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Succesvol concept 
Active Partyworld 
heeft veelzijdigheid 
als toverwoord

IJssalon Vivaldi wil 
in 2016 eindelijk 
weer vol voor de 
nationale titel gaan

Pilot in Katwijk: 
‘grondstofjutters’ 
houden het strand 
schoon
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Opmerkel i jke pi lot voor schoon strand start in Katwijk

Strandbezoekers worden afvaljutters
Hoe mobiliseer je strandbezoekers om een steentje bij te dragen aan het schoonhouden van 

de stranden? Noortje Schrauwen (27) en Floor Hendriks (26) denken de oplossing te hebben 

gevonden. En dat denken zij niet alleen, gezien het feit dat enkele strandpaviljoens, de ge-

meente Katwijk, Green Deal Schone Stranden zich achter haar plan hebben geschaard. In 

augustus gaat in Katwijk de pilot van ‘Het Circulaire Strand’ van start.

Op dit moment liggen er 
waarschijnlijk 1,3 miljoen 
stuks afval verspreid over 
de Noordzeekust. Een 
deel spoelt aan, een deel 
wordt door bezoekers 
achtergelaten. Per 100 
meter strand liggen ge-
middeld 400 afvalitems. 

Tijdens haar vaste hard-
looproute door het Kat-
wijkse duingebied, vroeg 
Noortje Schrauwen zich 
af of ‘de continue stroom 
aan menselijke energie’ 
niet beter aangewend 
kan worden om het af-
val op te ruimen. Of be-
ter: om grondstoffen te 
jutten. Het plan: in aan-
vulling op de recent ge-
plaatste Jutbakken en 
Beach clean-up dagen, 

worden juttassen ingezet. 
Deelnemende strand-
paviljoens verstrekken 
de aantrekkelijk en hip 
vormgegeven tassen aan 
bezoekers, die hiermee 
meteen direct herkenbaar 
zijn als jutters. 

... Gejut afval wordt als 
grondstof gebruikt...

Het gejutte materiaal 
wordt uiteindelijk gebruikt 
voor nieuwe producten, 
zoals kleding en tassen. 
Schrauwen: “Daarnaast 
worden kunstenaars, stu-
denten en scholen uitge-
nodigd om mee te denken 
over nieuwe toepassingen 
van plastic afval. Hoe dan 
ook: het afval wordt op-
geruimd én opnieuw in-

gebracht als grondstof.” 
Het gejutte afval wordt 
uiteindelijk opgehaald 
door de gemeente. Noor-
tje Schrauwen: “Nog leu-
ker: delen van het afval 
kunnen gebruikt worden 
voor kunstprojecten, het 
maken van nieuwe pro-
ducten, zoals kleding 
van pastic afval. Hoe dan 
ook: het afval wordt op-
geruimd én opnieuw in-
gebracht als grondstof.”

De pilot gaat in augustus 
van start. Diverse strand-
paviljoens werken mee. 
Strandpaviljoen Wantveld 
aan de noordzijde en Wil-
ly Zuid aan de zuidzijde 
zijn de paviljoens die het 
concept mede lanceren.

... Concept kan 
ook ingezet 

worden in andere 
recreatiegebieden...

De focus ligt overigens op 
het voor- en naseizoen. In 
deze periode bestaat de 
bezoekersstroom voor-
namelijk uit wandelaars 
(in plaats van badgas-
ten) en spoelt er door het 
weerbarstigere weer meer 
afval aan. In september 
moet het project in vol-
le gang zijn. In november 
volgt een evaluatie. 

Schrauwen: “Als de pi-
lot succesvol is, kunnen 
we kijken of we in andere 
kunstplaatsen ook ‘cir-
culaire stranden’ kunnen 
realiseren. Ook is het wel-
licht mogelijk het concept 
door te voeren in andere 
recreatiegebieden. Wan-
neer het project geslaagd 
is? Als het op deze loca-
tie echt gaat leven en alle 
betrokkenen waarde en 
plezier halen uit het jutten 
van grondstoffen voor de 
nieuw economie.”

www.grondstofjutters.nl

Meer partners

Het Grondstofjutten blijft, als het aan Noortje Schrauwen ligt, niet alleen een ‘afspraak’ tussen paviljoens en bezoekers:  “Scholen 
en kunstenaars kunnen deelnemen door leuke activiteiten te organiseren rond het hergebruiken van strandafval. Lokale bedrijven 
kunnen jutters en paviljoens steunen door de gedoneerde kop soep te bekostigen. In ruil hiervoor mogen zij een persoonlijke bood-
schap aan de jutters schrijven. Dat is een sympathieke manier om onder de aandacht te komen als bedrijf. Ook wil ik inwoners van 
kustgebieden via onder meer social media enthousiasmeren om mee te doen.”

Strandhuisjes in opmars, duizenden units gepland
Ze schieten als paddenstoelen uit de grond: strandhuisjes. Compacte, vaak fraai vormgegeven units met keuken, bank en bed. Soms 
zelfs met WiFi. De afgelopen maanden zijn er zo’n 80 bijgekomen, langs de hele Noordzeekust. “Er zijn veel uitbreidingsplannen”, 
begint Stephan van der Stee van belangenorganisatie Strand Nederland. “Voor zover bij ons bekend, liggen er plannen voor zo’n drie- 
tot vierduizend strandhuisjes.”

De strandverblijven zijn momenteel razend populair. Aan de ene kant kan dit gezien worden als een goede zaak voor de strandrecreatie in zijn 
algemeenheid. Er wordt immers nog meer gelegenheid geboden om aan de kust te verblijven en de populariteit kan voor toeristen uit binnen- 
en buiteland een extra ‘trigger’ zijn om naar het Noordzeestrand te komen. Strand Nederland laat echter ook een waarschuwend geluid horen. 
“Naast projectontwikkelaars verdient ook de overheid hier fors aan, in de vorm van pachtgeld, toeristenbelasting en btw. Zij is daarom erg wel-
willend wanneer een projectontwikkelaar op grote schaal strandhuisjes wil plaatsen. Wij als belangenorganisatie missen de lange termijnvisie. 
We moeten oppassen dat we niet binnen enkele jaren de kust volbouwen. We zien vooral projectontwikkelaars die er nu, op de korte termijn, 
veel aan willen verdienen. Projectontwikkelaars verkopen de huisjes veelal aan particulieren die ze vervolgens gaan verhuren. 

Op dit moment duurt het een jaar of acht om de investering terug te verdienen. Maar als het aanbod zo explosief stijgt, dan gaat de verhuur-
prijs omlaag en duurt het langer.” In dit geval rijst de vraag hoe de particuliere verhuurders die nu instappen omgaan met het onderhoud van 
de strandhuisjes, wanneer de ‘return on investment’ tegenvalt.
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Transitievergoeding recreatiesector ingeperkt
Lobby RECRON succesvol
De transitievergoeding voor recreatieondernemers wordt inge-
perkt. De Eerste Kamer stemde onlangs in met dit voorstel. Dit 
gebeurt onder meer na lang aandringen van brancheorganisatie 
RECRON. Dit houdt een miljoenenbesparing voor recreatieon-
dernemers in.

In het originele plan zou de transitievergoeding met terugwerkracht 
gelden. Dit kon er onder meer toe leiden dat recreatieondernemers 
als seizoenwerkers een ontslagvergoeding moeten betalen, terwijl 
diezelfde flexkrachten een paar maanden later weer bij dezelfde on-
derneming komen te werken. De vergoeding wordt berekend aan de 
hand van het aantal dienstjaren en kan erg hoog oplopen, aangezien 
veel ondernemers een vaste groep medewerkers hebben die jaren-
lang al seizoenswerkers worden ingezet. 
 
Nieuwe situatie
Binnen de nieuwe regeling wordt teruggerekend tot 1 juli 2012, 

waarbij de nieuwe ketenbepaling van toepassing is. Voor de periode 
daarvoor gelden weliswaar de oude regels, maar hoeft de onderne-
mer geen rekening te houden met contracten die elkaar opgevolgd 
hebben - ondanks de onderbreking van meer dan drie maanden die 
binnen de recreatiesector zeer gebruikelijk is.
 
