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Friesland is een A-merk. Dat was al zo voor 
de vrije Friese burgers en ondernemers in 
de late Middeleeuwen, en dat is nog steeds 
zo. Van de wadden tot de meren is het 
Friese land een aantrekkelijke bron van 
bloeiend toerisme. Redenen om er neer te 
strijken zijn ook de weidsheid van het 
landschap, de iepen mienskip – de open 
gemeenschap – en het culturele leven.  
Niet voor niets is Leeuwarden uitgeroepen 
tot Culturele Hoofdstad van Europa 2018. 
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NEDERLAND
Strand, duinen, kwelders en 
bossen - nergens anders vind 
je zo’n rijke natuur als op de 
Waddeneilanden. In 2016 
wonnen de Wadden de titel 
van het mooiste Nederlandse 
natuurgebied, een verkiezing 
die was uitgeschreven door 
toenmalig staatssecretaris 
Van Dam (PvdA). Geen 
wonder dat de eilandengroep 
een van de populairste 
vakantiebestemmingen is. 
Een vakantiestekje op de 
Wadden komt daarom wel 
met een prijskaartje: de ge-
middelde transactieprijs van 
een recreatiewoning is bijna 
300.000 euro – dat 
is ruim tweemaal zo hoog als 
in de rest van Nederland. 
En dit verschil wordt steeds 
groter. Waar de prijs van 
recreatiewoningen in de rest 
van Nederland in 2016 met 
4 procent steeg, kende het 
Waddengebied een prijs-
stijging van 17 procent. 
Omdat er strenge restricties 
zijn voor bouwen op de 
Waddeneilanden, maar 
de vraag groot is, geldt de 
recreatieve woningmarkt op 
de Wadden als zeer krap.

Energieneutraal eiland 

In Hurdegaryp (Hardegarijp) 
opende afgelopen zomer de 
eerste tiny house-straat van 
Nederland. Het verschijnsel 
tiny house komt uit de 
Verenigde Staten en is 
bedacht voor twintigers en 
dertigers die goedkoop, klein-
schalig en zelfvoorzienend 
willen wonen. De zogenoem-
de millennials, dus. Voor 
70.000 euro (inclusief BTW) 
beschik je over zo’n klein 
huisje, dat een woonopper-
vlak van ongeveer 30 m² 
heeft. De huisjes, die bestaan 
uit een keuken, badkamer, 
woonkamer, slaapruimte en 
veranda, zijn gemaakt van 
duurzame materialen en zijn 
door onder meer 48 zonne-
panelen op het dak energie-
neutraal. In de Verenigde 
Staten zijn de huisjes vaak 
mobiel, maar dat is binnen 
de Nederlandse regelgeving 
niet mogelijk. In Hurdegaryp 
zijn de vijf kleine huisjes 
gefundeerd, en staan ze op 
eigen kavels van 160 m². 

KLEINE HUISJES 
VOOR MILLENNIALS
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30%
Een recreatie-
woning op de 
Waddeneilanden 
kost 30 procent 
meer dan 
vóór de crisis

Ameland doet z’n best de natuur zo min mogelijk aan te 
tasten. Zo rijden er elektrische bussen op het Waddeneiland, 
wordt er gebruikgemaakt van groen kunstlicht dat trek-
vogels en nachtdieren niet stoort en krijgen alle 1500 huis-
houdens energie van een zonnepark. Maar Ameland wil 
méér: in 2020 moet het eiland volledig energieneutraal zijn. 
Hiermee lopen de Amelanders twintig jaar voorop in de 
energietransitie. Om dit doel te bereiken, krijgt het eiland de 
functie van laboratorium waar voortdurend duurzame tech-
nieken worden getest. Daarmee hoopt Ameland de weg vrij 
te maken voor een innovatief energienet, dat vraag en aanbod 
van duurzame energie naadloos op elkaar afstemt. 
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Wil je goedkoop wonen, dan ben je in Friesland op de juiste 
plek. Met 7,75 euro per vierkante meter is het de goed-
koopste provincie om een huis te huren. Ter vergelijking: 
in Amsterdam betaal je gemiddeld 18 euro per vierkante 
meter. Tegen de Nederlandse trend in, daalt de huurprijs 
in Friesland: dit jaar betaal je 5 cent minder per vierkante 
meter dan vorig jaar. [RvdK]

GOEDKOOP WONEN?

 2016
  2017

Huurprijs in euro’s per m2

•
•
•
•
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‘It bêste lân fan ’e ierde’ – met deze aan het 
Friese volkslied ontleende frase betitelt 
Arno Brok (49) de provincie waar hij 
resideert, sinds hij in februari tot Com- 
missaris van de Koning werd beëdigd. 
Brok, een geboren Leerdammer uit 
Brabantse ouders, leerde zelfs de taal 
vloeiend spreken. Met zijn cv paste hij 
keurig in de profielschets van een 
Frysksinnige, een friesgezinde commis- 
saris, die Provinciale Staten had laten 
opstellen. De tot voor kort Dordtse  
burgemeester (VVD) kwam als 20-jarige 
jongeman aan de Leeuwarder Thorbecke 
Academie bestuurskunde studeren. Later 
werd hij wethouder in diezelfde stad  
en weer later burgemeester van Sneek.  
De Ried fan de Fryske Beweging (Raad  
van de Friese Beweging) vereerde hem in 
2000 met een ‘Veer’. Brok is trots op de 
uitverkiezing van de Friese hoofdstad tot 
Culturele Hoofdstad van Europa 2018. 
Voor dit interview liet hij zich dan ook 
fotograferen in de Blokhuispoort, de 
voormalige stadsgevangenis van 
Leeuwarden. Daarin bevindt zich naast 
een hotel en enkele start-ups ook de 
organisatie van de Culturele Hoofdstad. 
De titel geldt eigenlijk de hele provincie, 
benadrukt Brok. Van de Waddeneilanden 
tot aan de IJsselmeerkust zullen opgeteld 
zeshonderd culturele evenementen te 
bezoeken zijn. ‘We zijn één gewest van elf 
steden en dertig dorpsgemeenschappen of 
grietenijen. Je kunt daar alleen een succes 
van maken als je het samen doet.’FO

T
O

G
R

A
FI

E:
  M

A
R

T
IN

 D
IJ

K
S

T
R

A

heeft wel eens een Waddeneiland  
bezocht, is hier wezen zeilen of heeft  
de Elfstedentocht gezien. Dat is prachtig, 
maar Friesland is geen openlucht- 
museum. Er wordt hier gewerkt, geleerd, 
geleefd, geploeterd. En het toekomst- 
perspectief is goed. Leeuwarden heeft nu 
een University College, waar universitair 
onderwijs wordt aangeboden. De werk- 
gelegenheid trekt aan. We zijn een com-
plete provincie.’

De melkveehouderij wordt wel de  
witte motor van de Friese economie 
genoemd. Terecht?
‘We zijn een land van molke en wetter, 
melk en water. Met onze vermaarde 
runderrassen zijn we toonaangevend in  
de productie van zuivel. De innovatie  
in die sector is geconcentreerd in de 
Dairy Campus in Leeuwarden. En ook  
op het terrein van water heeft Friesland 
veel kennis, met als knooppunt onze 
Watercampus en het onderzoeksinstituut 
Wetsus, een Europees centrum voor 
duurzame watertechnologie. In deze 
vraagstukken is Friesland leidend, een 
wereldwijd A-merk.’

Welke toekomstverwachting heeft  
u van deze economische sectoren?
‘Water maakt het leven op aarde mogelijk 
en innovatie in watertechnologie is  
belangrijk. Jaren geleden trokken we al 
wetenschappers van over de wereld aan 
voor het Wetsus-instituut, dat nu een   >

Is het niet opmerkelijk dat u als  
niet-Fries de eerste Commissaris van 
de Koning was die zijn installatierede 
in het Fries hield?
‘Voor mij was dat vanzelfsprekend. Als 
eerstejaars volgde ik de cursus Bekjegau 
bij de Algemiene Fryske Ûnderrjocht 
Kommisje, waar jaarlijks duizend mensen 
Fries leren. Later nam ik privéles, 
schrijfles ook, want de taal is hier belang-
rijk. Het Frysk is voor het overgrote deel 
van de provincie memmetaal. Op het 
platteland spreekt 80 procent van de 
mensen thuis Fries. En dan heb je nog het 
Bildts dat in de noordwestelijke gemeente 
Het Bildt (It Bildt) wordt gesproken en 
het Stellingwerfs dat men in het zuidoos-
ten spreekt. Ik ben echt van de Friese taal 
gaan houden. In zijn rijkdom en uitdruk-
kingskracht is het veel poëtischer, veel 
ronder en ouder dan het Nederlands.’

U bent dit jaar in Balk gaan wonen. 
Hoe beviel u de verhuizing van 
Dordrecht naar dit Friese dorp?
‘Balk ligt in Gaasterland, een schitterende 
streek. Het merengebied en de bossen 
komen daar samen en het licht glooiende 
landschap doet haast Zuid-Limburgs aan. 
Ik woon daar in een noflike mienskip, een 
aangename gemeenschap van nabijheid, 
waar mensen elkaar groeten. Veel 
Hollanders kennen het gebied van de 
recreatie aan de Friese meren. Maar ik 
krijg altijd een beetje jeuk als mensen 
zeggen: oh, Friesland, leuk! Iedereen  

‘De Fries is een vrije,  
ondernemende wereldburger’
Watersport, en uitjes naar de Waddeneilanden – zo kennen we het mooie Friesland. 

