woudboontjes, maggiplant en 
velouté; lopend chocoladetaartje met 
gieser wildeman stoofpeertjes, karamel 
van rode wijn en roomijs met honing 
uit de bijenkas).
Even positief is Lekker ook over De 
Waard van Dokkum van Michael 
Roest. De proevers aten gerookte 
heekfilet met structuren van komkom-
mer en Hollandse garnalen, ribeye van 
kalf en eigen jus met gegrilde courget-
te, miso en wortel. Het dessert was ijs 
van duindoorn met mousse van moer-
bei, framboos en witte chocoladecrè-
me, gel van citroen en sponsachtige 
structuren van yoghurt. 
De Jouster Toer wordt ook heel eervol 
vermeld met een prachtige foto van 
patron-cuisinier/vinoloog Johan Scho-
tanus en gastvrouw/mede-eigenaar 
Diana Thijsseling. Ze staan volgens 
Lekker garant voor 25 jaar topkwaliteit. 
Als voorgerecht eet Lekker tartaar van 
rund met zoetzure radijs, komkommer 
bundelzwammetjes en krokant van 
flammkuchen. ‘Een heerlijke klassieker, 
mooi puur gehouden,’ schrijft Lekker. 
Het hoofdgerecht was een kalfsribeye 
en kalfswang met een rösti, koolrabi, 
wortel en tijmjus. De kaasplank bood 
5 topkazen en de aanbevolen wijnen 
worden hoog geprezen. Bovendien viel 
de prijs mee. 
Even verderop in de Midstraat at Lek-
ker bij Zuiver Joure van Marten Haga 
en Nely Smit. De geweldige recensie 
doet niet onder voor De Jouster Toer. 
De Jousters boffen maar met twee 
van zulke toprestaurants. Lekker be-

gon met Normandische geay oesters. 
Daarna volgde een rosé gebakken su-
kade van de buitenbarbecue die door 
Marten de hele zomer is gebruikt. De 
sukade gaat vergezeld van een saus 
van lavas en vers geschaafde zwarte 
truffel. ‘Goddelijk’, volgens Lekker. Het 
nagerecht is dat ook: Baked Alaska met 
een parfait van kokos, bergamotijs en 
licht gebrand Italiaans schuim met een 
‘vleug limoen en sereh op een taartje 
van hazelnoot met crème van passie-
vrucht’. 
In Bistro Aragosta in Leeuwarden was 
het volgens Lekker ‘een culinair feest’. 
Dat begon met alikruikjes en gekon-
fijte zalmfilet met zongedroogde 
tomaten, bietenmayonaise en gefri-
tuurde kappertjes en krokant gebakken 
kalfszwezerik met een ‘fluweelzachte’ 
saus van ganzenlever. De lamsnek met 
rozemarijn en knoflook en in eigen jus 
gegaard en cocotte onder bladerdeeg 
gebakken, betovert Lekker. De kazen 
zijn Fries, Frans en Italiaans. Welkom!, 
schrijft Lekker over Aragosta dat met-
een een plek in de 500 verdiende.
Het vorige restaurant van de Ara-
gosta-tandem Jan Gerard van der 
Wal en Wouter Brandsema is Le Petit 
Bistro in Sneek en dit intieme restau-
rant van chef Jeroen van der Geest 
en gastvrouw Benthe Smithuis is 
volgens Lekker ‘een mooi adres’ van 
Fries en Frans. De amuse tartelette en 
een crème van eidooier met vadouvan 
wordt verrassend gevonden. De kabel-
jauwhaas wordt hoog gewaardeerd en 
de mousse van witte perzik en cham-
pagnesorbet wordt als ‘verrukkelijk’ 
omschreven. 
Zuiver Vlieland is een mooie designzaak 
en de foto die Lekker bij de recensie 
plaatst getuigt daarvan. De entoura-
ge is top maar de keuken evenzeer. 
Lekker kreeg volgens concept een 
vijfgangendiner voorgeschoteld en 
roemt de bereidingstechnieken, de 
prachtige ingrediënten en de smaak-
combinaties. ‘Dit zorgt voor een avond 
feestelijk tafelen,’ oordeelt Lekker. Wat 
er werd gegeten? Wel, maïshoen met 
aardappelmousseline, ragout van maïs, 

structuren van rode biet plus bramen 
en zwarte bessen. Als slotakkoord een 
kaasplank met Vlielandse honing en 
huisgemaakte vlierbessenjam die ap-
plaus krijgt. Net als in de andere Fryslân 
Culinair-restaurants wordt hoog opge-
geven van de wijnen. 
Lekker eet vaak het eten wat de 
pot schaft, zo ook in Vis en Meer in 
Woudsend (ook een mooie foto!) van 
Sjouke en Maya Schilstra. Dus wor-
den er in dit visrestaurant schaal- en 
schelpdieren gegeten. De gasten zijn 
lekker gemaakt door het homarium. 
Dus wordt gestart met fine de clai-
re-oesters. Daarna volgden coquilles 
en gamba’s met zoeteaardappelcrème, 
parelcouscous en beurre blanc. ‘Verser 
dan vers,’ jureert Lekker. Dat geldt ook 
voor de rijk gevulde spaghetti frutti di 
mare de luxe met gamba’s, mosselen, 
kreeft en coquilles. ‘Wat een heerlijk-