Daarnaast mogen recreatieondernemers ook een afspraak maken 
met de werknemers om binnen zes maanden terug te keren binnen 
het bedrijf. In dat geval hoeft er geen transitievergoeding te worden 
betaald.
 
Grote slag voor recreatiesector
RECRON ziet de overgangsregeling als een overwinning voor de 
recreatiesector. Door de besparing krijgen recreatieondernemers de 
mogelijkheid verder in hun personeel en bedrijf te investeren, aldus 
de brancheorganisatie. 

Terras het nieuwe strijdtoneel rookverbod
Het rookverbod in de 
horeca is opnieuw on-
derwerp van gesprek. 
Recent gingen er stem-
men op om het verbod 
door te trekken naar de 
terrassen.

Horeca-kenner Wouter 
Verkerk voorspelt in het 
AD van 15 juni dat ro-
ken op het terras uit het 
toekomstbeeld verjaagd 
wordt. “Niet roken is de 
norm.” Volgens Verkerk, 
die trainer, adviseur en 
trandwatcher is in horeca 
en gastvrijheid is, is het 
slechts een kwestie van 
tijd voordat de terrassen 
rookvrij worden.
 
‘Niet roken de norm’
Meer dan 50 procent 
van de Nederlanders 
is voorstander van een 
rookvrij terras, zo blijkt 
uit een enquête van DVJ 
insights in opdracht van 
RTL Nieuws. Het ‘waar-
om’ laat zich raden: 
niet-rokers vinden de 
rooklucht gewoon vies. 
Ruim 60 procent van de 
ondervraagden vindt dat 
niet-roken de norm is en 
dat rokers zich dienen 

aan te passen. Opmer-
kelijk is dat 18 procent 
van rokers zelf ook voor-
stander is van een rook-
vrij terras. (Bron: DVJ 
Insights / RTL Nieuws / 
Nu.nl)

Een kleine steekproef 
van de redactie op ter-
rassen in Alkmaar, Hoorn 
en Amsterdam, levert 
een iets ander beeld op. 
In Noord-Holland lijkt 
ook onder niet-rokers 
wat meer sympathie te 
bestaan voor mensen die 
graag een peukje opste-
ken. Meer dan de helft 
van de ondervraagden 
zit niet te wachten op 
rookvrije terrassen.

Ivo Smits uit Alkmaar is 
fervent roker én terrasbe-
zoeker. “Ik ben in de len-
te en zomer eigenlijk elk 
weekend wel op een ter-
ras te vinden. Of ik min-
der terrasjes ga pakken 
als er een rookverbod 
komt? Dat lijkt me wel ja. 
De niet-rokers hebben 
eindelijk hun rookvrije 
café’s gekregen. Laat ze 
lekker binnen gaan zit-
ten, haha.

‘Het slaat nergens op’
Fabian Hess uit Weesp 
vindt het mogelijk door-
trekken van het rook-
verbod een goede zaak: 
“Iedereen verdient een 
rookvrije plek, ook al is 
het in de buitenlucht en 
lijkt de hoeveelheid rook 
minder erg.” René Scha-
de uit Heiloo is het met 
hem eens. “Ik heb nooit 
gerookt en vind de rook-
lucht vies.”

“Ik rook gewoon op weg 
naar het terras, het maakt 
mij niet zoveel uit”, is de 
kort en bondige mening 
van Mitch Blokdijk uit het 
Noord-Hollandse Spier-
dijk. Hussein Al Kubai 
is eveneens duidelijk in 
zijn oordeel. “Ik vind het 
nergens op slaan. Ik rook 
zelf niet, maar heb er ook 
geen last van. De rook is 
zo weer weg.” In Amster-
dam is Gert Schrijvers 
duidelijk in zijn reactie: 
“Amen! Een rookvrij ter-
ras? Goede zaak.” 

‘We klagen zo graag’
Kimberley Riegtstra 
uit Abbekerk pleit voor 
rookvrije gedeeltes. “Ik 

rook niet. Hier, onder een 
luifel met een heater, kan 
ik het me voorstellen dat 
het prettig is als er geen 
rook hangt. Maar verder-
op, op een open terras, 
is de rook zo weg. Wat 
mij betreft moeten rokers 
wel érgens kunnen ro-
ken.”

Marloes Fallaux uit Alk-
maar is zichtbaar in ver-
wachting. Ze rookt zelf 
(“uiteraard!”) niet. Graag 
een rookvrij terras, me-
vrouw? “Nee hoor. Ik heb 
er weinig last van. Van 
mij mogen mensen bui-
ten roken.” Op hetzelfde 
Alkmaarse terras geeft 

Mark de Vries aan blij te 
zijn met het rookverbod 
in de horeca. Uitbreiding 
naar de terrassen hoeft 
voor hem niet. “Ik moest 
vaak het café ontvluch-
ten vanwege de rook, 
kreeg huiloogjes. 

Maar in de buitenlucht 
heb ik er persoonlijk geen 
last van. Als de rest van 
het land dat wel heeft, 
dan vind ik uiteraard dat 
zij niet in de walm van 
een ander hoeven te zit-
ten. Maar hebben ze er 
echt zó veel last van? Of 
klagen we gewoon graag 
met z’n allen?”



INTERVIEW

IJssalon Vivaldi  wil  in 2016 eindel i jk weer vol voor de nationale t i tel  gaan

Sleeping icegigant van het noorden
BOVENKARSPEL- Een assortiment dat doet denken aan regenboog zo kleurrijk. Je vindt geen pot goud aan het einde ervan, maar bent wel 

een beleving rijker als je de potpourri van kleuren hebt geproefd. IJssalon Vivaldi was al ruim twintig jaar een begrip in het Noord-Hollandse 

Hoorn, toen de zaak werd gekocht door de ervaren horecaondernemer Ron Wisker (54). Inmiddels is de merknaam Vivaldi uitgebreid over heel 

West-Friesland: er zijn winkels geopend in Bovenkarspel en Enkhuizen en er rijden dagelijks drie ijswagens door de streek.

Echter, in de landelijke 
pers is de naam Vivaldi 
vervaagd na het beha-
len van de nationale ti-
tel in 2003. De reden: de 
Noord-Hollandse ijssalon 
serveerde in de afgelopen 
jaren geen coupés, om-
dat daar volgens Wisker 
boven de grote rivieren 
onvoldoende vraag naar 
is. 

En laat het vervaardigen 
van coupés nu net onlos-
makelijk verbonden zijn 
met het NK. Dit seizoen 
maakt Vivaldi echter een 
volgende stap in de ont-
wikkeling door: in Enkhui-
zen wordt voor de gasten 
van eetcafé ’t Ankertje 
wel coupés bereid. En 
daarmee is het ‘arsenaal 
aan wapens’ voor het NK 
2016 weer compleet.

“Ja, we gaan dan weer 
voor de titel”, stelt een 
strijdbare Wisker over 
het nationale kampioen-
schap dat elk jaar in de 
wintermaanden wordt ge-
organiseerd door het IJs-
centrum in Wageningen. 
,,Om aan te geven hoe Vi-
valdi landelijk nog steeds 
gewaardeerd wordt: wij 

werden op het onderdeel 
schepijs vorig jaar elfde 
van de 65 deelnemers 
met ons zogeheten pas-
sie-ijs, vernoemd naar de 
passievrucht.” 

Tegelijkertijd waakt de 
Andijker voor al te veel 
optimisme. ,,Feit is dat in 
de afgelopen jaren de Ne-
derlandse titel altijd aan 
een zuidelijke ijssalon is 
vergeven. Of ze daar een 
rijkere ijscultuur hebben? 
Dat weet ik niet. Wel geeft 
het aan dat wanneer het 
om ijs gaat nog steeds 
grote verschillen bestaan. 
Binnen een land en al 
helemaal tussen landen. 
Een voorbeeld: In Neder-
land wordt vaak Italiaans 
ijs als maat genomen. 