Maar voor Arno Brok, Commissaris van de Koning, is Friesland ook 
een geliefde woonbestemming, een culturele hotspot en een powerhouse in  
agrarische innovatie en watertechnologie. Kortom, een complete provincie. 

‘Friesland is geen  
openluchtmuseum 

voor Randstedelingen. 
Hier wordt geleefd’
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instelling van naam is. Wij verwachten 
veel van het nieuwe kabinet, dat de 
ontwikkeling van kennis over water  
een speerpunt vindt. En melk? In het 
verleden, toen de burgemeester van 
Leeuwarden het agri-nutricluster van de 
stad profiel wilde geven, vroeg men zich 
af of er nog wel toekomst was voor de 
landbouw. Ten onrechte! Dat we nu weer 
een ministerie van Landbouw, Natuur- 
beheer en Voedselkwaliteit hebben, is 
daar een bevestiging van. Een bijvangst 
van de sterke melkveehouderijsector is  
het fraaie landschap. Met de greidefûgels 
skries en ljip, de weidevogels grutto en 
kievit, gaat het weer goed.’

Welke kansen liggen er voor de 
provincie?
‘Friezen zijn altijd internationaal georiën-
teerd geweest – dat geldt in het bijzonder 
voor de Friese boerenstand. Wij zien 
onszelf als ondernemende, zelfstandige, 
vrije wereldburgers. We beseffen dat  
we voor onze ontwikkeling energie en 
inspiratie van buiten nodig hebben. 
Kennis en innovatie brengen structurele 
werkgelegenheid met zich mee, en in  
hun kielzog inwoners die hier hun brood 
verdienen en hun toekomst opbouwen. 
Ook in de dienstverlening en de zorg, 
sectoren die aan belang winnen, scoren 
wij bovengemiddeld. De Lange Markt- 
straat in Leeuwarden wordt niet voor 
niets ook wel het Friese Manhattan ge-
noemd. Vroeger was daar de veemarkt en 
later hebben zakelijke dienstverleners er 
hun kantoren geplaatst. Het is niet zo-
maar, dat de werkgelegenheid hier groeit.'

Welke effecten daarvan bemerkt u  
op de Friese woningmarkt?
‘We hebben in onze provincie het hoogste 
percentage eengezinswoningen van 
Nederland en die woningen zijn gemid-
deld 1,6 keer zo groot als de appartemen-
ten. In Friesland kun je dus ruim wonen. 
Maar ook de diversiteit in woningtypen 
neemt toe, met kavels van 1.000 tot 
3.000 vierkante meter waarop je een 
woning kunt laten bouwen. En vergeet 
niet dat we veel nationale monumenten 
hebben: historische gebouwen weten 
we hier goed te herbestemmen, ook tot 
woningen. Je kunt hier wonen in de 
dynamiek van de stad, terwijl de stilte 
nooit ver te zoeken is. Het pendelen uit 
Friesland naar andere delen van het land 
neemt toe. De toekomst is rooskleurig.’

Het aantal toeristen naar Friesland 
stijgt, vooral uit het buitenland. 
Waarom is dat, denkt u?
‘Friesland heeft een zeer gevarieerd land-
schap, met de meren, de elf steden, de 
wadden en de eilanden. Ik neem mijn 
petekinderen jaarlijks mee uit naar een 
Waddeneiland. Daar zien ze altijd naar 
uit. Het leuke is dat de toeristische erva-
ring op elk van de vier Waddeneilanden 
totaal verschilt.’

Er zijn vijf bewoonde Waddeneilanden, 
niet vier.
Lachend: ‘Texel behoort nog niet tot Fries- 
land. Overigens, wist u dat Vlieland en 
Terschelling tot de Tweede Wereldoorlog 
ook niet tot Friesland werden gerekend?’

U valt als liefhebber van geschiedenis, 
taal en cultuur met uw neus in  
de boter, nu Leeuwarden Culturele 
Hoofdstad van Europa wordt.
‘Ik verheug me op de evenementen die  
ik ga bezoeken – bijvoorbeeld op De 
Stormruiter, een prachtige productie met 
Friese raspaarden over de strijd tegen het 
water. Maar er zijn ook sportactiviteiten, 
muzikale evenementen, tentoonstellingen 
en theater. In 32 dorpen en steden zijn  
er culturele manifestaties onder de kerk-
toren, ûnder de toer, die vrij te bezoeken 
zijn. Leeuwarden mag dan de titel dra-
gen, maar eigenlijk is de hele provincie 
Culturele Hoofdstad. Stiekem hoop ik 
dat er ook een Elfstedentocht aankomt, 
zo ergens medio februari. Als dat gebeurt, 
zijn wij zeer dankbaar.’

Hoe lang blijft u nog in de provincie 
wonen?
‘Ik vind het hier mooier en fijner leven 
dan waar ook in Nederland. It rûkt hjir 
oars, het ruikt hier anders. Ik dacht als 
student vier jaar in Friesland te blijven, 
maar het zijn uiteindelijk 21 jaren gewor-
den. In Friesland ben ik gelukkig. Dat is 
niet vreemd – Friezen zijn volgens het 
Centraal Bureau voor de Statistiek de 
gelukkigste Nederlanders. Ik mag mij  
als nije Frysk een dankbare ambassadeur 
van deze provincie noemen. Fryslân is 
myn thús. Ik wil hier voor de rest van  
mijn leven wonen.’ [WG] 

‘Met de  
weidevogels gaat 
het goed. Mede 

dankzij de  
melkveehouderij’ 
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GEDISTILLEERD IN EEN NIEUW JASJE
Distilleerderij Boomsma in Leeuwarden is groot geworden met typisch 
Friese dranken als beerenburger en jenever. Nu verovert het familiebedrijf  
de markt met een hippe gin. ‘We gaan met onze tijd mee, maar blijven  
ook eigenwijs’, zegt directeur Chantoine Boomsma.

In trendy cocktailbars slaat de Boomsma-
primeur goed aan. De dry gin in vierkante 
fles met retro-logo is niet alleen een opval-
lende verschijning. Kenners waarderen 
ook de volle smaak met kruidige afdronk. 
Twaalf kruiden zijn erin verwerkt, waar-
onder engelwortel, gentiaan, gezegende 
distel, zoethout, duizendguldenkruid en 
laurier.
De bereiding van kruidige, sterke drank is 
Boomsma wel toevertrouwd; het bedrijf 
kan bogen op 130 jaar ervaring. 
Chantoine Boomsma (42) en zijn zus 
Saskia (44) vormen als vijfde generatie de 
directie. Beiden hechten aan een moderne 
bedrijfsvoering, maar geloven ook in het 
behoud van oude tradities. Twee jaar 
geleden maakten ze een opmerkelijke 
keuze: broer en zus schaften een grote 
distilleerketel aan waarmee het ambachte-
lijke stoken voortaan weer in eigen huis 
gebeurt. ‘In de loop der jaren was het 
distilleren uitbesteed - weliswaar volgens 
ons recept. Tegenwoordig produceren we 
weer zoals mijn voorouders dat ooit de-
den’, vertelt Chantoine met trots. ‘We 
spelen daarmee in op de trend dat de 
moderne consument wil weten hoe een 
product wordt gemaakt. Daarnaast is de 
kwaliteit beter. Doordat we de aroma’s en 
destillaten zelf trekken, hebben we de 
smaak beter in de hand.’
In de aangebouwde productiehal staat de 
imposante koperen ketel met pijpjes, 
knopjes en metertjes: de trots van het 
bedrijf. ‘We vinden niets leuker dan nieu-
we smaken ontwikkelen’, aldus Boomsma. 
‘Dat gebeurt eerst in kleine hoeveelheden, 
in het ‘Boomsma-lab’. Daarna met deze 
2500 liter-ketel. Het aftappen is een mooi 
moment. Eerst ruiken en proeven we uitge- 
breid. Daarna discussiëren we over de 

smaak.’ De Boomsma-gin kwam ook uit 
deze ‘toverketel’. Twee jaar lang experimen- 
teerden zes keurmeesters, onder wie Saskia 
en Chantoine, voordat ze tevreden waren.

