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Het natuurlijk 
parelende water

BRU® ontspringt natuurlijk bruisend  
in een beschermd natuurgebied  

in de Belgische Ardennen. 

Zijn unieke smaak, fijne natuurlijke parels  
en minerale evenwicht doen gerechten  

en wijnen alle eer aan, waardoor élke smaak 
helemaal tot zijn recht komt. 

Geen wonder dus, dat grote chefs  
altijd voor BRU® kiezen  

als perfecte tafelgenoot  
bij hun gastronomische creaties.

 www.bruwater.nl 

Maar liefst drie nieuwe leden zijn 
toegetreden tot het culinaire samen-
werkingsverband Fryslân Culinair: 
De Baai van Lemmer in Lemmer, De 
Slotpleats in Bakkeveen en STEEF. 
in Leeuwarden.

Voor de gasten is er dus meer aan-
bod en meer geografische spreiding. 
Het aantal leden van de exclusieve 
Friese restaurantclub telt nu dertien 
gerenommeerde zaken.

Gestopt is It Posthûs in Makkum. De 
Waard van Dokkum is doorgegaan on-
der een nieuwe leiding. Daar zwaaien 
chef-kok Geert Jan Vaartjes en Hylke 
Jan Tholen nu de scepter. Voormalig 
chef Michael Roest gaat een nieuw 
culinair avontuur aan.
Op de volgende pagina staan profie-
len van deze zaken.

Top-chef Geert Jan Vaartjes en ondernemer Hylke Jan Tholen nieuwe 
gezichten Hotel de ABDIJ en restaurant De Waard van Dokkum

Nieuwe 
leden

Vlnr: Paula en Raymond Blaauwgeers (De Baai van Lemmer), Stefan Visser en Elke Valk (Steef.) en Mieke Rijnbeek en 
Jouke Piet Drijfhout (De Slotpleats).

Hylke Jan:’“De stad ligt precies op de 
grens van Unesco Werelderfgoed Wad-
dengebied en de Noardlike Fryske Wâl-
den. We zien daarin veel kansen voor 
zowel de keuken als de positionering 
van het bedrijf in de vestingstad van 
het wad. Het sluit aan op onze droom 
om heel Fryslân culinair op de kaart 
te zetten. Fryslân heeft zoveel moois 
te bieden, dat willen we aan iedereen 
laten zien.’
 
‘Met de komst van Geert Jan en  Hylke 
Jan bereiden we ons voor op de toe-
komst waarin de twee bedrijven, het 
hotel en restaurant, samen zullen gaan. 
In deze mannen hebben we twee ge-

dreven ondernemers gevonden die 
deze nieuwe stap met ons durven te 
zetten,’ verklaren de eigenaren van 
Hotel de ABDIJ.
De eigenaren blijven nauw betrokken 
bij de ontwikkelingen. Ook het perso-
neel van Hotel de ABDIJ en restaurant 
de Waard van Dokkum wordt meege-
nomen in de veranderingen.
De Waard van Dokkum blijft lid van Frys-
lân Culinair, het kwaliteitslabel van de 
betere restaurants in Friesland.
 
Hylke Jan Tholen – militair en onder-
nemer
Hylke Jan volbracht succesvol de mi-
litaire opleiding voor de Luchtmobiele 
Brigade, één van de meest veeleisen-
de in Nederland. Dit tekent zijn door-
zettingsvermogen en karakter: niets is 
onmogelijk. Hij is lange tijd in dienst bij 
de Luchtmobiele Brigade geweest en 
heeft tijdens zijn uitzendingen en oe-

feningen veel verschillende landen en 
culturen gezien. Op dit moment heeft 
Hylke Jan diverse ondernemingen in 
de horeca- en toerismesector en heeft 
hij ook hierin inmiddels zijn vlieguren 
gemaakt.
 
Geert Jan Vaartjes – top-chef
Geert Jan groeide op in een horeca-
familie in Wergea. Zijn pake en beppe 
waren de eigenaren van dorpscafé ‘s 
Lands Welvaren, zijn ouders bestierden 
de aangrenzende bar De Smidse. Geert 
Jan werkte eerder in topkeukens, waar-
onder De Librije*** in Zwolle, La Rive** 
in het Amstelhotel in Amsterdam en De 
Bokkedoorns** in Overveen. Zeven jaar 
lang was hij de chef van De Heeren van 
Harinxma (Landgoed Lauswolt) in Beet-
sterzwaag, daarna executive chef Out-
rigger Mauritius Resort en het luxueuze 
Anantara Hoi An Resort in Vietnam. 