Maar wat is Italiaans ijs? 
Het eerlijke antwoord: 
waterig ijs. Dat is ook heel 
logisch, want het is daar 
grote delen van het jaar 
warm en mensen hebben 
dus meer behoefte aan 
vocht. Ook worden Ita-
lianen vaak als maatstaf 
genomen als het gaat om 
de totale consumptie van 
ijs, maar dat is ook een 
misverstand: het meeste 

ijs in Europa wordt nota 
bene in een koud land als 
Noorwegen genuttigd! Al-
leen, het ijs daar wordt op 
een heel andere manier 
bereid dan in Italië. Er 
zit veel meer room in. In 
vakjargon heet hun pro-
duct ‘warm-in-de-mond-
ijs’. Nederlands ijs zit 
daar tussenin, het is niet 
te waterig maar ook niet 
met te veel room.”

Geheime receptuur
Kortom, het is met ijs 
maar net waar je de maat 
neemt. Zeker is dat Vival-
di al een begrip was voor-
dat Wisker er de scepter 
zwaaide. Onder de vorige 
eigenaar, Peter den Ou-
den, kreeg de Hoornse 
ijssalon naam en faam 
dankzij een geheime re-
ceptuur. 

Wisker, die de zaak zes 
jaar geleden overnam, 
heeft dat recept verder 
verfijnd zonder de essen-
tie ervan te veranderen. 
,,Nogmaals, het ijs van Vi-
valdi past bij deze streek. 
Waarom zou je de klanten 
een andere smaak opleg-
gen? Dan krijg je discus-

sies en dat wil je niet. IJs 
is fun, vergeet dat niet. 
Het gros van onze klan-
ten bestaat uit opa’s en 
oma’s die met de kinde-
ren een ijsje halen. Dan 
wil je geen gesprekken 
hebben van ‘is het ijs wa-
teriger deze keer?’ of ‘het 
lijkt wel anders te sma-
ken’.” 

Gevraagd naar het ge-
heim van de smid moet 
de geboren Beverwijker 
glimlachen. ,,Zelfs een 
multinational als Coca 
Cola geeft zijn receptuur 
niet prijs. Waarom moet 
een kleine ondernemer 
dat dan wel doen? Je 
schiet jezelf daarmee al-
leen maar in de voet. Het 
enige wat ik wel kwijt wil 
is dat suiker een onlos-
makelijk onderdeel is van 
ijs. Zonder suiker verliest 
ijs zijn structuur en wordt 
het een soort yoghurt. 
Hoogstens kun je werken 
met suikervervangers. 
Dat doen wij ook, zodat 
ook bijvoorbeeld diabetici 
bij ons kunnen genieten 
van een ijsje. Wij gebrui-
ken als suikervervanger 
vooral Stevia.”

... de familie Wisker 

bij hun traditionele 

ijscowagen ...

... de salon in Hoorn 

heeft 36 verschillende 

smaken ...
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Biologisch ijs
Wisker geeft als ijsken-
ner ook zijn mening op 
een recent artikel in een 
dagblad waarin nut en 
noodzaak van biologisch 
ijs, met vers fruit erin, 
werd beschreven. ,,Tja, 
dan moet je een groente-
winkel erbij beginnen, an-
ders is zoiets onhaalbaar 
gezien de houdbaarheid 
van versproducten. Bo-
vendien, fruit is een sei-
zoenproduct. Een aard-
bei die in mei is geoogst 
smaakt echt heel anders 
dan één die in augustus is 
geoogst. En andermaal, 
je wilt geen discussie met 
je klant over de smaak 
van ijs.”

De vraag is dan wel: hoe 
doen de Italianen dat, 
het volk waar Vivaldi in 
haar bedrijfsnaam zo na-
drukkelijk naar verwijst. 
Wisker: ,,Die werken met 
pasta’s. Je kunt dat het 
beste vergelijken met een 
jam waarin ook stukjes 
fruit zijn verwerkt. Daar-
naast werken Italianen 
ook veel met zogehe-
ten fruffy’s. De vrucht zit 
dan verpakt in een soort 
gel. Wij doen dat dus 
ook: aan al ons ijs liggen 
pasta’s dan wel fruffy’s 
ten grondslag.”

IJsmilkshake
Aan de hand daarvan 
zijn allerhande nieuwe 
ijsgerechten ontwikkeld. 
Wat te denken van en ijs-
milkshake? Dat wordt ge-
serveerd met rietjes van 
een centimeter dik, want 
anders kan de koude lek-
kernij niet worden opge-
zogen. Ook opvallend zijn 
de ijsjes die aan de hand 
van populaire producten 
bij de banketbakker zijn 
ontwikkeld: tom pou-
ce-ijs, roze koekenijs en 
wat al niet meer.  Daar-
naast kun je bij Vivaldi 
uiteraard terecht voor de 
vertrouwde smaken van 
Italiaanse bollen zoals va-
nille, pistache, chocolade 
en wat al niet meer. 

(25) heeft de leiding over 
de ijssalon in Hoorn. Hun 
vader springt overal bij 
waar nodig en heeft nog 
altijd de eindverantwoor-
delijkheid. ,,We zijn acht 
maanden in het jaar nog 
steeds twentyfourseven 
bezig, maar in januari en 
februari zijn we gesloten 
en kunnen we als familie 
gewoon op vakantie.” 

Of toch niet helemaal, 
want dan is het NK. ,,Je 
zou kunnen zeggen dat 
we net als het beroemde 
klassieke werk van Vivaldi 
jaarrond actief zijn”, ver-
klaart Wisker. ,,In de len-
te, zomer en herfst met 
het verdienen van geld en 
in de winter met het op de 
kaart zetten van de zaak.”

Toch is dat nog niet het 
hele verhaal. Twentyfour-
seven is namelijk bij Vi-
valdi, hoewel de term op 

zich weinig ruimte voor 
flexibiliteit geeft, een ruim 
begrip. ,,Wij gaan wel 
elke dag om twaalf uur 
open, maar hebben geen 
vaste sluitingstijd”, aldus 
Wisker. ,,Wij gaan net als 
vroeger bij een café dicht 
als de laatste klant ge-
weest is en het stil wordt 
in de stad. Dat kan op 
een zwoele zomeravond 
wel elf uur ’s avonds zijn.” 

Maatschappelijk 
betrokken
Niettemin vindt de fa-
milie Wisker nog de tijd 
om maatschappelijk be-
trokken te zijn. Ron Wis-
ker: “Wij geven jaarlijks 
vijftienduizend ijsjes weg 
aan goede doelen, voor-
al activiteiten van basis-
scholen en middelbare 
scholen.” 

Hij herhaalt nog maar 
eens dat ijs fun is. Die 

De vestiging in Enkhuizen 
heeft in totaal 24 verschil-
lende smaken, die in Bo-
venkarspel 32 en die in 
Hoorn 36. Opvallend aan 
de zaak in Bovenkarspel 
is verder dat die ook een 
aparte afdeling choco-
laterie heeft. Wisker met 
een knipoog: ,,Zodoende 
kunnen de grootouders 
en de kinderen papa en 
mama ook blij maken.”

Privéleven? 
Welk privéleven?
De eigen receptuur met 
Italiaanse grondslag is 
niet de enige reden waar-
om Vivaldi succesvol is. 
De familie Wisker speelt 
ook een belangrijke rol 
bij de uitrol van de ijssa-
lon over West-Friesland. 
,,Wij hadden in de jaren 
negentig een vooruitstre-
vende cafetaria in Hoog-
karspel”, vertelt de erva-
ren horecaondernemer. 

“Wij waren destijds al 
gezonde snacks aan het 
promoten. Dan denk je 
‘dat wilde de consument 
toch helemaal niet in die 
tijd’. Dat klopt, maar wij 
vonden het onze maat-
schappelijke verantwoor-
delijkheid. En om eerlijk 
te zijn konden wij het ook 
lijden, want de cafeteria 
liep als een trein. 