MEDICINALE WERKING 
De geschiedenis van Boomsma distilleer-
derij begint in 1883. Dirk Boomsma 
opent in Leeuwarden een winkel in kolo-
niale waren en gedistilleerde dranken. Hij 
begint ook met het stoken van beerenbur-
ger en jenever. Beerenburg en Friesland 
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Toch komt het bittertje oorspronkelijk uit 
Amsterdam. Het was Hendrik Beeren- 
burg die vanaf 1724 kruidenmengsels 
verkocht, vooral aan schippers. De meng-
sels moesten trekken op jenever of brande- 
wijn en waren goed tegen maagklachten 
en scheurbuik. Maar vooral in Friesland 
werd Beerenburg populair. Lange tijd had 
elk dorp zijn eigen stokerij. Bekende 
merken die nu, naast Boomsma, nog 
Beerenburg produceren, zijn Hooghoudt 
in Groningen, Sonnema in Bolsward en 
Weduwe S. Joustra in Sneek. Die laatste 
dreigde vorig jaar ten onder te gaan, toen 

moederbedrijf Dirkzwager uit Schiedam 
failliet ging. Het liep goed af omdat 
Boomsma besloot het bedrijf over te nemen. 
‘Het is een mooi Fries merk met nostal- 
gische waarde, dat bovendien toekomst 
heeft. En past in ons assortiment.' aldus 
Chantoine Boomsma. ‘De Beerenburg 
van Weduwe Joustra is heel anders dan  
de onze. Als Fries hou je of van Boomsma, 
of van Weduwe Joustra of van Sonnema.’

ELFSTEDENTOCHT 
Sinds de jaren tachtig loopt de consump-
tie van binnenlands gedistilleerd terug. 
Jenever kreeg het imago van ‘oudemannen- 
drank’, weet Boomsma. ‘Dat is jammer: 
want het is een mooi product en hoort bij 
de Nederlandse historie.’ Docus Boomsma, 
de vader van Saskia en Chantoine, speelde 
daar tijdig op in door uit te breiden met  
de import van wijnen. Ook introduceerde 
vader Boomsma whisky en een eigen merk 
wodka: Glen Talloch en Esbjærg Vodka. 
Het Friese familiebedrijf verkoopt sinds 
kort ook aan Oost-Europa en al langer 
aan Noord-Amerika. Het gaat Boomsma, 
dat 37 medewerkers telt, niet louter om 
hoge winstmarges. ‘We investeren soms 
ook in een drank die commercieel minder 
interessant is maar waarvan het karakter 
ons aanspreekt. De Claerkampster 
Cloosterlikeur bijvoorbeeld. Als familie-
bedrijf kunnen we zo af en toe een tik- 
keltje eigenwijs zijn.’ 
Boomsma wil de naamsbekendheid ver-
groten door promotie binnen de horeca en 
via gespecialiseerde slijterijen. ‘De beste 
reclame krijgen we als er weer een Elf- 
stedentocht wordt gereden. Dan is alles 
uit Friesland goud waard. En wie weet? Ik 
hoorde weerman Piet Paulusma onlangs 
zeggen dat hij er weer aan komt.’  [EE]

Bij Boomsma vormen  
oude en nieuwe dranken 

een natuurlijke blend

‘Als familiebedrijf 
kunnen we zo af 

en toe een tikkeltje  
eigenwijs zijn’

Chantoine Boomsma
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dit jaar is er zelfs een zeearendnest gespot 
– doorgaans een teken dat er schoon water 
en voldoende vis is. Het gebied is het best 
te ontdekken via wandelpaden, fi etsroutes 
of vanaf het water met de kano of fl uister-
boot. Trek er een dag voor uit en geniet van 
de rijkdom van afwisselend natuurschoon, 
zeldzame fl ora en fauna en unieke verge-
zichten met af en toe een boerderij of 
windmolen.

Kent u de roep van de blauwborst, het 
baardmannetje en de bruine kiekendief? Ze 
zijn te horen in het Nationaal Park De Alde 
Feanen, dat deze en meer dan 100 andere 
soorten vogels graag als broedplaats ge-
bruiken. Ook vindt u in dit natuurgebied van 
ruim 2.000 hectare in het hart van Fryslân 
meer dan 450 soorten planten. Wat wil je, 
met de afwisseling van laagveen, meren, 
ruigten, moerasbossen en rietlanden. Sinds 

ONTDEKKINGSTOCHT DOOR HET MOERAS
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Meer dan 40 procent van het Friese land is bedekt met water. 
Zowel de historische stadjes als het waterrijke buitengebied vormen 

een uniek landschap dat in alles vrijheid ademt.

ALLES IS WATER

Hotspots
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De Tocht der Tochten voert over 199 
kilometer natuurijs en doet alle elf Friese 
steden aan. Helaas werd de laatste 
Elfstedentocht per schaats alweer twintig 
jaar geleden verreden, in 1997. Maar niet 
getreurd: de route is ook af te leggen per 
fi ets, motor, oldtimer of per motorboot of 
zeiljacht. Wel geldt dat de vaarroute alleen 
geschikt is voor boten met een maximale 
diepgang van 1.30 meter en een doorvaart-
hoogte van 2.40 meter, anders is bijvoor-

beeld niet onder het beroemde bruggetje 
van Bartlehiem door te varen. Een hele 
dagtocht te lang? Maak er dan een Helft-
stedentocht van. Vanaf het IJsselmeer is 
het pittoreske haventje van Starum (Stavo-
ren) een mooie start. Maak ook een stop 
in het authentieke Hylpen (Hindeloopen): 
honderden bruggetjes, popperige huisjes, 
schattige stadsgrachten en likhúsjes en 
commandeurswoningen voorzien van het 
beroemde Hindelooper schilderwerk. 

199 KILOMETER WATER

Een aanrader is om door te rijden naar 
houtzaagmolen De Rat in de nabijgelegen 
stad Drylts (IJlst), waar sinds 1829 planken 
en balken worden gezaagd van zware 
boomstammen van lariks- en iepenhout. 
De geluiden, geur en gigantische hout-
zagen maken het bezoek tot een onverge-
telijke beleving. Maak ook een wandeling 
langs de karakteristieke overtuinen, waar 
de dienstmeiden van de bewoners van de 
kapiteins- en koopmanshuizen vroeger 
de was te bleken legden. [NQ]

Dat het drassige Friese landschap niet 
geschikt was voor vervoer, leidde tot een 
fi jnmazig waterwegennetwerk. Snits 
(Sneek) groeide daardoor uit tot een rijke 
handelsvesting. De stadsgrachten lagen 
vol scheepjes, skûtsjes en pramen. De vier 
eeuwen oude Waterpoort  is dan ook 
gebouwd om de handel ’s nachts goed te 
beschermen. Het gebouw met poortwach-
terswoning is te bezichtigen. Een perfecte 
combinatie met een bezoek aan de histori-
sche binnenstad en het Sneekermeer.

HET WATER EN DE STAD

Sneeker Waterpoort

Hotspots

TerZake
F R I E S L A N D

COMMERCIËLE BIJLAGE, VALT BUITEN DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN ELSEVIER WEEKBLADCOMMERCIËLE BIJLAGE, VALT BUITEN DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN ELSEVIER WEEKBLAD



98 | TerZake

ADVERTENTIE

Werken
COMMERCIËLE BIJLAGE, VALT BUITEN DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN ELSEVIER WEEKBLADCOMMERCIËLE BIJLAGE, VALT BUITEN DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN ELSEVIER WEEKBLAD

B
E

E
LD

:  
H

O
LL

A
N

D
S

E 
H

O
O

G
T

E

HET GEHEIM ACHTER 
‘MADE IN FRIESLAND’ 

Het Friese volkslied bezingt de frije sin 
van zijn bewoners en omschrijft dat als 
rjocht, sljocht en trou, rechtdoorzee en 
trouw. Nuchterheid, stelt Ger Jaarsma 
(49), is het wezenskenmerk van Friese 
ondernemers. ‘Friezen voelen een sterke 
drang naar vrijheid. Ook in het zaken-
doen. Daarbij horen heldere afspraken 
die je ook gewoon mondeling kunt  
maken. Een man een man, een woord 
een woord. Dat geldt hier nog meer dan 
in de rest van Nederland.’
Het Friese zakelijke netwerk is hecht, 
weet Jaarsma, die er zelf middenin zit.  
De vorig jaar aangetreden voorzitter van 
makelaarsvereniging NVM is een gebo-
ren Leeuwarder. Hij is de eerste NVM-
voorzitter die niet uit de makelaardij 
komt, maar wel een echte ondernemer is. 
Hij bekleedt commissariaten bij Rabo-
bank Leeuwarden-Noordwest, Omrop 
Fryslân en de Friese sociale werkplaats 
Caparis. Ook is hij voorzitter van de raad 
van commissarissen van ROC Friese 
Poort. Voor Jaarsma zijn mondelinge 
afspraken goed te maken in Friesland, 
mede omdat het Friese zakennetwerk 
overzichtelijk is. ‘Men kent elkaar hier bij 
naam. En iedere ondernemer voelt zich 
ook echt Fries. Friezen doen graag lang-
durig zaken met elkaar. Je mag best een 
keer een misser maken; dat hoeft geen 
effect te hebben op de zakenrelatie.’

HARD WERKEN
Peter Scherjon (41) coacht ondernemers 
vanuit MKB Wurkpleats in Gytsjerk 
(Giekerk). Bovendien beheert hij de 

Wat er aan goederen wordt geproduceerd gaat het 
hele land, zelfs de hele wereld over. Maar het  

belangrijkste exportproduct van de Friezen is hun  
eigenzinnige mentaliteit. ‘Hier geldt nog: een man  

een man, een woord een woord.’

Ga naar 2018.nl/elsevierweekblad
voor meer informatie en om te reserveren

Elsevier is een geregistreerd merk van Elsevier B.V. en wordt gebruikt onder licentie.