Culinair ondernemers Geert Jan Vaartjes en Hylke Jan Tholen worden 
de nieuwe gezichten van zowel Hotel de ABDIJ als restaurant de Waard 
van Dokkum. Vaartjes en Tholen zijn bekend van Proeflokaal Oan Tafel 
en Grand Café JAN! in Wergea. Voor hen is Dokkum een aanvulling op 
hun bestaande bedrijven.

Geert Jan Vaartjes

PASHOUDER
  Word lid van Fryslân Culinair en  

 ontvang de pas.  Kijk op de site  
 voor alle voordelen. 
 Volg  Fryslân Culinair via

 www.fryslanculinair.nl

Fryslân 
Culinair

Lidnummer:

Naam:

Fryslân Fryslân 
Pas

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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Fryslân Culinair wordt steeds sterker. Drie nieuwe leden zijn er 
bijgekomen (ze staan in dit nummer vermeld), twee producenten 
(Aprillis Fryske cider in Hemelum en Bakkerij by Boonstra in 
Heerenveen/De Knipe) zijn labelhouder geworden en Gudzekop 
Fries Bier in Goïngarijp is als vriend toegetreden. Onze club 
wordt daardoor ook steeds zichtbaarder. Met andere toppers 
in de Friese culinaire wereld zijn we in gesprek. Zij zien in dat, 
hoewel ze een lidmaatschap ogenschijnlijk niet nodig hebben, 
een sterk collectief meer is dan de som der delen. Eén plus één 
is dan geen twee maar kan een drie worden: je beveelt elkaar 
aan, je brengt elkaar onder de aandacht, je verwijst door, je eet 
bij elkaar, je wisselt ervaringen uit en je deelt kennis. Kortom, 
door meer feedback wordt culinair ondernemen leuker en 
zinvoller. Ik ben ervan overtuigd dat aansluiting zich dubbel en 
dwars uitbetaalt. In elk geval als je actief bent. In deze tijd is het 
zeker nuttig het netwerk van gasten te blijven uitbreiden want 
ondernemen is door de hoge energieprijzen geen sinecure. Niet 
alleen nieuwe gasten aantrekken is belangrijk, maar evenzeer om 
ze te behouden. Wij zien bij Fryslân Culinair loyaliteit en velen zijn 
naast hun favoriete restaurants nieuwsgierig naar een collega-
bedrijf.
Vernieuwing en verandering is nodig. Zo trachten wij ons 
jaarevent ander leven in te blazen. Gedacht wordt om het event 
voortaan in het nieuwe jaar te organiseren waardoor het bruisend 
karakter nieuwe bubbels krijgt.
Er komt weer een mooie tijd aan. Een tijd van elkaar opzoeken 
en uitnodigen, van warme gezelligheid, van sfeer en liefde. In 
de zaken van Fryslân Culinair voel je geen crisis. Het is bij ons 
niet koud en de boodschappen zijn al gedaan. Verwen u zelf en 
anderen, luidt mijn devies.

Tjitte de Wolff, 
voorzitter Fryslân Culinair en  
directeur van  hotel-restaurant Golden Tulip 
Tjaarda. 

FRYSLÂN CULINAIR 
STEEDS STERKER
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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

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

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

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

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

Wielinga Wijnimport
Molenstraat 34
Leeuwarden
www.wielinga.nl

Brouwerij Gudzekop
It Nije Hof 5
Goingarijp
www.gudzekop.nl

Icarius
Hendrikalaantje 14
Laren
www.icarius.nl

VRIENDEN VAN  

Voorheen was de Tweebaksmarkt in 
Leeuwarden vooral een bestuurlijk 
centrum met prominent het Provins-
jehûs in het gevelbeeld. Maar in de 
loop der jaren zijn er diverse hore-
ca-etablissementen gekomen en is 
deze straat een gezellig uitgaans-
gebied waar mensen flaneren en op 
terrassen zitten.