Wij hadden op een ge-
geven moment zelfs drie 
busjes rijden voor de be-
zorging. Alleen, geen pri-
véleven meer. Wij waren 
echt jaarrond zeven da-
gen in de week aan het 
werk. Dat ging gewoon 
niet op de lange termijn. 
Vandaar dat ik de boel 
heb verkocht.”

Familiebedrijf
Anno 2015 zijn de taken 
beter verdeeld, simpel-
weg omdat de kinde-
ren groot zijn geworden. 
Zoon Rowan (23) draait 
de zaken in Bovenkarspel 
en Enkhuizen en voert de 
regie over de drie ijswa-
gens. Dochter Priscilla 

fun, maar vooral de kwa-
liteit, wil de verslaggever 
wel eens ervaren. 

Hij test het passie-ijs, 
waarmee Vivaldi vorig jaar 
elfde werd op het NK-on-
derdeel schepijs.  Rowan 
heeft dit ijs gemixed met 
de zo geheten Tijdelijke 
Topper, een combinatie 
van verschillende ijssma-
ken die regelmatig wordt 
vernieuwd. De ijsspecialist 
stelt dat de mix deze keer 
uit aardbei, witte chocola-
de en merengue bestaat. 

Ook stelt hij dat geen en-
kele ijssmaak elkaar bijt, 
in tegenstelling tot ande-
re gerechten die in een 
restaurant op de menu-
kaart staat. De scribent 
kan hem slechts gelijk 
geven. Passievrucht, 
aardbei, witte chocolade 
en merengue: het is een 
aanrader. 



Planningsproblemen bij 
paviljoenhouders
Niets zo veranderlijk als het weer. Voor met name ex-
ploitanten van strandpaviljoens brengen weersom-
slagen en niet uitkomende weersvoorspellingen per-
sonele problemen met zich mee, zo tekent vakblad 
Misset Horeca op uit de mond van Paul Zonneveld, 
voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Stran-
dexploitanten Noordzeestrand (NVSN). Met name het 
inroosteren en plannen van personeel blijkt lastig. 

Enerzijds hebben paviljoenhouders bij mooi weer soms 
‘a la minute’ vakbekwaam personeel nodig, en ander-
zijds roosteren ze op basis van weersvoorspellingen 
soms extra mensen in, die overbodig blijken te zijn wan-
neer het weer tegenvalt.

Hulp bij inrichten pool van flexibele medewerkers
Als partner van KHN en RECRON, onderkent Nedflex 
Horeca deze ‘uitdaging’ voor horecaondernemers en 
strandpaviljoenhouders. “Daarom hebben wij ons pay-
rollconcept aangepast op deze bijzonder dynamische 
branche”, begint Jeroen Bakker, Commercieel Manager 
bij Nedflex. 

“Elke ondernemer die zich op het gebied van personeels-
beleid laat ontzorgen door Nedflex Horeca, kan kosteloos 
gebruik maken van ons planningssysteem. Dit systeem is 
specifiek ontwikkeld voor horecaondernemers en maakt 
het inroosteren van personeel zo eenvoudig mogelijk. 
Ook bieden wij onze payrollpartners hulp bij het opzetten 
van een pool aan flexibele medewerkers, waardoor er al-
tijd voldoende mensen direct beschikbaar zijn.”

BRANCHENIEUWS

Jelle Conijn en Yorrick Jansen 
winnen Slag op de Schelde

Jelle Conijn, sous-chef van tweesterrenrestaurant Ciel Bleu in Amster-
dam, heeft samen met leerling-kok Yorrick Jansen van het hoofdstede-
lijke restaurant de gerenommeerde kookwedstrijd Slag op de Schelde op 
zijn naam geschreven. 

De 27-jarige, in het kleine Noord-Hollandse Wormer geboren en 
getogen Conijn overtuigde met Jansen de vakjury met hun ge-
recht ‘Fruits de mer Oosterschelde style’, geserveerd in een boot 
en met een gin-tonic-cocktail ‘GT ocean style’. Hun gerecht was 
onder meer onderscheidend omdat in vrijwel elk onderdeel van 
het gerecht Zeeuwse producten waren benut. 

De Slag op de Schelde is een jaarlijkse nationale kookwedstrijd 
voor chefs en sous-chefs op een opvallende locatie: een schip op 
de Oosterschelde. De wedstrijd kent eerst een voorronde waar-
bij de ingestuurde receptuur blind wordt beoordeeld. Daarna ne-
men zes finalisten het tegen elkaar op. Daarbij moeten ze voor 
twintig personen een gerechtje met asperges en een product uit 
de Oosterschelde bereiden. Daarnaast moet er een bijpassende 
drank geserveerd worden. Dit alles wordt beoordeeld door een 
prominente vakjury en een persjury. De persprijs ging naar Takis 
Panagakis van het Haagse restaurant Mazie.

Roadshows KHN over arbeidsrecht 
‘broodnodig’
De Roadshows die KHN organiseert in het hele land, worden 
drukbezocht. Ook blijken ze broodnodig. Veel horecaonder-
nemers zaten aan de vooravond van het ingaan van het twee-
de deel van de Wet Werk en Zekerheid nog vol vragen. 

De roadshow in het Noord-Hollandse Heerhugowaard, werd door 
ca. 60 horecaondernemers bezocht. Het thema van de bijeenkomst 
was ‘arbeidsrecht en rendementsverhoging’. “Arbeidsrecht, en dan 
vooral de wijzigingen die de Wet Werk en Zekerheid met zich mee-
brengt, is al maandenlang met afstand het onderwerp waarover we 
de meeste vragen binnenkrijgen”, licht KHN regioadviseur Miriam 
Geerlings de keuze voor het thema toe. Koninklijke Horeca Neder-
land krijgt jaarlijks zo’n 33.000 vragen binnen (een kleine 130 per 
werkdag). De meeste gaan over de nieuwe wet. 

Het gros van de aanwezigen kwam ook specifiek voor dit onderwerp 
naar de bijeenkomst in Grand Café-Restaurant-Hotel Babylon. “Dat 
bleek wel uit de gesprekken die we met de ondernemers hebben 
gehad. We hebben veel positieve feedback gehad. Onze jurist en 
onze arbeidsrechtpartner Nedflex hebben de materie goed uitge-
legd. We zijn zeer tevreden over de roadshow.”
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De Wet Werk en Zekerheid brengt vele veranderingen 
met zich mee. Ik merk dagelijks dat horeca- en recre-
atieondernemers nog aan het stoeien zijn met al deze 
nieuwe regels. Zo wil met name de aanzegtermijn nog 
wel eens aan de aandacht ontsnappen. 

Eerst even een stapje terug: voor contacten met een loop-
tijd hebben van 6 maanden of langer is een aanzegtermijn 
vastgesteld. Let hier op en noteer de aanzegtermijn per 
werknemer in uw agenda of planningssoftware. Want indien 
u een contract niet tijdig aanzegt, of niet op de juiste manier, 
dan loopt u het risico dat u uw werknemer nog een bedrag 
verschuldigd bent na het einde van diens contract. Indien een 
contract een looptijd heeft van bijvoorbeeld vier maanden, 
dan is een aanzegtermijn niet noodzakelijk. Let wel: in deze 
laatste vorm is een proeftijd dan weer niet mogelijk. Mocht u 
dit wel opnemen in het contract, dan is dit artikel niet rechts-
geldig.

Vanaf 1 juli is de veelbesproken transitievergoeding van 
kracht. Dit betekent dat een werknemer, indien hij of zij 24 
maanden of langer werkzaam is geweest, recht kan hebben 
op een vergoeding. Deze is met terugwerkende kracht en 
kan daardoor een grote invloed hebben op uw personeels-
bestand. Niet alleen vaste werknemers hebben bij ontslag 
recht op een vergoeding, maar wellicht ook een werknemer 
waarvan u besluit het contract niet te verlengen. Mocht u als 
werkgever tijdens het dienstverband van de werknemer geïn-
vesteerd hebben in scholing, dan kunt u deze kosten mogelijk 
in minderingen brengen op deze transitievergoeding. 