heden,’ noteert het Lekker-team. Het 
toetje crème brûlée is zoals die hoort te 
zijn met een perfect flinterdun karamel-
laagje. Volgens Lekker zijn de porties 
gul en is de prijs-kwaliteit ‘dik in orde’.   

Fryslân Culinair vergadert in Statenzaal
Fryslân Culinair hield de laatste leden-
vergadering op een bijzondere plek: 
de schitterende Friese Statenzaal 
in het Provinsjehûs in Leeuwarden. 
Deze zaal vol glaskunst met symbo-
liek, wapens, familiestagen, cultuur, 
erfgoed en bestuurdershistorie is 
125 jaar in gebruik. Vandaar dat de 
club deze speciale gastvrijheid werd 
gegund. Voorzitter Tjitte de Wolff 

leidde de vergadering vanaf de ze-
tel die normaliter is voorbehouden 
aan de commissaris van de Koning. 
De aanwezigen namen plaats in de 
bankjes. Na de vergadering liep het 
gezelschap naar het vlakbij gelegen 
restaurant Aragosta aan de Voorstreek 
waar Jan Gerard van der Wal en 
Wouter Brandsema een uitstekende 
lunch bereidden. 

Op de foto vlnr Thom van der Heide (Tjaarda), Jan Gerard van der Wal (Aragosta), 
Aafke van der Veen (secretariaat), Annemieke Kruit (Zuiver Vlieland), Maartje 
van der Velde (It Posthûs), Roland Bakker (Zuiver Vlieland), Marten Haga (Zuiver 
Joure), Nely Smit (Zuiver Joure), Sjouke Schilstra (Vis en Meer), Jeroen van der 
Geest en Benthe Smithuis (Le Petit Bistro), Johan Schotanus (Jouster Toer) en Tjitte 
de Wolff (Tjaarda).  
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PRODUCENTEN MET HET
 LABEL

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
Begine 52
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

De Molenaar
Mouneplein
Witmarsum
www.mevrouwdemolenaar.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

Bakkerij Schotanus
Doarpsstrjitte 10
Twijzelerheide
www.bakkerijschotanus.nl

Havenbrouwerij Het Brouwdok
Nieuwe Willemskade 8
Harlingen
www.hetbrouwdok.nl

van Huisstede dé Slager
De Alde Mar 24
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

Hanos Heerenveen
Houtdraaier 2 | Heerenveen
www.hanos.nl

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

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

Het is hét item vandaag de dag in het bedrijfsleven: hoe kom 
je aan personeel? En vooral: hoe haal je vakbekwame mensen 
in huis? Het eerste antwoord ligt voor de hand. Je moet een 
goede werkgever zijn. Mensen willen een plezierige werksfeer 
en natuurlijk goede arbeidsvoorwaarden. Echter, er is krapte 
op de arbeidsmarkt. De vraag is groter dan het aanbod. Er zijn 
meer kapers op de kust. Je zult je als ondernemer moeten 
onderscheiden. Maar dat is niet het enige. Er zal meer aanwas 
moeten komen. Iedereen in onze branche hoopt dat jongeren zich 
interesseren voor de horeca en dat de toestroom naar opleidingen 
groeit. Daar heeft de hele sector behoefte aan.
Ik ben trouwens positief gestemd. Als ik zie hoe goed de ROC’s 
bezig zijn, vervult me dat met een gepaste beroepstrots. Iemand 
als Gerard Voskuilen heeft een geweldige drive. Opleiders zoals hij 
zijn goud waard voor de horeca. Zij leveren jonge mensen af die 
ontzettend welkom zijn in onze kweekvijvers. Want niet alleen de 
opleidingsinstituten vormen nieuw talent. In de praktijk leer je door. 
Ervaring opdoen is van groot belang in de horeca. Jobhoppen is in 
ons metier al veel langer aan de orde voordat dit begrip überhaupt 
werd geïntroduceerd. Iemand die zich wil bekwamen moet in zijn 
jonge jaren niet te lang op één plek blijven, weten wij. 
Ook mensen die zich hebben bewezen zoeken en vinden 
nieuwe uitdagingen. Neem Robert Buurma, de voormalige chef 
van Fryslân Culinair-restaurant Zuiver op Vlieland. Hij heeft 
een overstap gemaakt naar Lauswolt, waar hij in de keuken 
onder leiding van Arjan Bisschop souschef wordt en eveneens 
betrokken is bij Bistro Nijeholt, lid van Fryslân Culinair. Zulke 
transfers worden in onze branche altijd met interesse gevolgd 
en ze worden ook toegejuicht. Wij zijn het gewend mensen een 
nieuwe omgeving te gunnen. Vandaar ook dat ik het horecavak 
van harte kan aanbevelen bij mensen die een mooi, afwisselend 
en uitdagend beroep ambiëren. Never a dull moment, zou 
ik willen zeggen. Bovendien kun je veel richtingen inslaan: 
restaurant, hotel, (grand) café, keuken, bediening, gastheerschap, 
management, bedrijfsvoering, marketing. Daar komt bij dat onze 
sector internationaal georiënteerd is. In geen enkel vakgebied 
heb je wereldwijd zoveel mogelijkheden als in de horeca. Tegen 
de schoolgaande jeugd wil ik zeggen: kom eens kijken, laat je 
informeren. Er zijn veel verschillende 
opleidingen op ons gebied, en ook veel 
hoog gekwalificeerde opleidingen in 
onze provincie. Join the club! 