Het muziektheaterspektakel De Stormruiter is een van de grootste projecten van Leeuwarden-
Fryslân 2018. 
Deze epische vertelling gaat over de strijd van de mens tegen het water en is gebaseerd op de 
negentiende-eeuwse novelle Der Schimmelreiter van Theodor Storm. Maar liefst honderd Friese 
paarden zullen deelnemen aan de voorstelling. Onder anderen Ellen ten Damme, Jelle de Jong en 
Annemaaike Bakker spelen de hoofdrol in dit indrukwekkende en onvergetelijke spektakel. 
Een zeer speciale rol is weggelegd voor Théâtre du Centaure, een vermaard duo uit Frankrijk. En dat 
allemaal tegen de achtergrond van een imposant decor dat u het gevoel geeft dat u midden in het 
Bildtse Waddengebied zit. Het belooft een niet te missen unieke show te worden en de kaartverkoop 
gaat hard. Speciaal voor Elsevier Weekblad-lezers zijn kaarten met korting te boeken tot en met 
31 januari 2018. 

Elsevier Weekblad lezersaanbieding

Lezersaanbieding

Deze aanbieding bestaat uit:
• Tickets voor de voorstellingen van 

De Stormruiter op maandag- t/m 
donderdagavond van 20.00-23.00 uur

• Te boeken met kortingscode 
StormELSEVIER18 van 30 november t/m 
31 januari 2018
(korting geldt voor alle rangen)

Boek nu tickets met korting voor theaterspektakel
De Stormruiter 

 € 4 korting
op de

ticketprijs

170004322 - ELSLA Lezersaanbieding 3x 1/2 pahina Artifex_V2.indd   2 20-11-17   12:21

zevenduizend leden tellende Facebook-
pagina Ondernemers in Fryslân. Tijdens 
zogenaamde ‘kansensessies’ brengt hij 
groepen bij elkaar. ‘Er wordt vaak gezegd 
dat Friezen gesloten zijn, maar dat klopt 
niet. In mijn sessies is hun bereidheid om 
zich kwetsbaar op te stellen, het echte 
verhaal te vertellen, juist groot.’ Schaamte 
en schroom kennen Friezen niet, stelt 
Scherjon. Waar Friezen wel wat meer van 
mogen hebben? ‘Friezen zijn vaak be-
scheiden. We mogen best wat meer grutsk, 
trots op onze successen zijn.’ Die beschei-
denheid hoort bij de Friese opvoeding, 
erkent Jaarsma. Hard werken is ook een 
vanzelfsprekendheid. ‘Aan ziek zijn doen 
we liever niet. Iedereen komt hier op tijd 
uit bed.’ Die gewoonte kan soms dwin-
gend zijn, zegt Jaarsma. ‘Ik heb mijn 
kinderen weleens van school moeten 
halen omdat ze toch echt grieperiger 
waren dan het mij ‘s ochtends leek.’ 

INTERNATIONAAL SUCCES
Buiten de provincie wordt het harde 
werken van de gemiddelde Fries gewaar-
deerd. Jaarsma: ‘Toen ik nog als manager 
van een uitzendbureau werkzaam was, 
had ik veel Friese technici over het hele 
land gedetacheerd. En busjes vol bouw-
vakkers rijden in alle vroegte nog de 
polder in om er te werken. Werkgevers 
weten: Friezen komen altijd opdagen. En 
moeten ze om zeven uur beginnen, dan 
staan ze er al om half zeven. Dat hoort bij 
de mentaliteit.’
Met zijn arbeidsethos boekt de onder- 
nemende Fries ook successen. De Friese 
economie bloeit door de melkveehouderij, 
de voedingsmiddelenproductie en de maak- 
industrie. Met hun stamboekrunderen 
overtroeven Friese veehouders collega’s 
over de hele wereld. En bijna de helft van 
de goederen made in Friesland gaan naar 
landen buiten de Europese Unie. De 
lokale handelsgeest heeft diepe wortels:  
in onze zeventiende-eeuwse Republiek 
waren Friese schippers heer en meester.

ROESTVASTE KWALITEIT
Rense Westra (47) drijft zo’n onder- 
neming die de wereldmarkt bedient. 
Negen van de tien machines, apparaten 
en plaat- en constructiewerken die Westra 

Roestvaststaalindustrie maakt, gaan 
vanuit Ealahuzen (Elahuizen) naar het 
buitenland. Westra: ‘Denk aan filter- 
installaties voor wasserijen in Las Vegas 
of Melbourne, kaasproductielijnen in 
fabrieken in Polen, een snoepfabriek  
in Rusland, reinigingsinstallaties in 
Zweden.’ Dat de metaalbranche in 
Friesland sterk ontwikkeld is, dankt het 
aan de dominant op zuivel gerichte  
landbouw. ‘Ook wij zijn ooit gestart als 
hoef- grof- en kachelsmid voor agrariërs.’ 
Zijn onderneming telt 45 vaste werk- 
nemers en heeft een jaaromzet van  
5 miljoen euro. Een groep monteurs  
van Westra vliegt de hele wereld over, 
om ter plaatse montagewerk te doen. 
‘Waarom Amerikanen, Russen en 
Chinezen hun productiemachines door 
ons laten bouwen? Op die afstand zijn 
onze machines en installaties en onze 
monteurs zeker niet de goedkoopste in de 
markt. Het moet dus wel zitten in onze 

‘Werkgevers weten: 
Friezen komen altijd 
opdagen. Dat past bij 

hun mentaliteit’
Ger Jaarsma

allround dienstverlening. Ik ben daar 
zeker van. We zijn gewend om betrouw-
baar vakwerk te leveren.’

CULTUURVERSCHIL
De keerzijde van die no-nonsense hou-
ding, stiptheid en betrouwbaarheid? Een 
Fries houdt niet van wachten. Jaarsma, 
lachend: ‘Nederlanders zullen nooit 
Friezen worden. Daar heb ik me bij 
neergelegd.’ Als NVM-voorzitter heeft 
Jaarsma vaak afspraken buiten de pro-
vincie. Daar vallen ook andere cultuur-
verschillen op. ‘In Zeeland en Limburg 
eindigen afspraken die om elf uur begin-
nen pas om twee uur, als de lunch achter 
de kiezen is. In Friesland zou zo’n af-
spraak strak om twaalf uur zijn afgelo-
pen.’ Voor Jaarsma heeft thuiskomen de 
voorkeur boven een hotelovernachting. 
‘Mijn dag is pas rond als ik bij Lemmer, 
Wolvega of Harlingen weer de provincie 
binnenrijd.’ [WG]

TerZake
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DE FRIESE MEREN IN JE 
ACHTERTUIN

Een huis aan het water in Zuidwest-Friesland is vanuit de halve  
provincie bevaarbaar. Geen wonder dat veel bekende  

Nederlanders in de gewilde woningen naast meren, poelen en  
kreken neerstrijken. ‘Hier wonen is ultieme vrijheid.’

De wintermaanden zijn een zware dobber 
voor de echte watersporter. De boot ligt 
aan wal, de zeilen zijn gestreken en op- 
geborgen. Tot de opening van het vaar-
seizoen op Tweede Paasdag is het geduld 
hebben. En dan nog is het wachten op de 
eerste mooie dag van het jaar. Dan glij-
den de zeilen blijmoedig over de 
Nederlandse wateren. Vooral Zuidwest-
Friesland is geliefd. De Fryske Marren 
(Friese Meren) staan garant voor einde-
loos vaarplezier. En zijn relatief rustig, 
vergeleken bij de Kaag, tussen Amster- 
dam en Leiden, of de Westeinderplassen 
bij Aalsmeer. Daarbij hebben de Fryske 
Marren ook dat provinciale karakter, 
waar we van oudsher verknocht aan zijn: 
uitgestrekte weilanden, markante kop- 
hals-rompboerderijen, met riet begroeide 
oevers, kneuterige dorpjes. Het oud- 
Hollandse landschap laat zich het best 
verkennen over het water. Plaatsjes als 
Balk, Sleat (Sloten), Akkrum en Wâldsein 
(Woudsend) ontwaken uit hun winter-
slaap zodra de recreant het water op-
zoekt. In de zomer is het een groot feest 
op de Fluessen, het Hegemer Mar 
(Hegermeer) en Snitser Mar (Sneeker- 
meer). Maar voor wie wil, is er ook altijd 
een oppertje – een luwe plek – te vinden. 

FAMILIEHUIS 
IT-ondernemer Tjeerd en Monique 
(beide 55) Bloembergen uit Wassenaar 
kochten elf jaar geleden een vakantiehuis 
bij ‘kameleonsdorp’ Terherne. Het stel 
koos voor een klein park dat – verdeeld 
over vier landtongen – zo’n honderd- 
vijftig huizen telt. Met de zeilboot of 
sloep aan de privésteiger varen ze geregeld 
het Sneekermeer op. ‘We maken graag 
een dagtochtje naar Sneek of Joure. Ook 
de Terhernster Poelen zijn favoriet. Met 
wat versnaperingen aan boord gooien we 
op een mooie plek het anker uit. Voor ons 
is het de ultieme vrijheid.’
Ook hun twee zoons, inmiddels 23 en 25 
jaar oud, vermaken zich altijd op het 
water. ‘Het huis in Terherne voelt meer 
als een familiehuis dan dat in Wassenaar’, 
vertelt Tjeerd. ‘We vieren er weleens Kerst, 
nemen geregeld vrienden mee en leerden 
hier mensen kennen. We zijn er vaak voor 
een weekend, soms ook weken achter 
elkaar. Ook in het voor- en na-seizoen.’
Hij vindt het de investering meer dan 
waard. ‘We hadden ook een appartement 
in Zwitserland, maar dat is verkocht 
omdat we er te weinig waren.’ Het huis in 
Terherne ligt ideaal, vindt de ondernemer. 