De aangeboden opleiding dient wel gericht te zijn op het ver-
breden van de inzetbaarheid van de werknemer en dus niet 
puur gericht zijn op de werkzaamheden die de werknemer op 
dat moment bij u verrichtte. Indien u scholing wilt aanbieden, 
dan is het wel van belang dat u zich in de materie verdiept. 

Het voordeel voor u is bovendien dat u steeds beter geschoold 
personeel hebt, dat gemotiveerd is om aan zichzelf te blijven 
werken en zich verder te ontwikkelen. Omdat het bieden van 
scholing past binnen onze visie op goed werkgeverschap en 
wij partner zijn van KHN, RECRON en Recreatie Nederland, 
hebben wij de Nedflex Academy opgericht. Klanten van Ned-
flex Horeca en Nedflex Recreatie kunnen een breed scala aan 
verbredende opleidingen volgen binnen ons opleidingsinstituut. 

Ik verwacht niet dat werknemers scholingskansen zullen 
weigeren, omdat de vergoeding lager kan uitvallen. Het is 
mijn ervaring dat de meeste werknemers willen investeren in 
zichzelf. De scholing is daarnaast een netto bedrag, terwijl de 
transitievergoeding een brutobedrag is, waardoor de werkne-
mer netto wellicht minder overhoudt. De transitievergoeding is 
ook vooral bedoeld om de werknemer de kans te bieden zich 
om te scholen. Of werknemers dit ook daadwerkelijk doen 
valt te betwijfelen omdat dit geen verplichting is - de vergoe-
ding mag naar eigen keuze worden besteed. De kans dat de 
werknemer het bedrag aan iets anders uitgeeft is groot.

Welke scholing u mag verrekenen met de transitievergoeding 
en hoe u dit moet aantonen, kunt u terugvinden in de algeme-
ne maatregel van bestuur. Uiteraard willen wij u hier bij helpen. 
Ook als u geen klant bent bij Nedflex.

Martine de Wit

Mr. Martine de Wit is Manager Service Center bij Nedflex. 

Voor vragen: m.dewit@nedflex.nl.

Wets | wijzer
‘Transitievergoeding 
verlagen middels 
scholing medewerkers’

‘Ca. 70 kleine strandpaviljoens 
in zwaar weer’
Ondanks de aantrekkende economie en de onverminderd grote aanwas van 
toeristen uit binnen- en buiteland, verkeren zo’n zeventig kleine strandpavil-
joens in zwaar weer. Dit meldt belangenorganisatie Strand Nederland.   

Strand Nederland geeft aan dat dit komt door de stijging in pacht, premies en 
personeelskosten. 

 “Alles wordt duurder en houders van tijdelijke paviljoens hebben er begrijpelijker-
wijs moeite mee om hun personeelsbeleid aan te passen op de nieuwe Wet Werk 
en Zekerheid.”, aldus Stephan van der Stee van Strand Nederland. 

“Wat er nu moet gebeuren?  Eerst moet het probleem erkend worden. Dat is nu 
nog niet het geval. De overheid moet niet vergeten dat we als Nederland zijnde 
een groot en prachtig stuk strand hebben, dat veel toeristen trekt en voor werkge-
legenheid zorgt, en dat de paviljoenhouders een rol spelen in het schoonhouden 
van dat fraaie kustgebied.”

‘Social return bij horeca- en 
recreatiebedrijven: win-win’
Het fenomeen social return, oftewel 
het bieden van een werkplek aan 
iemand met een afstand tot de ar-
beidsmarkt, is aan een voorzichtige 
opmars bezig binnen de horeca- en 
recreatiesector. Dit gebeurt ener-
zijds omdat de overheid dit via de 
banenafspraak (Quotumwet) oplegt 
en anderzijds omdat steeds meer 
ondernemers social return zien als 
een kans om zich te profileren als 
maatschappelijk verantwoorde on-
derneming.

“Social return levert horecabedrijven 
een win-win situatie op”, begint soci-
al return specialist Renske Splinter-’t 
Hart. “Of eigenlijk een dubbele win-
win. Want je levert een maatschappe-
lijke bijdrage, er zijn aardige subsidies 
beschikbaar en uit de praktijk blijkt dat 
het aannemen van social return kandi-
daten zorgt voor verbroedering binnen 
je team.” 

De subsidies voor het aanstellen van 
mensen met een afstand tot de ar-
beidsmarkt kunnen enkele duizenden 
euro’s bedragen per medewerker. 
“Vooropgesteld: je doet dit niet omdat 
je er alleen geld aan wilt verdienen, je 
doet dit vanuit jouw ‘drive’ om maat-
schappelijk verantwoord te willen on-
dernemen. Het is wel positief dat de 
overheid er bij wijze van ‘incentive’ 
subsidies tegenover  stelt die kun-
nen oplopen tot 7000 euro. En als je 
iemand uit de Wajong hebt met loon-

dispensatie, kan dit bedrag nog aan-
zienlijk hoger uitvallen.” Kleinere hore-
cabedrijven hebben minder te maken 
met de Banenafspraak en wellicht 
straks met de Quotumwet, aangezien 
die geldt voor ondernemingen met 
meer dan 25 werknemers. 

Deze groep blijft dan ook achter in 
het aannemen van social return kan-
didaten, terwijl de subsidies ook voor 
hen beschikbaar zijn. “In veel kleinere 
bedrijven is de eigenaar meewerkend 
voorman. Hij of zij doet zelf heel veel 
verschillende dingen en werkt keihard. 
Vaak zijn deze kleine ondernemers 
bang dat ze veel te weinig eisen aan 
zo’n kandidaat kunnen stellen. 

Maar je kunt het ook omdraaien. Maak 
een profiel voor zo’n werknemer. Kijk 
niet alleen naar je personeelsbestand, 
maar naar alle taken die er liggen. Dat 
heet ‘jobcarving’. Vaak kunnen veel 
taken die nu door verschillende duur-
dere personeelsleden ‘erbij’  worden 
gedaan, goed opgepakt worden door 
iemand met een social return-status. 
Bovendien benut je zo je hoger opge-
leide krachten ook meer op hun kwa-
liteiten.”

Renske Splinter-’t Hart is social re-
turn specialist bij Nedflex Uitzen-
den en Payrolling. Meer weten over 
de mogelijkheden op het gebied 
van social return? 0229 282 999, of 
r.splinter@nedflex.nl.
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Succesvol concept Active Partyworld heeft veelzi jdigheid als toverwoord

Duizendpoten in Druten: manager is 
ook fitnessinstructeur
DRUTEN - Over tegen de stroom inroeien gesproken. Active Partyworld uit het Brabantse Druten, is met een vernieuwend concept explosief gegroeid 

in de periode waarin het Nederlandse bedrijfsleven zijn diepste crisisperiode in decennia kende. Waar elders horeca- en recreatiebedrijven hun 

investeringspeil terugschroefden of zelfs hun deuren moesten sluiten, groeide het bedrijf van William de Grundt uit tot een hoopvol voorbeeld dat 

de sector nog steeds toekomst had en heeft. Samen met manager Stefan Verhaaf en 35 medewerkers zette hij in een dorp van een kleine 12.000 

inwoners een totaalconcept neer waarmee hij grote horeca- en recreatiebedrijven naar de kroon steekt.

Veelzijdigheid is het 
toverwoord bij Active 
Partyworld. Mensen 
kunnen in Druten 
terecht voor zowel 
grootschalige partijen en 
feesten als kleinschalige 
vergaderingen, of gewoon 
een ouderwets avondje 
stappen. Maar waar 
Active Partyworld zich 
écht mee onderscheidt, is 
de uitgebreide sportieve 
component: Active 
Sportsworld. 