Een van de parels die de Twee-
baksmarkt heeft verrijkt is restau-
rant STEEF. De naam is afgeleid van 
Stefan Visser (29) die samen met 
zijn Elke Valk (28) deze zaak in sep-
tember 2021 is gestart. In korte tijd 
hebben zij hun naam gevestigd. Bij 
STEEF. kun je heel lekker eten, zo 
weten inmiddels velen. Maar dat zijn 
er nooit genoeg en dus besloten zij 
lid te worden van Fryslân Culinair. 
Aan de kwaliteitscriteria voldoen ze 
ruimschoots.
 
Stefan is iemand die al heel jong wist 
dat zijn toekomst in de gastronomie 
lag. Nog maar 14 jaar begon hij aan 
een 6-jarige opleiding aan het Fries-
land College. Op zijn 20ste nam hij 
deel aan het EK koken en toen wist 
hij het zeker: chef worden. Vervol-
gens deed hij kennis en ervaring 
op in zaken van naam: De Hinde bij 
Harmen Ligthart, ’t Plein bij Ûltsje 

Dijkstra en Reitse Spanninga, Rijks 
in Amsterdam onder de vleugels van 
Joris Bijdendijk en terug in Friesland 
bij Willem Schaafsma in Proefverlof 
en Eindeloos.
 
Elke komt uit het modevak en is 
nieuw in het restaurantwezen. Wel 
heeft ze via haar familie affiniteit met 
deze wereld. Haar opa en oma dre-
ven Bellevue in Leeuwarden en haar 
moeder het bekende Spinoza aan de 
Eewal. Ze vullen elkaar aan. Stefan als 
het creatieve brein in de keuken en 
Elke in haar rol van inspirator, gast-
vrouw en stylist van het restaurant 
dat 50 stoelen telt. Ze heeft passie 
voor gastvrijheid en voert dat tot in 
de puntjes uit: de gast ontvangen, het 
aannemen van de jas, de begeleiding 
naar de tafel en de vraag met welk 
aperitief men het diner wil beginnen. 
Ze is een en al attentie en kent de 
etiquette. Van het opvoeren van een 
showtje moet ze niks hebben, daar 
prikken gasten doorheen.
‘Ik zeg altijd tegen onze bediening: 
hou het persoonlijk en wees vooral 
jezelf en relaxt. Doe het op jouw ma-
nier,’ aldus Elke, die bij het afrekenen 
vaak te horen krijgt: is het al zo laat?
‘Ze hebben niet in de gaten dat ze 
zo lang hebben gezeten. Een goed 
teken,’ lacht zij.

De wijnadviezen komen van somme-
lier Gosse Hoekstra.
 
Zijn stijl van koken omschrijft Ste-
fan als volgt: ‘Wat in mijn hoofd zit 
komt op het bord. Mijn oriëntatie is 
internationaal van Frans klassiek tot 
Indonesisch met gebruik van regio-
nale producten. Ik laat veel van het 
moment afhangen: wat is verkrijgbaar 
of voorradig, wat is kwalitatief op zijn 
best, welke smaken passen bij de 
gast en de tijd van het jaar?’
Het is duidelijk dat je bij STEEF. culi-
nair wordt verrast. Geen dag is het-
zelfde. Rode lijn is een bespreekbaar 
verrassingsmenu naar voorkeuren 
van 4 tot 8 gangen met amuses.

Tweebaksmarkt 47
Leeuwarden
T. 06 308 156 78
www.restaurant-steef.nl

STEEF. Leeuwarden

‘Die Friese twist geven het Gudze-
kop bier een extra gelaagdheid en 
een intenser smaak,’ zegt Dietmar 
 Laske die samen met zijn partner 

Trea  Laske-Aldershof het bedrijf 
runt. Gudzekop is de naam van een 
vaarwater tussen Sneek en Goïnga-
rijp, vandaar. Het logo verwijst er naar 
en op de kroonkurken staat het rode 
baken bij de geul.
De namen van de bieren refereren 
aan onderdelen van schepen: Twee 
Ankers (Dubbel), Voor de Wind (Sessi-
on Witbier), Overzees (American Pale 
Ale), Opsteker (Blond), Recht door Zee 
(RIPA), Voortvarend (Milkstout), Op de 
Helling (Dubbelbok), Volle Laag Sû-
kerbôle (Tripel).
Ze werken samen met de lokale sla-
ger en bakker om passende bieren te 
brouwen maar ook om hun producten 
via de webshop aan te bieden.
Als proeflokaal zet Gudzekop het 
skûtsje Hoop op Zegen van 1916 in. 
Al varend proeven gasten de bieren!