‘Friesland heeft idyllische vakantiehuisjes 
die je enkel bereikt per boot. Dat wilden 
we niet. De auto voor de deur kunnen 
parkeren, is wel zo prettig. Mijn vrouw 
en ik zeilen allebei, maar ook niet-zeilers 
hebben het hier fijn. Met een sloep kom 
je op de mooiste plekken. We hebben wel 
eens een weekje Friesland per motorboot 
gedaan. Dat was verrassend leuk.’ Een 
minpuntje heeft Bloembergen wel: hij 
vindt de horeca nog erg traditioneel. ‘De 
keuze gaat vaak niet verder dan een 
broodje kaas of uitsmijter. Een positieve 
uitzondering is restaurant Picknickers, 
hier in Terherne. Hun aanbod sluit meer 
aan bij de gezondheidstrend in de rest 
van Nederland.’

SPIJKERBROEKHANGEN 
Friesland moet je vooral vanaf het water 
beleven, zo is de heersende opvatting.  
De provincie investeerde fors in de ver- 
betering van vaarwegen. Er kwamen 
aquaducten bij en routes werden ver-
diept. Schepen met een staande mast 
kregen zo meer mogelijkheden om Fries- 
land te doorkruisen. 
Toch is het ook vermakelijk om vanaf de 
wal bootjes te kijken. Op een terras met 
zicht op de sluis in Lemmer of Sloten 
bijvoorbeeld. Welke bemanning pakt het 
goed aan, welke kapitein is minder  
behendig? In het tweelingdorp Dolster- 
huzen-Ychtenbrêge (Delfstrahuizen-
Echtenerburg) aan het Tjeukemeer is het 
fijn toeven op het terras van eetcafe ‘De 
Dikke Tut’, dat overigens ‘dikke kus’ 
betekent. Het ligt aan de Pier Christiaan- 
sloot, een drukke vaart omdat het naar 
de Kop van Overijssel leidt waar de 
Weerribben en Giethoorn lonken. Veel 

bootverkeer dus, dat vaak moet wachten 
op de brug.
’s Winters kun je er een speld horen 
vallen, maar met de opening van het 
watersportseizoen leeft Dolsterhuzen-
Ychtenbrêge op. Op de ‘dolle donderda-
gen’ zijn er oud-Hollandse spelen zoals 
zakslaan en spijkerbroekhangen en is er 
levende muziek. 
Op loopafstand van het dorp realiseert 
projectontwikkelaar Kontour Vastgoed 
een kleinschalig vakantiepark. Het gaat 
om vijftig watervilla’s met elk een eigen 
aanlegsteiger. ‘In korte tijd werden er 
veertig verkocht. Er zijn er al 23 gebouwd. 
Kopers waarderen de plek en de kwalita-
tief hoogwaardige huizen’, zegt directeur 
Hielke Tillema (41). ‘De kavels zijn ruim; 
tussen de bebouwing zit minimaal 10 
meter afstand. Daar komt bij dat de 
koper mag meebeslissen over de indeling. 
Sommige huizen hebben een sauna, 
andere een extra slaapkamer.’

Natuurgebied De Alde Feanen  
bij Eernewoude

Langweer

Dolsterhuzen-Ychtenbrêge

TerZake
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Leeuwarden is volgend jaar Culturele Hoofdstad van Europa en heel Friesland 
doet daar aan mee. De NVM begrijpt heel goed waarom deze mooie provincie zo 
in de belangstelling staat. Elke stad of streek is uniek en heeft ook een zeer divers 
woningaanbod. Een Friese NVM-aankoopmakelaar helpt u graag de juiste keuze 
te maken. Zo adviseert hij u over de kwaliteit van het huis, kan hij scherp voor u 
onderhandelen en begeleidt hij het gehele aankooptraject. Daardoor woont u straks 
niet alleen in een fi jne provincie, maar ook in een fi jn huis! Kijk op nvm.nl.

Wa wol hjir
no net wenjen?

De leukste huizen in Friesland koop je
met een NVM-aankoopmakelaar

GEKOCHT

Kontour Vastgoed startte inmiddels met 
de bouw van de tweede fase. ‘De wonin-
gen variëren in grootte. Er zijn 6- tot 
12-persoonsvilla’s en de kosten lopen 
uiteen van 400.000 tot 700.000 euro.’ 
Permanente bewoning is niet toegestaan. 
Eigenaren kunnen er echter wel het hele 
jaar terecht. Ook verhuur is mogelijk. Op 
het rustige Tjeukemeer is het fijn zeilen. 
Er zijn eilandjes waar je kunt aanmeren 
voor een zwempartij of een siësta. Met de 
zeil- of motorboot ben je vanuit je achter-
tuin in een uurtje in De Lemmer 
(Lemmer), Sneek of Giethoorn.’ Ook op 
de fiets of wandelend is Friesland het 
verkennen waard. Nabij het Tjeukemeer 
loopt een blotevoetenpad, leuk voor 
kinderen. 

SKÛTSJESILEN 
In zijn jeugd ging ondernemer Cor van 
Doorn (48) uit Rhenen op zeilkamp naar 
Langwar (Langweer). Hij verloor zijn 
hart aan het dorp. Tegenwoordig brengt 
hij er met zijn gezin de zomervakanties 
door. ‘Langweer kent een bijzondere 
sfeer, vooral ‘s zomers. Het dorp dat nog 
geen duizend inwoners telt, verwelkomt 
dan tweede-huiseigenaren, watersporters, 
wandelaars, fietsers en dagjesmensen. 
Opmerkelijk is het grote aantal bekende 
Nederlanders dat in Langweer opduikt. 
Oud-schaatsers en Friezen Rintje Ritsma 
en Jan Ykema zien we hier vaak, maar 
ook de politici Thierry Baudet, Theo 
Hiddema en Ed Nijpels.’ 
Het jaarlijkse hoogtepunt in Langweer is 
het skûtsjesilen. Het dorp heeft een eigen 
skûtsje in de hoofdklasse SKS. Vanaf het 
strand en de grote pier wordt de race  
met de markante oude vrachtschepen 

gevolgd. ‘De strategie en de kansen van 
het team zijn hét gesprek van de dag op 
de terrassen en in de cafés. Iedereen heeft 
een mening.’ 
Zes jaar geleden nam Van Doorn samen 
met nog enkele ondernemers het initia-
tief om aan het water een appartemen-
tencomplex te bouwen. Vanwege de 
prominente plek was de gemeente streng: 
pas kort geleden kreeg hij groen licht. 
Schutte bouw & ontwikkeling neemt het 
project over. Begin 2018 start de ver-
koop, maar geïnteresseerden kunnen  
zich al wel inschrijven. Het gebouw zal 
zestien luxe appartementen tellen en  
is bedoeld voor zowel permanente  
bewoning als recreatie. De afmetingen 
variëren van 72 tot 260 vierkante meter 
en de kosten liggen tussen 300.000 tot 
900.000 euro. Vooral de plek is de  
attractie, verzekert Van Doorn. ‘De 
woningen liggen aan een autovrije kade 
in het oude dorp. Toekomstige bewoners 
kijken uit op de vaart, de haven en de Lang- 
weerder Wielen. Ze zijn verzekerd van 
volop leven voor de deur en een prachtig 
uitzicht.’ Aan de achterzijde is een balkon 
met zicht op een privé-haven: bewoners 
kunnen er hun eigen bootje aanleggen. 
Op de begane grond komt een café- 
restaurant met terras. In de zomer is het 
hier goed toeven. Van Doorn: ‘De wo-
ningen zijn ideaal voor watersportlief-
hebbers die van gezelligheid houden.  
Er is de hele dag wat te doen en te zien. 
In de wintermaanden is het rustiger,  
al organiseert de gemeenschap ook dan  
van alles. Het oude dorp, de Buorren,  
is bovendien een romantische plek  
tijdens de feestdagen, met een kerstmarkt 
en sfeervolle muziek. [EE]

VIJF BIJZONDERE  
PLAATSJES

SLEAT 
Sloten 

Oude vestingstad waar in het hoog-
seizoen elke vrijdagavond kanonnen 

worden afgeschoten. Tevens het 
kleinste stadje van Friesland.

TERHERNE
Terhorne

Ook wel Kameleonsdorp genoemd. 
De avonturen van Hielke en Sietse, 

naar de boeken van Hotze  
de Roos, komen tot leven op de  

Kameleonboerderij en een 
‘ravoteiland’.

EARNEWÂLD 
Eernewoude

Fijne watersportplaats in natuur-
gebied De Alde Feanen en een 
etappeplaats uit de jaarlijkse  
zeilwedstrijd met skûtsjes. 