Denk hierbij aan een mo-
derne grote fitnesszaal, 
een aparte spinningruim-
te en aparte zalen waar 
lessen in pilates, zumba, 
steps, bodyshape en wat 
al niet meer plaatsvin-
den. Verder wordt er ook 
onderricht in kickboksen 
gegeven. Sterker, het 
pand aan de Klepperhei-
de is de thuisbasis van 
een eigen kickboksploeg 
die onder leiding van Aar-
on Loeffen overal in Ne-
derland, maar daarnaast 
ook buiten de landsgren-
zen, acte de présence 
geeft op vechtsportga-

la’s. Loeffen zelf heeft 
veertien jaar als wed-
strijdvechter in de ring 
gestaan en daarbij deel 
uitgemaakt van het team 
van Peter Aerts, drievou-
dig wereldkampioen in 
de K1 dat bekend staat 
als de koningsklasse van 
de vechtsport. Daarnaast 
heeft hij inmiddels ook 
acht jaar ervaring in het 
lesgeven, van beginners 
tot gevorderden. 

Horeca met hart voor 
sport
Voor het bedrijf uit Dru-
ten is het kickboksteam 
echter maar één onder-
deel van de veelzijdige 
rol die het in de sport in-
neemt. Verhaaf:  ,,Wij zijn 
bijvoorbeeld sponsor van 
het BMX-team van Lau-
ra Smulders die tijdens 
de Olympische Spelen 
in 2012 in Londen brons 
won.” En dat is nog niet 
alles: Sportsworld kent 
ook twee indoortennisba-
nen. Niet met hardcourt 
als ondergrond zoals je 
meestal ziet in indoor 
tennishallen, maar kunst-

gravel. ,,Daarmee wordt 
beter ingespeeld op de 
behoefte van de consu-
ment, want buitenbanen 
zijn meestal van gravel”, 
vertelt Verhaaf. 

“Verder beschikken we 
over drie squashbanen 
en een binnenzwembad. 
Het bad wordt niet alleen 
gebruikt om te zwemmen 
en te ontspannen, maar 
ook voor activiteiten als 
aquafit en zwemlessen. 
Aangrenzend aan het 
zwembad zijn er diverse 
wellnessfaciliteiten zoals 
een solarium, sauna’s en 
een stoomcabine.”

Open van 08.00 uur tot 
laat in de avond
Wat betreft de horeca: 
het zegt al veel dat die 
dagelijks van acht uur ’s 
ochtends tot diep in de 
avond geopend is. Ont-
bijt, lunch, diner en ‘tus-
sendoortjes’, het grand 
café annex restaurant 
is er voor uitgerust. Ook 
staat er een groot wed-
strijdbiljart waar de twee 
teams die Active Party-

world als thuisbasis heb-
ben wekelijks op spelen. 
Voor wie het echt laat 
maakt is er het hotel dat 
negen kamers telt. Verder 
is er een aparte zogehe-
ten snacktive voor zoals 
Verhaaf het noemt ‘de 
lekkerste snacks’. 

“En dan hebben we nog 
Kidsworld”, vervolgt Ver-
haaf. ,,Wij hebben een 
groot indoor speelpara-
dijs, vergelijkbaar met 
Monkey Town. De diver-
se speelattracties bieden 
kinderen de mogelijkheid 
te klimmen, klauteren en 
te kruipen. Daarnaast or-
ganiseren wij kinderfeest-
jes en kinderdisco’s voor 
kinderen tot twaalf jaar.”

3000 bezoekers op 
7000 m2

Het indoor speelparadijs 
kan worden omgebouwd 
tot een feestzaal met een 
capaciteit van maximaal 
tweeduizend personen. 
Verder kende het pand 
vroeger een bowlingbaan 
die onder leiding van De 
Grundt en Verhaaf is om-

... Active Partyworld 

kan 3000 bezoekers 

tegelijk herbergen ...

... Active Partyworld: 

7000 m2 ruimte voor 

horeca- en recreatie...
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geturnd tot een uit twee 
delen bestaande eve-
nementen- dan wel ver-
gaderzaal. Wanneer die 
samengevoegd worden 
biedt deze ruimte aan 750 
personen. Tenslotte kan bij 
grote evenementen, zo-
als oud en nieuw, ook het 
grand café betrokken wor-
den bij het feestgedruis. 

“De drie area’s kunnen bij 
elkaar maximaal driedui-
zend bezoekers herber-
gen”, vertelt Verhaaf. ,,Het 
complex is overigens in 
totaal ruim zevenduizend 
vierkante meter groot. Al-
leen al het sportgedeelte 
omvat drieduizend vier-
kante meter. Dan gaat het 
erom dat je de meters zo 
flexibel mogelijk invult: 
Alles draait om veelzijdig-
heid en multifunctiona-
liteit. De kansen komen 
dan vanzelf. 

Tot drie jaar geleden or-
ganiseerden wij bijvoor-
beeld geen carnaval, 
dat vond elders in het 
dorp plaats. Toen ons 
gevraagd werd de orga-
nisatie op ons te nemen 
wilden wij de uitdaging, 
maar ook de maatschap-
pelijke verantwoordelijk-
heid die wij voelen voor 
het dorp, niet uit de weg 

ment anno nu. Nadat in 
september 2010 de vo-
rige eigenaar het hore-
cagedeelte van de hand 
had gedaan, werd onder 
de nieuwe eigenaren in-
gezet op een modernise-
ringsslag.” 

Kernpunten van de visie 
waren (en zijn) naast het 
leveren van kwaliteit ook 
een uitstraling van com-
fort voor het hele gezin 
creëren en uitgebreide 
openingstijden hanteren. 
Er werd kortom in de 
donkerste jaren van de 
crisis fors geïnvesteerd 
en het bleef niet bij de 
horeca. In september 
2011 ging de sporthal, 
die toen nog in eigendom 
was van de persoon die 
ook jarenlang de horeca 
had gerund, failliet. Ver-
haaf: “Wij waren toen ge-
noodzaakt in deze ruimte 
een nieuw sportcentrum 
te starten aangezien veel 
gasten van de horeca uit 
de sportwereld komen.”

De resultaten mogen er 
zijn. Vorig jaar werd de 
vernieuwde horeca met 
grand café en restau-
rant geopend. Tevens is 
de bowlingbaan  (maart 
2014) vervangen voor de 
twee genoemde evene-

menten- dan wel verga-
derzalen die als het moet 
kunnen worden samen-
gevoegd tot één grote 
zaal. En de ontwikkelin-
gen houden daar niet bij 
op: momenteel bestaat 
het plan om tegenover 
Active Partyworld een 
gloednieuwe BMX-baan 
te bouwen waarover De 
Grundt en Verhaaf waar-
schijnlijk het dagelijks be-
heer gaan voeren.

Personeel in progress
Maar het verhaal van het 
toenemend aantal voor-
zieningen en faciliteiten 
kan niet los worden ge-
zien van het opmerkelijke 
personeelsbeleid van Ac-
tive Partyworld. “Ten eer-
ste zijn we zeer selectief 
met het aannemen van 
mensen”, verklaart Ver-
haaf. “Of anders gezegd: 
Ze moeten aan hoge ei-
sen voldoen. 

Wij bieden het liefst werk-
gelegenheid aan mensen 
uit Druten zelf, maar indien 
nodig kijken we natuurlijk 
verder. Ikzelf bijvoorbeeld 
ben in Arnhem geboren, 
verhuisde op mijn twaalfde 
naar Elst, woonde daarna 
in Boven-Leeuwen en ben 
pas zes jaar woonachtig 
hier in Druten.” De hoge 

gaan. Anno 2015 weet 
men al niet beter dat Ac-
tive Partyworld de spil is 
van de carnavalsviering.”