Tjitte de Wolff, 
voorzitter Fryslân Culinair 

en directeur van hotel-
restaurant Golden Tulip 

Tjaarda. 

VAKMENSEN IN HUIS HALEN

Column

VRIENDEN VAN
 

De Waard van Dokkum zet in op 
lunchcultuur: ‘Een waardevolle 
beleving van het middageten’

‘In veel landen om ons heen is lun-
chen een veel groter en belangrijker 
onderdeel van de dag. Ik wil Neder-
land daar kennis mee laten maken 
in ons restaurant,’ legt chef-kok Mi-
chael Roest uit. Restaurant de Waard 
is geopend van woensdag tot en met 
zondag. Michael Roest opende vorig 
jaar zijn restaurant in Hotel de ABDIJ 
in Dokkum. Hij kon al rekenen op vele 
dankbare gasten en goede recensies, 
mede dankzij zijn verworven bekend-
heid met zijn eerdere restaurant, de 
Waard van Ternaard. Restaurant de 
Waard van Dokkum kreeg dit voorjaar 

een vermelding in de Michelin Guide 
waarin Roest ‘een ambassadeur van 
zijn regio’ wordt genoemd, vanwege 
zijn keus voor streekproducten.

Het gewone minder standaard 
Roest wil met zijn manier van koken 
lekker eten voor iedereen toeganke-
lijk maken en de gasten kennis laten 
maken met producten uit de streek. 
Hij combineert de ingrediënten tot 
een verrassingsmenu, geserveerd in 
een ongedwongen en relaxte sfeer, 
waar smaak de boventoon voert. ‘Het 
gewone minder standaard maken op 

een iets ander niveau, dat is het idee. 
Het houdt ons als team creatief.’

De lunchcultuur
‘Lunchen kon altijd al in ons restau-
rant, maar door ook een uitgebreid 
verrassingsmenu aan te bieden wordt 
het een totaal andere beleving dan 
een diner in de avond. In landen als 
België, Italië en Spanje is de uitge-
breide lunch erg populair.’ Uiteraard 
ontbreken de bijpassende wijnen ook 
in Dokkum niet. ‘De lunch vervangt 
niet het diner, het is een waardevolle 
beleving van het middageten.’

Restaurant de Waard van Dokkum is gestart met het aanbieden van 
een 5-gangen verrassingslunch. 

Michael Roest in zijn eigen tuin. (Mijke Bos Fotografie)

Voor 4e keer op rij 
Bib Gourmand voor 
Bistro Nijeholt

Bistro Nijeholt op Landgoed Laus-
wolt in het mooie Beetsterzwaag 
is een intiem en sfeervol restau-
rant waar met dezelfde (h)eerlijke 
streekproducten als in restaurant 
De Heeren van Harinxma* wordt 
gekookt. Met dit verschil dat de 
gerechten eenvoudiger en Bour-
gondisch worden bereid. Zoals het 
een echte bistro betaamt kunnen 
de gasten klassiekers verwachten 
zoals een heerlijke Franse uien-
soep, krokante Flammkuchen en 
een heerlijke steak tartaar. 

Geniet in Bistro Nijeholt van lunch 
of diner in een ongedwongen en 
huiselijke sfeer. Daarbij serveert de 
bediening toegankelijke soepele 
wijnen met een goede prijs-kwali-
teitsverhouding. Deze zijn hoofd-
zakelijk afkomstig uit Frankrijk. In 
de tuin van Landgoed Lauswolt 
bevindt zich een moes- en krui-
dentuin. Die worden ’s morgens 
geoogst en liggen ’s avonds op 
uw bord. 