Gudzekop brouwt Fries bier 
met streekproducten 
Een nieuwe labelhouder is Gudzekop Fries Bier in Goïngarijp. Deze brouwerij 
brouwt craft bieren met onder meer Friese streekproducten zoals een Tripel 
met Fries suikerbrood en met Fryske dúmkes, een IPA met Fries roggebrood 
en een Quadrupel met Friese kruidkoek.
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Dietmar en Trea Laske-Aldershof.
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De herfst is een heerlijk seizoen om de natuur in te trekken. Veel 
bomen en struiken hangen vol met eetbare bessen, veel planten zijn 
alweer uitgelopen en met wat geluk vind je eetbare paddenstoelen. 
Maar pas daarbij wel goed op want veel paddenstoelen zijn niet 
eetbaar of giftig.
Wie de wereld van het wildplukken wil ontdekken en onder andere 
akkerkool, gewone raket en vogelmuur wil leren kennen, kan 
deelnemen aan cursussen. Dat kan ook online. Zo geeft In Het Wilde 
Weg een herfstcursus eetbare wilde planten. Men blijft echter niet 
achter de computer zitten. Wildplukkers Tim en Leah sturen je naar 
buiten, waar je zelf op zoek gaat naar (eetbare) planten. Tijdens 
opdrachtenwandelingen word je uitgedaagd om zelf naar planten te 
gaan kijken en ze te bestuderen. Waar groeien ze? Hoe zien ze eruit, 
hoe voelen en ruiken ze? Kun je ze eten?  
Daarnaast leer je aan de hand van PowerPoint-presentaties, foto’s, 
filmpjes, thuisopdrachten, online plantenquizzen en enthousiaste 
verhalen van Tim en Leah de wondere wereld van het eten uit 
de natuur kennen. Welke planten en bomen kun je gebruiken 
in de keuken? Aan welke kenmerken kun je ze herkennen? Hoe 
onderscheid je ze van andere planten? Welke geneeskrachtige 
eigenschappen hebben ze? Welke planten zijn giftig?  Ontdek de 
gezonde en heerlijke planten die volop langs het pad, in het veld, in 
het bos of in jouw tuin staan.
Ook voor de gevorderde wildplukkers komen interessante 
onderwerpen aan bod. Zo leer je een geneeskrachtige oxymel 
maken van duindoornbessen en een kruidenzout van wilde wortels. 
Interessant en zeker aan te bevelen.
Meer kennis van de natuur leidt niet alleen naar meer natuurbeleving 
maar ook naar meer waardering voor voedsel en voor de 
gastronomie.

Albert van Keimpema

Lemmer is terug op de geografische 
kaart van Fryslân Culinair. Vele jaren 
geleden was De Connaisseur lid van 
de club, maar moest de deuren slui-
ten, en sinds najaar 2022 is De Baai 
van Lemmer toegetreden, net als De 
Connaisseur destijds gevestigd aan 
de Vuurtorenweg. Een prachtlocatie 
en gehuisvest in hetzelfde gebouw 
waar ook het Havenkantoor zetelt. 
Gemakkelijk bereikbaar en volop 
gratis parkeren. Dat is nog eens een 
entree.

De mensen achter dit fraaie en uit-
stekende restaurant zijn Raymond 
en Paula Blaauwgeers. Een koppel 
dat gepokt en gemazeld is in de 
gastvrijheidssector. Ze runnen het 
restaurant al zeven jaar. Daarnaast is 
Raymond manager van wasserij De 
Blinde in Heerenveen. Een bedrijf 
dat sinds 1913 dé specialist is in tex-
tielreiniging voor hotels, recreatie en 
restaurants. De Blinde is een van de 
grootste zelfstandige horecawasse-
rijen in Nederland.
 