Een stukje historie
Kansen pakken. Durven 
veranderen. Het vertrou-
wen uitspreken in je per-
soneel door ze de kans 
te geven zoveel mogelijk 
te leren. Zomaar drie pij-
lers onder het succes van 
Active Partyworld. Aan 
de Klepperheide werd 
een jaar of dertig geleden 
een horecabedrijf met 
sportzaal begonnen. Ook 
kwam er een inpandig 
bowlingcentrum met acht 
banen. Het succes van 
de beginjaren bleek geen 
eeuwigheidswaarde te 
hebben. Bezoekersaan-
tallen voor de horeca en 
bowling liepen terug, in 
de sporthal werd op een 
gegeven moment alleen 
nog af en toe zaalvoetbal 
gespeeld. De crisis vanaf 
de tweede helft van 2008 
versterkte de ontwikke-
ling alleen nog maar. 

“We moesten een breder 
publiek vinden, buiten de 
gemeente Druten om”, 
vertelt Verhaaf. “En het 
aanbod moest vernieuwd 
worden, aangepast aan 
de vraag van de consu-

eisen die worden gesteld 
aan werknemers is direct 
gerelateerd aan de veelzij-
digheid die van personeel 
wordt verwacht in de da-
gelijkse werkzaamheden. 

Verhaaf zelf is daar een 
mooi voorbeeld van. 
“Mijn officiële functie is 
manager, maar ik ben ook 
fitnessinstructeur en help 
daarnaast mee achter de 
bar en in de bediening 
in de horeca. Die multi-
functionaliteit hebben alle 
mensen die hier werken. 
Het zit in het DNA van dit 
bedrijf. Wij weten nu dat 
multifunctionaliteit, veel-
zijdigheid en flexibiliteit 
onze drie-eenheid vor-
men naar succes. 

Een crisis, klein of groot, 
is voor ons slechts een 
teken dat het tijd is om te 
vernieuwen. Om een voor-
beeld te geven: Wij kiezen 
elk jaar een ander thema 
en programma voor het 
oud en nieuw feest. 

Wij hebben dat één jaar 
niet gedaan en toen liep 
het bezoekersaantal ge-
lijk terug. Je moet er dus 
voor zorgen dat je een 
voorbeeldfunctie houdt, 
dat mensen inspiratie vin-
den in jouw bedrijf.”

Stefan Verhaaf is naast zijn 
rol als manager van een groot 

horeca- en recreatiebedrijf ook 
fitnessinstructeur en werkt 

mee in het horecagedeelte van 
Active Partyworld…
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Van aardappelteler tot 
‘sterrenleverancier’

‘Pioniers’ telen bi jzondere groente en kruiden op water 

Hun botersla werd geserveerd in een uitzending van All You Need Is Love. Hun blauwe korenbloem wordt exclusief afgenomen door Bord’eau, het met twee 

Michelinsterren omlijste toprestaurant uit Amsterdam. Het is een compliment dat niet op zich staat, want de producten van PUURgroenten vinden inmiddels 

hun weg naar diverse Nederlandse en Belgische toprestaurants. Zelfs een restaurant in Parijs is sinds enkele maanden afnemer...  Het verhaal van Han (44) 

en Saskia Lammers (43) leest als een jongensboek. Want ga maar na: drie jaar geleden teelden ze alleen nog maar aardappelen. 

Het was een speling van 
het lot die ze tot een ra-
dicale koerswijziging 
dwong. ,,We pachtten 
tien hectare grond voor 
de teelt van aardappelen, 
maar de eigenaar wilde 
zelf met de grond door”, 
vertelt het echtpaar uit 
de Wieringermeer. ,,De 
grondprijzen liggen hier 
zo hoog dat nieuwe grond 
pachten geen optie was 
en we daarom creatief 
moesten zijn met de 33 
hectare die wij ons bezit 
hadden en nog steeds 
hebben.” Het resultaat, 
na intensief onderzoek, 
was de teelt van groen-
ten, kruiden en eetbare 
bloemen op water. 

,,Hoe maak je van één 
hectare vijf hectare op-
brengst?” Voor deze 
vraag stonden Han en 
Saskia in 2012. “Na veel 
onderzoek op internet 
stuitten wij op waterteelt. 
Een Nederlands bedrijf 
(Dry Hydroponics in Den 
Haag) heeft een metho-

de ontwikkeld om niet op 
twee centimeter, wat in-
ternationaal veel gebeurt, 
maar op een laag van 20 
centimeter te telen. Die-
per water verkleint de 
kans dat schadelijke or-
ganismen, zoals schim-
mels, zich er kunnen nes-
telen en vermeerderen. 
Wij hebben de kans daar-
op verder geminimali-
seerd door voor een folie-
kas te kiezen. De relatief 
lage temperatuur in de 
kas van tien graden Cel-
sius is een andere belem-
mering voor schadelijke 
micro-organismen. Ook 
hebben wij onze eigen 
biologische bestrijdings-
middelen: Sluipwespen 
en galmuggen die luis en 
andere parasieten op-
eten.” 

Hogere kwaliteit pro-
ducten
De teeltechniek houdt in 
dat de gewassen in bak-
ken van piepschuim ‘dob-
beren’ in een vijverbak. 
Alleen de wortels reiken 

smaak ervan is friszoet, 
maar dat is slechts de al-
gemene waardering die je 
er aan kunt geven, want 
PUURgroenten  kweekt 
twaalf soorten violen. Je 
vindt in de kas ook veel 
Aziatische gewassen zo-
als red paksoi (knapperig 
met koolsmaak), Chine-
se leekbloem (bieslook-
smaak met een zachte 
zweem van verse knof-
look) en het kruid Tong Ho 
(bittere smaak, wordt veel 
gebruikt in de Kantonese 
keuken). Je treft er echter 
ook veel producten die bij 
Nederlanders bekender 
in de oren klinken, zo-
als munt, venkel, penen 
en rode bietenscheuten. 
Toch word je ook met 
die producten verrast. Zo 
blijkt rode zuring veel rij-
ker en vooral ook zoeter 
aan smaak te zijn dan de 
groene zuring die simpel-
weg zuur is.

Restaurants
De klandizie van PUUR-
groenten bestaat voor 

negentig procent uit het 
hogere segment van de 
horeca. ,,Wij hebben in-
middels een kleine ze-
venhonderd restaurants 
als klant”, vertellen Han 
en Saskia. ,,Als je ooit 
eens een tv-programma 
met topkoks hebt gezien, 
weet je dat de eisen van 
deze professionals ver 
gaan en wij bieden dan 
ook maatwerk. Voor elk 
restaurant of beter ge-
zegd elke topkok kweken 
wij enkele specifieke pro-
ducten. Dat houdt in met 
net iets meer bladgroei of 
met een specifieke kleur, 
maar ook volgens een 
bepaald formaat: Wij zijn 
gespecialiseerd in het 
kweken van ‘micro’s en 
mini’s’. Denk aan kleine 
botersla plantjes, kleine 
ranken venkel en de rode 
bietenscheuten.”

Ciel Bleu
Tot de afnemers van 
PUURgroenten behoort 
onder meer Restaurant 
Ciel Bleu. Het Amster-

tot in het voedingsrijke 
water. ,,Dat is onder meer 
verrijkt met kunstmest”, 
vertellen de Noord-Hol-
landers. ,,Op het land 
bindt zich dat aan de klei 
met het gevaar dat het de 
grond als ware verstikt, 
maar in het water kun 
je het zien als een soort 
plankton. Het drijft conti-
nu rond en het gewas kan 
de voedingsstoffen op-
nemen wanneer het dat 
nodig heeft. Ander voor-
deel van de waterteelt 
ten opzichte van de land-
bouw is dat de gewassen 
nooit stress ervaren van 
een tekort aan regen. Het 
gevolg is dat de kwaliteit 
van de producten veel 
hoger ligt.”