Bistro Nijeholt is opgenomen in 
de Lekker 500. Met trots kan men 
zeggen dat Bistro Nijeholt inmid-
dels een schot in de roos is voor 
de gasten uit de omgeving en de 
hotelgasten. Voor de vierde keer 
op rij is de bistro bekroond met een 
BIB GOURMAND. Voorwaar een 
prestatie. Dit is een erkenning voor 
een uitstekkende prijs-kwaliteits-
verhouding. ‘Daar zijn wij ‘Grutsk’ 
op!,’aldus Chef de Cuisine Arjan 
Bisschop.
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ORANJEWOUD – Als je John Vernooij 
twee uren aanhoort word je blij, 
heb je nieuwe energie en zie je de 
toekomst vol optimisme tegemoet. 
Zoveel ideeën, zoveel positivisme, 
zoveel vertrouwen; het is bijna ‘on-
menselijk’. John is de opperman van 
afvalverwerkingsbedrijf Omrin.  

Maar zo noemt deze koepel van Friese 
en (inmiddels ook) Groninger, Veluwse 
en Zuid-Hollandse overheden als aan-
deelhouder zich niet meer. Omrin is een 
grondstoffenbedrijf. Het is een van de 
stuwende krachten achter een naderende 
totale kringloopindustrie. Dat houdt in: 
afvalstoffen bestaan niet meer en grond-
stoffen, onderdelen en producten zijn 
ontworpen en gemaakt op hergebruik. 
Als voorzitter van de vereniging Circulair 
Friesland schetst hij een perspectiefvolle 
toekomst voor onze provincie: Friesland 
groeit uit tot de meest circulaire regio van 
Europa. Dat moet in 2025 al zover zijn. 
De vereniging telt al 120 sterke partners 
die elkaar inspireren en stimuleren. 
John, een vooruitgangsdenker bij uitstek: 
‘Ondernemingen bellen zelf om te vra-
gen of ze lid kunnen worden. Daardoor 
ontstaat een vliegwieleffect dat niet meer 
te stoppen is.’

Het buitenland heeft Friesland reeds 
ontdekt als innovatieve regio. December 
2021 won Circulair Friesland de Ameri-
kaanse 4Gen Award. Het was voor het 
eerst dat een organisatie buiten Amerika 
deze prestigieuze prijs in de wacht sleep-
te. John: ‘Het blijft niet onopgemerkt wat 
wij hier doen!’

Hoe komt een boerenzoon van het 
Utrechtse platteland op deze positie in 
Friesland terecht?
‘Ik ben geboren in een gezin van vier jon-
gens en een meisje. Mijn vader opvolgen 
op een gemengd bedrijf van fruitteelt en 
kippenfarm was niet aan de orde. Ik kon 
goed leren en na mijn studie werktuig-
bouwkunde ben ik aan de slag gegaan 
in de Groninger kartonindustrie. Eerst als 
managementtrainee. Vervolgens ging ik 
werken bij het grootste oud papierbedrijf 
van Nederland, een dochteronderneming 
van AVR uit Rotterdam en KNP en later 
bij AVR. Toen een private equityfonds, 
KKR, de zaak overnam ben ik in 2005 
overgestapt naar Omrin, dat onder die 
handelsnaam van Afvalsturing Friesland 
en Fryslân Miljeu net was opgericht. Vijf 
jaar later werd ik algemeen directeur.’

Het liep anders dan hij als jongeman voor 
ogen had: ‘Ik wilde bij de marine, zee-
man worden. De grote wateren op. Het 
leven van stoere mannen.’
Na 17 jaar zit hij nog bij Omrin: ’Ik moet 
energie proeven, en die is hier. Bovendien 
bevalt me de cultuur. Er werkt hier een 
geweldig team. Bij Omrin zit ik in m’n 
kracht. Er is hier veel gebeurd, er is veel 
gedaan. En er gaat nog veel meer ge-
beuren.’ Hij doelt op de ontwikkelingen 
in duurzaamheid, circulariteit en maat-
schappelijk ondernemen. Friesland kan 
er groot in worden, tot de avant-garde 
gaan behoren. ‘Neem de brugbedie-
ningscentrale in Leeuwarden die door 
Dijkstra Draisma wordt gebouwd, een 
ultiem voorbeeld van circulair bouwen. 
Of de huizenfabriek van Van Wijnen in 
Heerenveen. Geweldig dat daar een gro-
te bijdrage geleverd gaat worden aan 
huisvesting door duurzaam en efficiënt 
bouwen. Ik noem ook de samenwer-
king tussen de zuivelconcerns Fonterra 
en A-ware. Nog niet zo lang geleden 
zijn deze fabrieken gereedgekomen en 
nu alweer is uitbreiding nodig. Dit is de 

toekomst. Friesland hoeft geen Botlek of 
Schiphol. Wij vormen een blauwe zone 
waar geluk op één staat. Wij zijn niet het 
rijkst, wel het meest content.’ 
 