De Baai van Lemmer is stijlvol mo-
dern ingericht en heeft een warme 
entourage. Het halfronde restaurant, 
met een fraai panorama op de Lem-
ster haven, heeft een open keuken. 

Daar zwaait chef Dennis Dijkstra de 
scepter. Hij en zijn brigade laten zich 
inspireren door de modern-klassieke 
Franse keuken. Alle gerechten wor-
den vers bereid. Van lekkers bij de 
koffie tot de jus du veau, laat Dennis 
weten. Op het hele palet drukt hij dus 
zijn stempel.
 
De gast kan er à la carte eten, maar 
ook kiezen voor een verrassingsmenu 
van 4, 5 of 6 gangen. Speciaal is het 
12 gangen amusemenu; zeven kleine 
overheerlijke proefgerechten en af-
gesloten met 5 gangen verrassingen. 
Improviseren is een kwaliteit van De 

Baai van Lemmer en het moet al gek 
lopen als niet aan de wensen van de 
gast kan worden voldaan.
De Baai van Lemmer is een welkome 
versterking voor Fryslân Culinair. Het 
lidmaatschap moet deze schitterende 
zaak nog wat meer profiel geven.
‘Daarom hebben wij ons aangesloten,’ 
aldus Raymond.

De Baai van Lemmer – lunch en diner.
Open van woensdag t/m zondag.
www.debaaivanlemmer.nl
debaaivanlemmer@outlook.com
Vuurtorenweg 17 Lemmer
0514-594596

Het verhaal van Jouke Piet Drijfhout 
en Mieke Rijnbeek, beide 40 jaar, 
lijkt wel bedacht voor All you need 
is love. Ruim drie jaar geleden troffen 
ze elkaar op een cursus in Drachten 
en tijdens het uurtje ‘gelukskunde’ 
kwam het tot een magisch moment 
tussen de twee. Er volgde een af-
spraakje in de monumentale Slot-
plaats, de eerste date, en de rest is 
geschiedenis. Jouke en Mieke wer-
den een stel en in 2021 begonnen 
ze een eigen zaak…, op landgoed De 
Slotplaats!

Jouke had zijn zinnen erop gezet. Er 
was zo’n chemie, als ik ooit wat wil, 
dan hier, dacht hij. Wel, het kwam 
zover.
‘Het mooie is dat dit echt een broei-
plek voor verbinding is. Iedereen 
komt hier: wandelaars, fietsers, toeris-
ten, mensen uit de regio, terrasbezoe-
kers en eters voor lunch en diner. En 
dan hebben we nog de winkel waar 
allerlei lokale producten te koop zijn; 
van natuurvoeding tot leefstijlartike-
len, zeepjes, aardewerk, wol, Fries 
bier, noem maar op,’ zegt Jouke.
 
Voor de lunch willen Jouke en Mieke 
de drempel zo laag mogelijk houden:
‘Dat is best lastig omdat De Slotplaats 
veel allure heeft. Mensen denken al 

gauw: dat zal wel heel chique zijn. 
Maar we zijn er echt voor iedereen. 
De lunch is heel toegankelijk. We zijn 
er met ons terras in dit toeristisch dorp 
natuurlijk ook voor de koffiedrinkers, 
maar dan wel op een beetje niveau. 
We hebben een eigen patissier in 
dienst en die maakt zelf het gebak. 
Op een mooie zondag ontploft het 
hier. Dan zijn er zomaar 500 terras-
gasten op een dag. Maar goed, we 
hebben ook 30 mensen op de loon-
lijst staan.’
 
’s Avonds legt de zaak zich toe op 
fine dining. Daarin onderscheidt het 
bedrijf zich en dat is de reden om lid 
te worden van Fryslân Culinair. Menu’s 
van 3 tot en met 9 gangen worden 
met zorg samengesteld en daarin 
volgt Jouke de seizoenen.
Jouke: ‘Om de vier weken wisselen 
wij de kaart. Laatst hadden we hier 
het afscheid van de burgemeester. 
Toen heb ik bramen geplukt. Daar-
na was het tijd voor de rozenbottels. 
Lokaal spreekt ons aan. Er is zoveel 
goeds uit de omgeving te halen. In 
het restaurant hebben we een levend 
herbarium waar we de fijnste kruiden 
uit halen.’
 