HYLPEN 
Hindeloopen 

Pittoresk vissersplaatsje dat door  
de Japanse toeristenbond werd 

uitgeroepen tot een van de dertig 
mooiste dorpen in Europa.

WÂLDSEIN 
Woudsend

Twee molens en drie kerken vind 
je in dit prettige watersportdorp dat 

ligt op de route van de 
Elfstedentocht. 

Bruggetjes in Sloten
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Woningmarkt
COMMERCIËLE BIJLAGE, VALT BUITEN DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN ELSEVIER WEEKBLAD

TerZake
F R I E S L A N D

SPELD  
IN DE 

HOOIBERG 

Huizenzoekers in Ljouwert (Leeuwarden) 
moeten er tegenwoordig snel bij zijn. Bij 
Duinstra Makelaars staat een gemiddeld 
huis – mits goed onderhouden – hooguit 
enkele dagen te koop. En dat heeft zijn 
invloed op de prijs. ‘Het gros wordt 
momenteel boven de vraagprijs verkocht, 
soms met enkele duizenden euro’s ver-
schil’, vertelt makelaar Remco Duinstra 
(37). Regelmatig kiest het makelaars- 
kantoor voor een biedingsprocedure. 
Vaak zijn de huizenprijzen in de Friese 
hoofdstad nog vriendelijk ten opzichte 
van veel andere grote steden. ‘Voor een 
bedrag tussen de 250.000 en 275.000 
euro heb je hier een twee-onder-eenkap-
woning. Dat is voor Randstedelingen  
een lachertje.’ Onlangs begeleidde de 
makelaar nog een stel uit Maarssen.  
‘De kopers verruilden hun rijtjeshuis  
van 500.000 euro voor een vrijstaande 
woning van 350.000 euro net buiten 
Ljouwert.’ Duinstra ervaart dat vooral 
gepensioneerden hun droom najagen 
door een huis in Friesland te kopen. ‘Ze 
vinden hier rust en ruimte. Soms komt 
een van de twee van oorsprong uit het 
noorden.’ Een gunstige bijkomstigheid is 
de verbeterde infrastructuur. Tussen 
Drachten en Dokkum werd een nieuwe 
snelweg aangelegd. Sinds vorig jaar heeft 
Ljouwert een nieuwe verbindingsweg die 
de hoofdstad beter bereikbaar maakt. 
‘Daardoor kiezen mensen nu soms ook 
eerder voor een betaalbaar huis in een 
van de dorpen’, aldus Duinstra.

KOPLOPER
Buiten de Friese steden tekenen zich  
minder overspannen taferelen af. Bij 
makelaarskantoor Waterrijk Wonen 
Friesland in Sint Nicolaasga staat de 
gemiddelde woning zo’n vier tot vijf 
maanden te koop. Al komt dat volgens 
makelaar Henk Aukema (46) vooral 
ook door het duurdere segment waarop 
zijn kantoor zich concentreert. Hij  
bemiddelt in zowel reguliere als recrea- 
tieve woningen die voornamelijk aan 
West-Fries water liggen. Aukema merkt 
dat de markt is aangetrokken, sinds 
maart van dit jaar. Dat strookt met 
cijfers van makelaarsvereniging NVM. 
In het eerste kwartaal van 2017 stegen 

300.000 EURO

MEER VOOR MINDER 

FRIESLAND
Vrijstaand huis

158 M²
Buitenruimte

700 M²

WADDEN
Vrijstaand

127 M²
Buitenruimte

195 M²

NEDERLAND
Hoekwoning

133 M²
Buitenruimte

175 M²

FRIESLAND
Vrijstaand huis

224 M²
Buitenruimte

1.300 M²

WADDEN
Vrijstaand huis

179 M²
Buitenruimte

819 M²

NEDERLAND
Appartement

184 M²
Balkon

700 M²

500.000 EURO

Niet alleen in de Randstad,  
ook in Friesland neemt  

de woningmarkt in enkele regio’s 
overspannen trekjes aan.  

Uitschieters zijn de  
Waddeneilanden waar  

recreatiewoningen tegen  
‘Amsterdamse prijzen’ van  

de hand gaan. 

de huizenprijzen in Zuidwest-Friesland 
maar liefst 19 procent ten opzichte van 
2016. Die regio is daarmee – na Amster- 
dam met 21 procent – een koploper.  
Aukema: ‘De vraag naar landelijk wonen 
groeit. Vooral de interesse uit het westen 
van het land is opvallend. Onze database 
telt zo’n 250 gegadigden van buiten de 
provincie die geïnformeerd willen wor-
den over nieuw aanbod. Hoe fraaier de 
locatie, hoe groter de belangstelling. 
Belangrijk criterium is of het huis gunstig 
ligt ten opzichte van de mooie vaar- 
routes. Als watersporter wil je zonder  
veel gedoe op de Friese Meren zijn.’

OVERVERHIT
En dan zijn er nog de Friese wadden-
eilanden. Hier gaan de lieflijke, in de 
duinen gelegen vakantiehuisjes als  
warme broodjes over de toonbank.  
Petro van Oort (57) van Jan Doeksen  
Makelaardij op Terschelling hanteert 
een wachtlijst voor de duinhuizen. 
‘Zodra er iets vrijkomt, worden klanten 
geïnformeerd en moeten ze er snel bij 
zijn. Dat betekent: halsoverkop de boot 
nemen, de woning bezichtigen en bieden –  
voordat een ander ermee vandoor gaat.’ 
Kopers moeten hun spaarpot flink  
stukslaan. ‘Voor een eenvoudig, vaak 
gedateerd vakantiehuis in de duinen 
wordt al gauw een half miljoen euro 
neergelegd. De meeste mensen slaan 
daarna nog eens aan het verbouwen of 
zetten er iets nieuws neer. De grond is  
in erfpacht bij Staatsbosbeheer.’ Op 
Ameland en Vlieland zijn de prijzen 
volgens kenners nog extremer.
Voor de eigen bewoners zijn de woningen 
op Terschelling inmiddels onbetaalbaar. 
Volgens Roeland Kimman (58) van make- 
laarsvereniging NVM droogt het aanbod 
op de eilanden nu al op. ‘Dit leidt tot sterke 
prijsstijgingen: de gemiddelde transactie-
prijs van een recreatiewoning ligt met 
bijna 300.000 euro fors hoger dan nor-
male koopwoningen in Nederland.’ 
Kimman rekent op verdere prijsstijgingen 
en benadrukt dat het standhouden van 
het huidige economische klimaat daarbij 
bepalend is. ‘De recreatiewoningmarkt is 
conjunctuurgevoeliger dan de markt 
voor normale koopwoningen.’  [EE]

F R I E S E  M E R E N   T S J Û K E M A R

ABE LENSTRA BOULEVARD 50-1, 8448 JB HEERENVEEN  •  TEL. 0513 745 016  

SECONDHOME@KONTOURVASTGOED.NL  •  KONTOURVASTGOED.NL VALUE FOR LIFE.

U W EIGEN PLEZIER. IS DAT NIET
ALTIJD DE BESTE INVESTERING?

U wilt investeren in een tweede woning? Niet alleen voor � nancieel 
rendement, maar ook voor uw eigen plezier? Dan is een Watervilla’s 
Friese Meren de ultieme keus. De luxe villa’s zijn royaal, sfeervol
en staan garant voor een heerlijke tijd met familie en vrienden. Ideaal voor 
de verhuur, maar vooral ook voor uw eigen plezier. Neem contact met ons 
op voor een vrijblijvend gesprek.

  WAT E RV I L L A S F R I E S E M E R E N . N L   
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Culturele Hoofdstad 2018

TerZake
F R I E S L A N D

COMMERCIËLE BIJLAGE, VALT BUITEN DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN ELSEVIER WEEKBLAD

HET KLEINTJE  
DAT GROOT DURFDE 
TE DROMEN 
Iepen mienskip is Fries voor open 
gemeenschap. Met dat thema 
won Leeuwarden-Fryslân de 
titel Culturele Hoofdstad van 
Europa 2018. De jury bleek 
gecharmeerd door het verhaal 
van een provincie die met kunst 
zijn Calimero-complex wil 
overwinnen.