John Vernooij hielp mee de REC (Rest-
stoffen Energie Centrale) in Harlingen 
te ontwikkelen. Dat gaf soms publiciteit 
vanwege vermeende dioxine-uitstoot. Als 
het al ooit zo zou zijn geweest, bezweert 
John, dan hooguit het puntje van een 
theelepeltje. 
‘Wij willen de strengste controle die er 
bestaat. Dat is precies wat ons geholpen 
heeft. Ons is gevraagd worst case-scena-
rio’s in kaart te brengen. Dan heb je het 
over gevaar voor mens, dier en milieu. 
Anders krijg je geen vergunning, en te-
recht. Wij hebben belang bij een stren-
ge handhaving. Komt bij dat wij in het 
REC-dossier altijd heel transparant zijn 
geweest. Opening van zaken geven was 
de enige weg om uit de storm te komen.’
Vervelend was het wel, dat de integriteit 
van Omrin in twijfel was getrokken: ‘Zie 
de geest maar eens terug in de fles te 
krijgen.’ Hij is juist trots op Omrin: ‘Als je 
kijkt naar alle verbrandingsopties halen 
wij de meeste energie eruit. Energie die 
wordt benut voor verwarming.’ Omrin is 
een van de best presterende afvalverwer-
kings- en recyclingbedrijf van Nederland, 
laat hij weten. Competitiegeest zit in de 
genen van het bedrijf. ‘Wij hebben een 
passie voor duurzaamheid en circulariteit. 
Omrin heeft sterk ingezet op recycling. 
Wij zijn competitief ingesteld, wij wil-
len ons onderscheiden en excelleren op 
duurzaamheid. Landelijk scoren wij het 
best op hergebruik, hebben wij tegen 
de laagste kosten het hoogste energie-
rendement. Niemand doet wat wij doen. 
Circulariteit is onze missie. Dat gaat ver-
der dan weggooien.’ 
Omrin gaat nog veel breder: ‘Op ecopark 
De Wierde in Heerenveen wekken wij 
groengas op in onze vergistingsinstallatie. 
Door het groengas is Omrin qua mobili-
teit fossielvrij; al onze auto’s rijden erop.’
Omrin wil dat laten weten ook. De zo 
typisch Friese bescheidenheid siert John, 
maar het Omrin-team wil de puike pres-
taties uitdragen. Vandaar dat de onder-
neming vaak en helder communiceert.

Het gaat je duizelen als John opsomt 
waar Omrin overal mee bezig is. Of het 
nu gaat om onderwijsprogramma’s (het 
klaarstomen van talent dat de uitda-
ging van een geheel circulair Friesland 
aangaat), de Recycle Boulevard met 7 
winkels, het duurzaamheidsrestaurant 
daar, het bouwen van een vlinderhub 
over de weegbrug op De Wierde om op-
timale biodiversiteit te creëren, zoals ook 
de otter is opgedoken in het opgewaar-
deerde gebied rondom; het broeit van 
de initiatieven en successen. Te noemen 
valt ook de sorteerfabriek waar allerlei 
verschillende soorten plastics worden 
onderverdeeld om betere grondstoffen 
samen te stellen. In de volgende schakel 
worden plastickorrels gemaakt waarvan 
een bedrijf als Philips de Senseo’s fabri-
ceert.
John Vernooij: ‘Wij bouwen ketens. Dat 
is het concept van circulair denken en 
ondernemen.’ En dan hebben we het 
nog niet eens over het NTCP in Heeren-
veen (het Nationaal Test Centrum Plas-
tics) waarvan Omrin een van de founding 
fathers is en waarbij John Vernooij als 

bestuurslid betrokken is. Het NTCP is een 
onafhankelijk R&D-instituut, gebouwd 
met subsidie van de provincie, het Rijk en 
het verpakkende bedrijfsleven, dat uniek 
is en dat zichzelf bedruipt van de testop-
drachten die het internationaal krijgt.
Het is een wisselwerking. De consument 
wil circulariteit, de fabrikant kan er niet 
meer omheen. In het NTCP kunnen de 
Unilevers van deze wereld laten onder-
zoeken voor welke producten zij de beste 
en duurzaamste plastics kunnen inzetten. 
Niemand wil achterblijven, merkt John.
Hij is geen hardliner die plastic uit de 
wereld wil bannen (‘Plastic heeft een 
functie, bijvoorbeeld qua houdbaarheid 
van producten en qua marketing’), want 
plastic kan gewoon worden opgenomen 
in de keten. 
‘Plastic is alleen ernstig als het zwerfvuil 
is in zee of op land. Dan vernielt het 
ecologische systemen,’ aldus John. Hij 
roemt het NTCP: ‘Het is buitengewoon 
knap wat men daar presteert. Het is een 
van de pijlers van de circulaire economie.’
De andere had hij al genoemd: het slui-
ten van ketens, duurzame energie uit ver-
branding en vergisting winnen, biodiver-
siteit implementeren maar ook mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt in 
het proces te betrekken, een eveneens 
belangrijke sociaal-maatschappelijke 
component: ‘Je moet niet kijken naar 
wat mensen niet kunnen, maar kijken 
naar wat mensen wél kunnen.’