Zijn verhaal leest zich als een jongens-
boek. Hij moest van heel ver komen. 

Tot zijn 30ste was hij verslaafd aan 
verdovende middelen, daarna zag 
hij het licht. Een imposante lijst van 
ervaringen en referenties volgde. En 
toen was het 2021. Tijd voor de gro-
te stap. De Slotplaats werd volgens 
het ‘no waste-concept’ ingericht met 
meubilair dat uit de kringloop werd 
gehaald, maar het klopt allemaal.
Ten aanzien van Fryslân Culinair is hij 
ambitieus: ‘Wij gaan ons hard maken 
voor het Friese product en daar een 
impuls aan geven.’

De Slotplaats Bakkeveen – diner, 
lunch, high tea, picknick, vergaderen.
www.deslotplaatsbakkeveen.nl
info@deslotplaatsbakkeveen.nl
Foarwurkerwei 3 Bakkeveen
06-22201770

De Baai van Lemmer

De Slotplaats Bakkeveen

ONTDEK HET 
WILDPLUKKEN 
IN DE HERFST

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.

Hâld Moed Cidery
Mientwei 6-8
Hemelum
www.cider.frl

By Boonstra
Pleinweg 6/Meyerweg 77
Heerenveen/De Knipe
www.byboonstra.nl
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 Bistro Nijeholt Beetsterzwaag
 Slotplaats Bakkeveen
 De Waard van Dokkum Dokkum
 Restaurant logement De Hinde Hindeloopen
 Restaurant de Jouster Toer Joure
 Restaurant Zuiver Joure Joure
 Bistro Aragosta Leeuwarden
 Restaurant Steef Leeuwarden
 De Baai van Lemmer Lemmer
 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 13 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

Restaurant STEEF.
Tweebaksmarkt 47
Leeuwarden
T. 06 308 156 78
www.restaurant-steef.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

De Baai van Lemmer
Vuurtorenweg 17B
Lemmer
T. 0514 59 45 96
www.debaaivanlemmer.nl

De Slotplaats
Foarwurker wei 3
Bakkeveen
T. 06 - 222 017 70
www.deslotplaatsbakkeveen.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!

Een wildavond in het teken van de weidevogels

Willen we de weidevogel hier een 
kans geven, dan is het werk van on-
der meer dit fonds heel belangrijk. Zo 
werd een mooie combinatie van het 
concept van de avond vormgegeven: 
een heerlijk wilddiner in toprestau-
rant de Oranjetuin in de bossen van 
Oranjewoud, een veiling van over-
wegend geschilderd wild, een mooie 
aangeklede avond en een gezellige 
afterparty in een passende, groene 
entourage. Tachtig gasten genoten 
er met volle teugen van.
 
De organisatie lag in handen van 
Galerie Autrevue in Heerenveen. 
Randolph Algera en Gabriëlle Westra 
zijn partners in de liefde en collega’s 
bovendien. Beiden werken soms ook 
samen aan een doek. Gabriëlle is heel 
goed in portretschilderen maar ook 
in diertaferelen. Ze zijn klassiek ge-
schoold en dat kun je aan hun werk 
zien. Restaureren doen ze ook, met 
name plafondschilderingen.
 
Het meeste van de 30 te veilen kavels 
komt van hun hand en uit hun galerie. 
Er werd grif geboden door de natuur-
liefhebbers in de zaal.
Tussendoor werd aandacht geschon-
ken aan de wildstand en het weidevo-
gellandschap hier. Het gaat gelukkig 
een stuk beter met de weidevogel in 
Friesland. Dat is te danken aan het 
wildbeheer. Tot vier jaar geleden 
kregen alleen de boeren de schuld 