Dat  is te zien en te proe-
ven wanneer je door de 
foliekas van 2200 vier-
kante meter loopt. Het 
is één groene zee die 
steeds weer een surpri-
se voor je in petto heeft. 
Wist je bijvoorbeeld dat 
je violen kunt eten? De 
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damse restaurant, gele-
gen op de 23e verdieping 
van het Okura Hotel en 
gedecoreerd met twee 
Michelin-sterren, is zo’n 
twee jaar geleden de sa-
menwerking aangegaan 
met PUURgroenten. 
,,Onno Kokmeijer, die 
samen met Arjan Speel-
man de chef bij Ciel Bleu 
is, komt net als ikzelf uit 
Noord-Holland”, vertelt 
sous-chef Jelle Conijn. ,

,Hij hoorde over het be-
drijf en heeft toen contact 
opgenomen. Na een be-
zoek aan PUURgroenten 
was hij direct overtuigd. 
We zijn erg tevreden. 
Het bedrijf levert continu 
kwaliteit, voor een res-
taurant een essentieel 
gegeven. De samenwer-
king met Han en Saskia 
is ook prikkelend te noe-
men. Het is namelijk niet 
alleen zo dat wij aange-
ven wat wij graag geteeld 
zouden zien voor onze 
seizoensmenu’s: PUUR-
groenten draagt zelf ook 
ideeën aan. Leveranciers 
die meedenken om een 
gerecht te optimaliseren, 
dat zien wij graag.”

Ook in het voorjaarsmenu 
van Ciel Bleu zijn de pro-
ducten van PUURgroen-
ten direct herkenbaar. Zo 
wordt er in het momen-
teel wilde zeebaars met 
onder meer zilte groenten 

en algen bereid en wordt 
aan de lagoustine gem-
ber toegevoegd. Conijn: 
,,Als ik enkele favorieten 
van PUURgroenten moet 
benoemen springen de 
eetbare violen eruit. Ver-
der zijn de green feather 
leaf en de red feather 
leaf, dat zijn beide een 
soort mosterdblad, van 
erg hoge kwaliteit. Daar-
naast behoren de gouds-
bloemen en de wasabi 
leaf, dat doet denken aan 
rucola maar nog net wat 
pittiger van smaak is, tot 
mijn favorieten.”

In deze opsomming val-
len de zilte groenten, die 
nu opgenomen zijn in 
het voorjaarsmenu, het 
meeste op. Nog maar 
enkele maanden gele-
den waren Han en Saskia 
aan experimenteren met 
groenten in een zoutwa-
terbad, nu zijn ze al zover 
dat een toprestaurant ze 
afneemt. 

Inmiddels wordt door 
Han en Sasia overigens 
ook de regionale markt 
bediend. Dat wil zeggen: 
enkele restaurants uit de 
regio, zoals restaurant 
Effe Eten Bij De Buren 
uit Wieringerwerf, beho-
ren tot de vaste klanten. 
Het moet de opmaat zijn 
voor een verdere verove-
ring van de markt van het 
middensegment. ,,Wij 

willen dat onze naam bij 
een nog breder publiek 
bekend wordt”, verklaart 
het echtpaar. 

Veel diversiteit 
Om een beeld te hebben 
van PUURgroenten: in to-
taal worden er in de kas 
meer dan honderd pro-
ducten geteeld. Alleen al 
sommige namen , zoals 
het citroen Afrikaantje, 
Komatsuna mosterd-
spinazie en de Antarcti-
ca bloem, prikkelen de 
fantasie. Het zijn in de 
praktijk echter vooral de 
smaakpapillen die getrig-
gerd worden. Bitter, zoet, 
iets er tussenin of sim-
pelweg een smaak die je 
helemaal geen categorie 
kunt geven: de kas van 
PUURgroenten is een er-
varing op zich en het is 
dan ook jammer dat Han 
en Saskia geen tijd heb-
ben voor bezichtigingen. 

Wel kunnen particulieren 
via de site een zogehe-
ten consumenten verras-
singspakket bestellen. De 
gewassen worden in de 
foliekas handmatig ver-
sneden. ,,Ook dat hebben 
wij geleerd in de afgelo-
pen jaren: Een chefkok 
wil geen viezigheid in de 
keuken.” 

Dark room
Hun naam in  de wereld 
van de gastronomie is rij-

zende en dat inspireert de 
twee Noord-Hollanders 
alleen nog maar meer. 
Genoemd is reeds het te-
len van gewassen in een 
zoutwaterbad. Daarnaast 
is er ook een heuse dark 
room. ,,Doel hiervan is 
om het gewas te dwingen 
zich meer te richten op 
ontwikkeling van de ker-
nelementen en minder op 
bijvoorbeeld bladgroei. 
Wij proberen nu bijvoor-
beeld in deze donkere 
ruimte suikerbieten uit. 
Dat lijkt te gaan lukken: 
De smaak ervan is zoet 
en sappig tegelijkertijd.”

Uitbreiding
Dat de gepassioneerde 
ondernemers blij zijn met 
de overstap van de aard-
appelenteelt naar teelt op 
water, mag duidelijk zijn. 
,, Achteraf gezien vinden 
wij het jammer dat wij niet 
eerder nieuwe uitdagin-

gen hebben opgezocht. 
Innovatie leidt tot inspi-
ratie, maar vooral ook tot 
beleving: 

Het geeft simpelweg een 
kick als je dag in dag uit 
bezig bent met produc-
ten en technieken te ver-
fijnen die niemand anders 
nog heeft. Daarnaast zijn 
wij ook in ander opzicht 
bezig ons marktpotenti-
eel verder te vergroten: 
Wij denken aan de bouw 
van een verwarmde gla-
zen kas zodat je nog veel 
meer groenten, kruiden  
en eetbare gewassen 
kunt kweken. The sky is 
the limit!” 

PUURgroenten is geves-
tigd aan de Kolhorner-
weg 4A in Middenmeer. 
Voor meer informatie: 06-
42121765, info@PUUR-
groenten.nl of www.puur-
groenten.com. 
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ONTMOETING
 

RAMP

GLANSVERF
 

ROOKWAAR

BEELD-
VERHAAL 

JAPANSE 
MUNT

GEZEL-
SCHAPSSPEL

SLAAPPLAATS
 

HEVIG

SCHAATS-
VERENIGING

PERIODE VAN 
VIERENTWIN-

TIG UUR

EIND-
WEDSTRIJD 

LINGERIE

BABBELKOUS
 

TIJDVAK

6

DUURZAAM 

IJZER-
HOUDENDE 

GROND

FABRIKANT
 

RAG

BORDEAUX-
WIJN 

BEDRIJFSTAK 
V. HOTELS

STIJL 

BOTSEN 
TEGEN

1

NIETS 

MET INGANG 
VAN

BOOM 

GENOEG 
HEBBEND VAN

DIEPE 
AFKEER 

PL. IN 
DUITSLAND

DRINKBAKJE
 

BOUWLAND

NACHT-
KLEDING 

GELIJKHEID 
VAN KLANK

ONBESCHOFT
 

UITSLAG 5

ERWTENSOEP

7

WIJNSOORT
 

WALKANT

MANNE-
TJESGEIT 

TAFELGAST

BALT 

SPEELGOED-
STEENTJES

GROOT-
MOEDER

VERMOGEND 
PERSOON 

OP DE 
MANIER VAN

STARTTEKEN 
V.D. 

REGISSEUR 

WIEL

MOMENT
 

DWAAS

NATRIUM
 

VERMOEID

GROOT 
(VOORV.) 

AMSTERDAMS 
PEIL 4

GROEIEN
 

HELIUM

BLAD-
GROENTE 

DEEL V.E. WIE-
LERRONDE

NAAR DIE 
PLAATS

2

GEPELDE 
GERST

JONG MEISJE GELDSTRAF

3

Zweedse puzzel
Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk.

© DENKSPORT PUZZELBLADEN S L S D B IJ D F K
C A T A S T R O F E S T A B I E L
M A K E R M E D O C G E N R E

W E B N I H I L E L S H A A T
N A P P O N B R U T A A L S

A K K E R R O S E B O K E S T
O R IJ K E C U E T E L N A

O M A M A C R O T O E N E M E N
S L A D A A R H E E N G O R T

E T A P P E D E E R N B O E T E
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