Hij is pragmatisch ingesteld: circulair on-
dernemen lukt alleen als je er geld mee 
kunt verdienen. ‘Wat niemand koopt 
hoef je niet te maken.’ Hij ziet grote 
kansen voor Friesland: ‘De circulaire eco-
nomie wordt heel groot. In een mooie, 
schone en groene provincie als Friesland 
waar hele gemotiveerde en vakbekwame 
mensen zijn, heeft die hier de meeste 
potentie. Omrin creëert voortdurend 
werkgelegenheid en dat geldt voor alle 
andere partners in de keten.’
Logisch dat anderen zich willen aan-
sluiten. In 2014 besloot Omrin tot het 
uitgeven van B-aandelen (Friese gemeen-
ten bezitten A-aandelen) waardoor ook 
niet-Friese overheden kunnen toetreden. 
Inmiddels is driekwart van Groningen on-
derdeel van Omrin! Het bedrijf bouwt 
er nota bene een vergistingsinstallatie 
voor groente en tuinafval. En ook daar 
worden burgers geprikkeld om zo weinig 
mogelijk afval te produceren en zo veel 
mogelijk te scheiden. 

Voorlopig kan John Vernooij zijn ei kwijt: 
‘Ik knijp mijzelf soms in de arm wat voor 
een fantastisch bedrijf dit is en hoe goed 
de mensen zijn die er werken. Wij krijgen 
er veel voor terug. Alle vacatures worden 
vooralsnog vervuld, dat kan ook niet ie-
dereen zeggen.

‘Ik ben competitief ingesteld’’

Aaldering Pinotage is verkrijgbaar bij de leden van Fryslân Culinair
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KOST WINNING
Leeftijd 53.
Geboorteplaats: ‘t Goy.
Woonplaats: Heerenveen.
Burgerlijke staat: Getrouwd met 
Monique Birkhoff, 2 kinderen; een 
dochter (20) en een zoon (19). 
Functie: Algemeen directeur  Omrin 
(sinds 2010).
Opleiding: vwo, werktuigbouwkunde TU 
Eindhoven.
Werk/carrière: kartonindustrie Gronin-
gen, AVR (tot 2005), Omrin.
Restaurant: Grandcafé 1834 Tjaarda 
Oranjewoud.
Kok: Joram van der Staaij.
Bediening: Thom van der Heide.
Interview Albert van Keimpema.

John Vernooij

Column

Gaat corona ons eetritme veranderen? Of anders gesteld: gaan we 
door de beperkende maatregelen vaker overdag naar het restaurant? 
Het is goed mogelijk dat we daaraan gaan wennen. Wie in coronatijd 
uit eten wil en wordt gedwongen dat ’s middags te doen, kan dat wel 
eens goed bevallen. ’s Avonds laat uitbuiken is niet altijd plezierig. 
Het kan een goede nachtrust verstoren.
Ikzelf heb altijd de voorkeur gegeven aan de lunch in plaats van 
het diner. Lunchen gaat goed samen met het doornemen van de 
dagelijkse werkzaamheden of een zakelijk gesprek, maar ook aan 
tafel gaan met goede vrienden doe ik liever overdag dan ’s avonds. 
Een lunch vormt bovendien een welkome break van de dag, al vinden 
veel mensen een glas wijn midden op de dag geen goed idee. Ze 
kunnen dan in de loop van de dag de draad moeilijk oppakken, 
zeggen ze. Lunch dan zonder alcohol.
Dat het lunchmoment steeds meer wordt ontdekt merk je aan alles. 
Zo zag ik een tv-spot waarin lunchen als ‘het nieuwe dineren’ wordt 
aanbevolen. Restauranthouders passen hun openingstijden aan. Om 
toch nog wat omzet te kunnen draaien gaan ze eerder open, want 
tijdens de laatste avondlockdown moesten de deuren om vijf uur 
gesloten zijn. Zo worden gasten gedwongen om matineus te gaan 
leven. 
Ik juich deze trend van harte toe. In Friesland is er namelijk geen 
lunchcultuur. Wij Friezen hebben gewoonweg te weinig joie de vivre 
om de dag te vieren. Gevolg is dat specialiteitenrestaurants daardoor 
pas ’s avonds opengaan. De zaken die het hebben geprobeerd om 
een lunch te bereiden zijn na een poosje afgehaakt; geen droog 
brood te verdienen. Dat is bedrijfsmatig jammer. Voor het diner 
heb je veel voorbereiding nodig, je staat ’s middags toch in de 
keuken. Moet die lunch er ook wel bij kunnen. Misschien dat er 
een lichte kentering komt nu het bioritme van de mensen aan het 
veranderen is. We eten namelijk als het ons uitkomt, mede door al 
dat thuisbezorgen. Ontbijten doen we al later dan vroeger. Het is 
hier meer op de Franse petit déjeunier gaan lijken. Het volgende 
tafelmoment is de brunch (samentrekking van breakfast en lunch). 
De middag vervaagt eveneens. Vanwege de krappere openingstijden 
wordt het culinair jargon verrijkt met begrippen als dunch of dinch 
(samentrekkingen van lunch/diner). Matinée verdringt mogelijk 
soirée.
Maar ik heb het nu over Friesland. Wie wat dichter bij de 
landsgrenzen woont kan ’s avonds terecht in België en Duitsland 
waar de restaurants tot elf uur open zijn. Ze zijn daar ook veel verder. 
Zo hangen er CO2-meters die aangeven wanneer je moet ventileren. 
Nederland loopt achter. Wij hebben altijd moeite met het nemen van 
(duidelijke en tijdige) maatregelen en zeker met het naleven ervan. 
Want zeg nou zelf: waar kun je beter afstand bewaren dan in een 
restaurant waar het meubilair juist staat opgesteld? 