van de teloorgang van grutto en kie-
vit, maar predatie is de belangrijkste 
boosdoener, zo bleek uit proeven met 
wildcamera’s.
‘Vossen en marters gaan ’s nachts als 
stofzuigers door de weilanden. Als 
we niks tegen predatie doen blijft er 
geen weidevogel in Friesland over,’ 
zei jager/jachtkenner/natuurman/boe-
renzoon Siebren Siebenga (oud-wet-
houder in Heerenveen). Kritiek op de 
jacht pareert hij met rake analyses. 
Tegenwoordig mogen sommige be-
schermde diersoorten in bepaalde pe-
riodes worden bejaagd en dat is zeer 
succesvol voor een goede balans in 
onze gecultiveerde natuur. Een ge-
zonde wildstand kan niet zonder een 
goed gereguleerde jacht. Bijkomend 
voordeel: lekker, puur en biologisch 
vlees op je bord.
Siebenga: ‘Als je haas wil eten moet 
het beest eerst wel dood. Mag dat? 
Ja, als je 40 hectare aaneengesloten 

jachtterrein hebt, een akte en een 
jachtvergunning.’
Kun je de natuur op haar beloop la-
ten? Niet als je niet van uitgemergelde 
dieren en rottende kadavers houdt, 
zoals in de Oostvaardersplassen, 
stelde Siebenga. Het is volgens hem 
maar net hoe hoog de aaibaarheids-
factor van een diersoort is. Emotie en 
commotie liggen in de jachtdiscussie 
in elkaars verlengde.
‘Toen ik eens een zeebaars klaar-
maakte voor consumptie deden twee 
vrouwen daarover hun beklag. Ik zag 
ze daarna naar de viskraam lopen,’ 
zo schetste Siebenga de hypocrisie.
Voorzitter Rendert Algra van het ANF 
vertelde over het belang van zijn or-

ganisatie. Deze boerenzoon vertelde 
over het werk van Murk Nijdam aan 
de Slachte die het melken van 30 
koeien aan weidevogelbeheer kop-
pelt. Van hem werd door het ANF 40 
hectare land gekocht om dit weide-
vogelparadijs voor de toekomst te 
bewaren. Het ANF richt zich op het 
verwerven van boerenland. Zonder 
boeren geen goed weidevogelbe-
heer, aldus Algra.
‘Met de boer heb je de beste weide-
vogelverzorging.’      (Timati Fotografie)

Met een prachtige opbrengst van 
bijna € 20.000 voor het Agrarisch 
Natuurfonds Fryslân (ANF) was het 
Wild Art Diner in Parkhotel Tjaarda 
een groot succes.

Filmmaker Steven de Jong, die pas de film Grutte Pier 
lanceerde, Baukje Haarsma van grandcafé/hotel/brou-
werij In de Brouwerij in Leeuwarden waar speciaal wildbier 
wordt gebrouwen, Gabriëlle Westra, Randolph Algera 
en Tjaarda-directeur Tjitte de Wolff.

Staand vlnr Marc en Laurie Kruitwagen (Marc Beheer), Sandra de Vries, Harm van 
der Veen, Thom van der Heide, Linda van Meekeren, Jel Kraak, Rommy van den 
Berg (eigenaar Isolatiehandel Van den Berg), Diana Scheer (de eerste vrouwelijke 
voorzitter van de Commerciële Club Leeuwarden), Froukje Eikenboom en Minke 
Lodewijk. Geknield vlnr tafelgastheer Martin Wijma (directeur isolatiehandel Van den 
Berg Marrum), Michel Eikenboom en Bauke Lodewijk (eigenaar BDL Digital Marketing).

Reitse Spanninga en Tjaarda-restaurant-
manager Thom van der Heide.

Herman Weyers (directeur Vermeer Cen-
trum Delft) en Machiel Dijkstra van veiling-
huis Âld Fryslân. Hij was de veilingmeester.

Rendert Algra, senator Joop Atsma en 
KraamZus-directeur Mark Brouwer.

Vakantiewoningverhuurder op Ameland 
Trees Brouwer en Tea Atsma, de vrouw 
achter Joop.

Vermogensbeheerder Edwin Wierda, 
bekend van Businessclass, en zijn Anriët 
Haveman. Zij boden het hoogst op het 
Royal Gastronomisch arrangement van 
Parkhotel Tjaarda.

Gezondheidsondernemer 
(Stop met diëten) Ankie 
Speel-Bakker (tevens 
raadslid GemeenteBelan-
gen Heerenveen) en haar 
man, vastgoedondernemer 
Jerry (Heidewoud Beheer) 
waarin de portefeuille van 
schoonvader Hessel Bak-
ker is opgenomen.