Volgend jaar mag Leeuwarden zich de 
Culturele Hoofdstad van Europa  
noemen. Sjoerd Bootsma (38) vertelt over 
het geheim van Ljouwert, dat met een 
klein budget de concurrentie wist af te 
troeven. ‘Het idee om Leeuwarden mee 
te laten dingen naar de titel ontstond 
midden in de economische crisis, en 
vond niet direct vruchtbare bodem.  
Veel Friezen vonden het hele plan een 
verkwisting van geld’, aldus Bootsma, 
een van de initiatiefnemers en inmiddels 
programmamaker van Leeuwarden-
Fryslân (LF2018). Friesland had met 
verschralende landbouwgrond en krim-
pende gemeenten wel iets anders aan zijn 
hoofd. In 2011 schreven Bootsma en 
negen andere optimistische dertigers een 
manifest. Daarin riepen ze de Friezen  
op om hun eeuwige gevoel te klein te zijn 
om serieus genomen te worden, nu eens 
opzij te zetten. ‘Oplossingen beginnen  
bij het anders doen dan wat je altijd hebt 
gedaan. Stap één bij verandering is  
mensen erin laten geloven. Dat geloof 
komt niet van een toespraak van een 
politicus in driedelig pak. Je moet  

Leeuwarden is onze derde Culturele 
Hoofdstad van Europa, na Amsterdam 

(1987) en Rotterdam (2001). De be-
noeming vindt plaats in twee ronden, 
door een jury van culturele professio-

nals (directeuren van festivals, 
schouwburgen, musea en conserva-
toria), waarvan de ene helft Neder-

lands en de andere helft Europees is. 
Tijdens de eerste ronde in november 
2012 dongen vijf steden mee naar de 
titel: Den Haag, Eindhoven, Leeuwar-

den, Maastricht en Utrecht. Bij de 
tweede ronde in september 2013 liep 
de race tussen Eindhoven, Leeuwar-

den en Maastricht. Ondanks het 
kleinste budget won Leeuwarden. 

mensen in het hart raken. En dat is wat 
kunst en kunstenaars kunnen. Kunst is 
het beste medicijn.’  

KWETSBAARHEID ALS TROEF
Met die argumenten bracht de organisa-
tie zichzelf onder de aandacht bij de jury 
van de Culturele Hoofdstad van Europa. 
Terwijl andere Nederlandse steden  
(zie kader, red.) hun rijkdom en culturele 
evenementen in de strijd gooiden, gaf 
Leeuwarden zijn kwetsbaarheden bloot. 
Bootsma: ‘Het doel van LF2018 is om 
oplossingen te bedenken voor de proble-
men waar Friesland mee kampt, en 
eigenlijk alle plattelandsregio’s in Europa 
mee kampen.’ Uit het juryrapport blijkt 
dat die vertaling naar Europa de stad 
Leeuwarden een streepje voor gaf. Voor 
LF2018 werden duizenden Friezen  
geïnterviewd over de vraag ‘In wat voor 
provincie wilt u over twintig jaar wonen?’ 
In bijna alle programma’s doen amateurs 
mee. Van de lokale fanfare, via de meisjes 
uit de vrouwenopvang tot Friese schip-
pers. Deze holistische bottum-up aanpak 
viel bij de jury in de smaak. 

GELOOF IN EIGEN KUNNEN
De voorbereidingen voor LF2018 zijn  
in volle gang. Bootsma ziet ook al effect. 
‘Ik heb het idee dat de mensen minder 
cynisch zijn, meer positief gestemd over 
hun provincie. Ze beginnen erin te  
geloven.’ De aanmoediging om groot te 
dromen is geland en wordt nog eens 
versterkt door een van de hoofdacts van 
LF2018: de Reuzen van Royal de Luxe. 
Huizenhoge marionetten die drie dagen 
lang in de binnenstad van Leeuwarden 
zullen leven. ‘Heel Leeuwarden is voor 
die poppen verbouwd. Dat is ontroerend. 
Je voelt je klein en toch denk je: maar zo 
groot kunnen wij zijn!’ [StHdL]

CULTURELE VERKIEZING
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Ga naar 2018.nl/elsevierweekblad
voor meer informatie en om te reserveren

Elsevier is een geregistreerd merk van Elsevier B.V. en wordt gebruikt onder licentie.

Leer tijdens dit exclusieve arrangement voor Elsevier Weekblad-lezers een van de beroemdste 
oud-inwoonsters van Leeuwarden kennen: Mata Hari (1876-1917).
Het arrangement start met een kop koffi e en een echte Friese oranjekoek in het historische Grand 
Café Post-Plaza, dat is gevestigd in het voormalige postkantoor uit 1902. Daarna is het tijd om de 
geboortestad van Mata Hari te leren kennen. Een ervaren gids biedt u een uniek inkijkje in haar 
vroege jaren in Leeuwarden, maar vertelt op bijzondere wijze ook over de rest van haar leven. 
Het arrangement wordt afgesloten met een bezoek op eigen gelegenheid aan de expositie Mata 
Hari: de mythe en het meisje in het Fries Museum.

Elsevier Weekblad lezersaanbieding

Lezersaanbieding

Deze aanbieding is inclusief:
• Kop koffi e/thee en oranjekoek in Grand 

Café Post-Plaza
• Stadswandeling door Leeuwarden met 

gids over het leven van Mata Hari (1 uur)
• Entree Fries Museum en expositie

(met Museumjaarkaart nog € 10 korting) 

Ontdek Leeuwarden door de ogen van Mata Hari

Stads-
wandeling & 
entree expo

€ 34,50 

170004322 - ELSLA Lezersaanbieding 3x 1/2 pahina Artifex_V2.indd   1 20-11-17   12:21

Ga naar 2018.nl/elsevierweekblad
voor meer informatie en om te reserveren

Elsevier is een geregistreerd merk van Elsevier B.V. en wordt gebruikt onder licentie.

Leer Friesland kennen met al uw zintuigen! 
Op deze stadswandeling leert u Leeuwarden kennen aan de hand van de mooiste Friese verhalen 
en producten. De wandeling begint met een knusse ontvangst in de authentieke Grutterswinkel 
van Leeuwarden met echte Fryske Sûkerbôle, waarna de tocht wordt vervolgd langs meer typische 
Friese streekproducten. De lokale ondernemers vertellen over de ins en outs van hun product. De 
tour eindigt bij het Boomsma Beerenburger Museum, waar u krijgt te zien hoe deze traditionele 
kruidenbitter vroeger werd gemaakt. Een proeverijtje in het gezellige donkerbruine proefl okaal 
blijft ook hier niet achterwege. De gids zal u onderwijl ook een aantal bijzondere tips voor de 
programmering van Leeuwarden-Fryslân 2018 Culturele Hoofdstad van Europa geven. 

Elsevier Weekblad lezersaanbieding

Lezersaanbieding

 Deze aanbieding is inclusief:
• Ontvangst met koffi e/thee en suikerbrood 

in de Grutterswinkel
• Stadswandeling van 2 uur met gids
• Proeverij van Friese kaas/worst bij Priuw, 

oranjekoek bij Banketbakkerij Salverda 
én een Beerenburger in het Boomsa  
Beerenburger Museum

Proef Culturele Hoofdstad 2018-tour 

 € 22,50
per persoon

170004322 - ELSLA Lezersaanbieding 3x 1/2 pahina Artifex_V2.indd   3 20-11-17   12:21
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Waddeneilanden

421.147
EURO
Gemiddelde vraagprijs woning op Terschelling

COMMERCIËLE BIJLAGE, VALT BUITEN DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN ELSEVIER WEEKBLADCOMMERCIËLE BIJLAGE, VALT BUITEN DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN ELSEVIER WEEKBLAD

RIJKDOM AAN ZEE
Het zoute en zoete water op 
Ameland zorgt voor een 
ongekende rijkdom aan 
planten. Van de 1.400 plan-
tensoorten die Nederland 
telt, komen er zo’n 500 voor 
op dit smalle strookje land 
tussen Wadden- en Noord-
zee. Vooral in het onbe-
woonde oosten van het 
eiland. Wandel over het 
29 kilometer lange strand, 
fi ets over de 90 kilometer 
aan fi etspaden, of beklim de 
vuurtoren voor een magni-
fi ek uitzicht. Tip: mijd het 
eiland op 5 en 6 december. 
Dan vieren de Amelanders 
Sunneklaas, een traditioneel 
en mysterieus feest waar 
zij liever geen pottenkijkers 
(lees: vastelanders) bij 
hebben. 

Aantal inwoners
3.638 (mei 2017)
Oppervlakte land
wisselend, tussen de 5.750 en 
5.900 hectare
Gemiddeld jaarinkomen
21.800  euro 
Gemiddelde vraagprijs woning
367.832 euro (oktober 2017)
Bron van inkomsten
gaswinning, landbouw en 
toerisme (600.000 per jaar)

KLEURIG SCHILDERIJ
Wie op Vlieland vertoeft, 
begrijpt direct waarom de 
Wadden een Werelderfgoed 
zijn. Zonlicht op duintoppen. 
Dwalen door bos, duin en 
strand. Surfen, raften, kiten 
of yoga aan zee. Of rond-
struinen in de Sahara van 
het Noorden, de uitgestrek-
te zandvlakte Vliehors met 
als enige oriëntatiepunt het 
Drenkelingenhuisje waar 
vandaan Texel al te zien is. 
Een waar schilderij vormen 
Kroon’s Polders op het 
westelijke gedeelte van het 
eiland. Ooit aangelegd om 
te voorkomen dat het eiland 
in tweeën zou breken, is het 
nu een natuurgebied waar 
de kleuren elke dag anders 
zijn. 