Albert van Keimpema

DUNCHEN IN CORONATIJD

John Vernooij

Pompoensoep, uitsmijter en trio 
vissalade.

DRINKEN:
water, koffie en tomatensap.

MENU
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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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 Bistro Nijeholt Beetsterzwaag
 De Waard van Dokkum Dokkum
 Restaurant logement De Hinde Hindeloopen
 Restaurant de Jouster Toer Joure
 Restaurant Zuiver Joure Joure
 Bistro Aragosta Leeuwarden
 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 11 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

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

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

Bistro Aragosta
Voorstreek 12, Leeuwarden
T. (058) 30 30 481
www.bistro-aragosta.nl

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

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

Bistro Nijeholt
Van Harinxmaweg 10
Beetsterzwaag
T. (0512) 38 12 45
www.lauswolt.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.

Leeuwarden

Beetsterzwaag

Dé Culinaire 
adressen van 

Fryslân

bier-winkel com

kom ook in onze winkel Tsjûkemarwei 20 • Sint Nicolaasga

BIEREN VAN OVER 
DE HELE WERELD 
OP 1 WEBSITE!

Levensverhaal, familiegeschiedenis of 
bedrijfshistorie laten beschrijven?

Bel of mail Mentis Media: 0514-531868 – avk@mentismedia.nl

Boek – Magazine – Krant – Web

Boek – Magazine 

Krant – Web

Bel of mail Mentis Media: 
0514 - 53 18 91

 avk@mentismedia.nl

Mevrouw de Molenaar 
labelhouder Fryslân Culinair

Vriendenlunch verbindt

Labelhouders onderscheiden zich door 
pure kwaliteit, zoals Mevrouw de Mo-
lenaar in Witmarsum. De vrouw hier-
achter heet Christa Bruggenkamp. 
Zij is niet alleen bakker maar ook mo-
lenaar, en wel op De Onderneming in 
Witmarsum. Dat is een korenmolen 
van 1850 die in 2015 is gerestaureerd. 
In hetzelfde jaar begon Christa aan een 
molenaarsopleiding. Drie jaar later ver-
kocht ze de eerste bakkersproducten 
vanuit de winkel die in de molen is ge-
huisvest. In de schuur naast de molen 
is de bakkerij ondergebracht. 

Duurzaamheid speelt een belangrijke 
rol in het leven van Christa: ‘Ik geef aan 
alles een eigen draai. Voor het brood 
en banket gebruik ik lokale granen.’ 
Verder herintroduceerde zij het oer-
graan Red Turkey Wheat van de Men-
nonieten in Amerika. Dat is graan van 
de volgelingen van de kerkhervormer 
Menno Simons (1496-1561) die in 
Witmarsum is geboren. Hij is de stich-
ter van de Doopsgezinde kerk. Zij na-
men op hun vlucht voor tegenstanders 
het zaad mee naar de landen waar zij 
zich vestigden. Zo kwam het via Polen, 
Oekraïne en Rusland in Ohio terecht. 
Daar haalde Menno de Vries in 2018 
70 kilo vandaan om het in Witmarsum 
te zaaien.

Christa merkte dat dit oergraan heel 
andere koek is dan gewoon graan: 

‘Het meel van dit graan is heel zacht. 
Er zit veel eiwit in, twee keer zo veel 
als in gewoon graan. En bijna geen 
zetmeel. Je maakt er een heel ander 
product van. Zo kun je het deeg het 
best direct verwerken in plaats van het 
een dag te laten rijzen. De smaak van 
het brood is nootachtig. Het smaak-
verschil proef je ook aan mijn Fryske 
dúmkes. Die zijn heerlijk bros.’

Voor haar roggebrood gebruikt Christa 
rogge uit Zeeland. Kwaliteitsrogge die 
op duurzame wijze is geteeld zonder 
gebruik van kunstmest of gewasbe-
schermingsmiddelen. 
‘Ik heb sinds 2019 een samenwerking 
met Zeeuwse Vlegel. Dat is een coö-
peratie van boeren en boerinnen die 
kringlooplandbouw bedrijft,’ aldus 
Christa.

Een van de ambities die Fryslân Culinair nastreeft is het promoten 
van Friese streekproducten. Deze versterken de regionale keuken en 
geven culinaire identiteit aan de provincie. Een platform dat daartoe 
dient is het Fryslân Culinair-label waaraan ambachtelijke bedrijven 
zich kunnen afficheren. 

Veranderingen in keukenteam 
Restaurant Zuiver-Vlieland 
Het afgelopen jaar was voor de hele horecabranche een uitdaging. 
De diverse maatregelen in verband met corona en het gebrek aan 
personeel trokken een zware wissel op veel ondernemingen. 

Binnen deze beperkingen heeft Res-
taurant Zuiver-Vlieland een relatief 
goed jaar achter de rug. Met ons 
keukenteam bestaande uit Robert 
Buurma, Joël van der Heide en 
Rudi de Vries hebben we continue 
op de veranderingen in kunnen spelen 
met bijvoorbeeld met het bezorgen 
van kookboxen en tastings en insprin-
gen op de nieuwe trend ‘dunchen’ 
zolang het restaurant om vijf uur ge-
sloten moest zijn. 

Een van de veranderingen waar 
Restaurant-Zuiver in dit nieuwe jaar 
mee te maken krijgt is een wisseling 
in bovenstaand keukenteam. Vanaf 
1 januari zal Joël van der Heide het 
stokje overnemen als chef van Zui-
ver-Vlieland. Robert Buurma en Rudi 
de Vries zullen het eiland gaan verla-
ten en nieuwe uitdagingen aangaan. 
Robert gaat per 1 februari aan de slag 

op Landgoed Lauswolt, terwijl Rudi 
vanaf 1 februari toe treedt tot het 
keukenteam van Vis en Meer. We zijn 
er trots op dat beiden binnen Fryslân 
Culinair werkzaam blijven. 
Na een kleine verbouwing zal Zui-
ver-Vlieland op 10 februari haar deu-
ren weer openen met Joël als chef-
kok en het vertrouwde gezicht van 
Jaap Hoedemaker als sommelier en 
gastheer. 

Elk jaar biedt Fryslân Culinair haar partners een Vrienden-
lunch aan. De laatste keer werd die gehouden in restau-
rant De Jouster Toer. Daar had men een uitstekende lunch 

bereid. Het nuttige gaat tijdens zo’n lunch samen met het 
aangename: elkaar treffen, bijpraten, nieuws en ervaringen 
uitwisselen en lekker eten. 

Tjitte de Wolff overhandigt Christa 
Bruggenkamp het Fryslân Culinair-label. 

Op de foto staand vlnr: Jeroen van der Geest (Le Petit Bistro Sneek), Jan Douwstra  (Boomsma Distilleerderij en Wijnkoperij), Thom 
van der Heide (De Oranjetuin Tjaarda), Patrick Hendriks (vestigingsdirecteur HANOS Heerenveen), Marc van Gulick (Bistro Nijeholt 
Lauswolt), Jaap Poelstra (Wijnkoperij Wielinga), Marten Haga (Zuiver Joure), Sjouke Schilstra (Vis en Meer Woudsend), Roland 
Bakker (Zuiver Vlieland), Theo Feenstra (commercieel manager HANOS Heerenveen), Andreas van den Berg (UNiK Wijnhuis), 
Jildert de Jong (Fourcroy), Daniël van den Berg (UNiK Wijnhuis), Johan Schotanus (De Jouster Toer Joure), Jan Volker (Kwast 
Wijninkoperij) en Dik Vlug (Icarius Wijnen). Geknield vlnr Benthe Smithuis (Le Petit Bistro), Nely Smit (Zuiver Joure), Maya Schil-
stra (Vis en Meer), Diana Thijsseling (De Jouster Toer), Aafke van der Veen (secretariaat Fryslân Culinair), Bea Ligthart (De Hinde 
Hindeloopen), Siebolt de Bruin (NNRD), Wytze Huitema (NNRD) en Tjitte de Wolff (Hotel Tjaarda).