Aantal inwoners
1.112 (mei 2017)
Oppervlakte land
wisselend, tussen de 3.600 
en 4.000 hectare
Gemiddeld jaarinkomen
22.800 euro 
Gemiddelde vraagprijs woning
359.000 euro (oktober 2017)
Bron van inkomsten
toerisme (200.000 per jaar)

VLIELAND

Ameland, in oostelijke richting

NAJAARSLEKKERNIJ
Onmisbaar aan menig kerst-
dis en een echte najaars- en 
winterlekkernij: cranberries. 
Op Terschelling zijn velden 
vol van dit friszure veen-
besje te vinden. Een bezoek 
aan het eiland is dus niet 
compleet zonder een punt 
cranberrytaart of -compôte. 
Liever iets pittigers? Fiets 
dan door naar Pieter Peit’s 
Hoeve. Tijdens een rond-
leiding ontdekt u niet alleen 
hoe Terschellinger boeren-
kaas wordt gemaakt, maar 
krijgt u ook een uniek kijkje 
in de cultuur van het eiland-
leven. Loop daarna de 
pondjes eraf in het nabij-
gelegen natuurgebied 
Boschplaat.

Aantal inwoners
4.837 (mei 2017)
Oppervlakte land
6.740 hectare
Gemiddeld jaarinkomen
21.600 euro 
Gemiddelde vraagprijs woning
421.147 euro (oktober 2017)
Bron van inkomsten
toerisme (400.000 per jaar)

TERSCHELLING

DONKER AVONTUUR
Het kleinste bewoonde 
Waddeneiland telt maar één 
gemeente: Schiermonnik-
oog. De noordelijkste plaats 
van Nederland is een be-
schermd dorpsgezicht. Het 
strand is er maar liefst één 
kilometer diep. In de herfst- 
en wintermaanden zijn er 
allerlei themawandelingen. 
Meestervertellers en bos-
wachters vertellen daarbij 
over de cultuur, historie en 
natuur op het eiland. Liever 
iets actievers? Ga op pad-
denstoelenavontuur, trek-
vogeltocht of duinsafari. 
Schiermonnikoog staat 
ook bekend als een van 
de donkerste plekken van 
Nederland. Trek er daarom 
’s nachts op uit om te 
genieten van de spectacu-
laire sterrenhemel. [NQ]

Aantal inwoners
946 (mei 2017)
Oppervlakte land
3.704 hectare
Gemiddeld jaarinkomen
22.900 euro 
Gemiddelde vraagprijs woning
362.673 euro (oktober 2017)
Bron van inkomsten
toerisme (285.000 per jaar)

SCHIERMONNIKOOG

AMELAND
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EEN ZAAK VAN EB EN VLOED
Natuurgebieden, brede stranden en de allesoverheersende Noordzee en de 

Waddenzee: op Werelderfgoed de Waddeneilanden is alles 
uiteindelijk een zaak van eb en vloed. Ook voor de 1,3 miljoen badgasten.

TerZake
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FRIESLAND STOOMT 
VLUCHTELINGEN 
KLAAR VOOR WERK
Een inburgeringscursus 
alleen is vaak niet genoeg om 
een nieuwe Nederlander op 
de arbeidsmarkt te laten 
instromen. Hoewel vluchte-
lingen vaak staan te popelen 
om aan het werk te gaan, 
sluiten hun vaardigheden niet 
altijd aan op de Nederlandse 
arbeidsmarkt. 
In Friesland is daar een op- 
lossing voor bedacht. Het 
Friesland College biedt jonge 
vluchtelingen een schakel- 
traject aan dat hen voor- 
bereidt op een reguliere  
mbo-opleiding. Er zijn  
inmiddels 75 deelnemers 
verbonden aan dit project.  
De vluchtelingen die in aan-
merking komen, hebben 
weinig vooropleiding in het 
land van herkomst genoten. 
In een traject van twintig 
weken volgen ze les in Neder- 
landse taal en leren ze werk-
nemersvaardigheden, zodat 
ze straks volledig kunnen 
participeren in de Neder- 
landse maatschappij. [RvdK]

Terugkeer  
van de universiteit 

Twee Friese start-ups zijn in de 
prijzen gevallen bij Trendship 
2017, een jaarlijks innovatie- 
evenement voor bedrijven uit 
Noord-Nederland. Werving- 
en selectiebureau Effectus-
HR won de prijs voor de 
beste Jonge Ondernemer. 
Door gebruik te maken van 
online marketingtechnieken 
weet het bedrijf geschikte 
kandidaten voor vacatures  
te vinden. De nadruk ligt 
daarbij op posities die lastig 
te vervullen zijn, zoals dat van 
zeer gespecialiseerde ICT’ers.
Met het ontwikkelen van  
een mobiele escape room 
voor bedrijfstrainingen mag 
Friesland Boeit zich de 
innovatiefste onderneming 
van het noorden noemen. 
Friesland Boeit plaatst werk-
nemers in een kamer, waar ze 
door middel van het oplossen 
van puzzels binnen een  
bepaalde tijd uit moeten ont- 
snappen. Tijdens het spelen 
van het spel worden de werk-
nemers geanalyseerd: hoe 
gaan ze om met stress en wat 
is de groepsdynamiek, bij-
voorbeeld. Zo worden de 
sterke punten van de werk- 
nemers in kaart gebracht, 
wat de productiviteit van een 
onderneming uiteindelijk 
moet bevorderen.

INNOVATIE IN HET 
BEDRIJFSLEVEN 

In september 2018 zal een universiteit in Friesland zijn 
deuren openen. Daarmee herleven oude tijden: vanaf 
1585 huisvestte Frjentsjer (Franeker) de op twee na 
oudste universiteit van Nederland. Deze Universiteit van 
Franeker, waar onder andere de filosoof René Descartes 
(1596-1650) studeerde, werd in 1811 onder het bewind  
van Napoleon Bonaparte opgeheven.
Volgend studiejaar opent het University College Fryslân 
(UCF) zijn deuren voor de eerste lichting studenten. Naar 
het voorbeeld van de negen andere University Colleges  
die Nederland inmiddels telt, zal de vestiging in Friesland 
intensief en kleinschalig onderwijs aanbieden, met het 
Engels als voertaal. Het UCF onderscheidt zich van  
de andere University Colleges door zijn focus op interna- 
tionale betrekkingen. Het bachelor-programma, Global  
Responsibility and Leadership, is gebaseerd op de 
Verenigde Naties-agenda voor duurzame ontwikkeling. 
De heropleving van universitair onderwijs op Friese  
bodem begon anderhalf jaar geleden. In mei 2015  
opende de Rijksuniversiteit Groningen een faculteit 
in Friesland, waar ook Master-studenten en 
promovendi terecht kunnen. 
Het UCF, dat zich zal vestigen in  
De Beurs van Leeuwarden, maakt 
de terugkeer van het universitair 
onderwijs in Friesland compleet.
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2.500.000
DE PROVINCIE INVESTEERT DE  

AANKOMENDE JAREN 2,5 MILJOEN EURO 
OM HET ONDERWIJS BETER TE  

LATEN AANSLUITEN OP DE ARBEIDSMARKT

Het rustig gelegen Bilderberg Landgoed Lauswolt heeft alles om u met volle teugen te laten 
genieten!
Het hotel heeft twee sfeervolle terrassen, diverse lounges, een zwembad met panoramisch 
uitzicht, fi tnessruimte en een heerlijke wellness met sauna, Turks stoombad en ligbedden. Voor 
een ontspannen behandeling kunt u terecht in The Art of Beauty by Lauswolt.

Culinair genieten kunt u in restaurant De Heeren van Harinxma, dat bekroond is met een 
Michelinster, of in Bistro Nijeholt voor een bourgondische avond met Bib Gourmand-kwaliteit.
Zoekt u niet alleen ontspanning, maar ook de sfeer van een bruisende stad? Dan bent u binnen 
35 minuten met de auto in Groningen of in Leeuwarden, waar u alles aantreft wat u van een 
gezellige stad mag verwachten.

Het Fries Museum
Precies honderd jaar na de dood van Mata Hari vertelt 
het Fries Museum in Leeuwarden voor het eerst het 
volledige levensverhaal van dit icoon. Het is de grootste 
tentoonstelling ooit over het dramatische leven van 
Margaretha Geertruida Zelle. Het meisje uit Leeuwarden 
groeide begin vorige eeuw uit tot de wereldberoemde 
danseres Mata Hari. 

Margaretha is op haar 29ste een regelrechte mediahype 
in Parijs. Als Mata Hari betovert ze het societypubliek met 
een exotische dans, waarbij ze langzaam haar lichaam 
ontbloot. De kranten raken niet uitgeschreven over 
deze sensatie. Tien succesvolle jaren lang is haar naam 
synoniem voor sensualiteit en glamour.
Maar de talloze affaires met mannen in uniform en haar 
reizen door Europa tijdens de Eerste Wereldoorlog maken 
haar verdacht in de ogen van de Franse geheime dienst.
Ze werd dan ook opgepakt en geëxecuteerd op verdenking van spionage. 

We bieden u een unieke kans om uw verblijf te combineren met een bezoek aan deze prachtige 
tentoonstelling!

Lezersaanbieding

Ontdek het mooiste van Friesland
Vanaf 

€ 144
per persoon

Elsevier Weekblad lezersaanbieding

Voor meer informatie en reserveren:
bel 0512-381245 of mail lauswolt@bilderberg.nl

Elsevier is een geregistreerd merk van Elsevier B.V. en wordt gebruikt onder licentie.

Speciaal voor Elsevier Weekblad-
lezers: Mata Hari-arrangement
• Ontvangst met koffi e/thee en Fries 

suikerbrood
• 2x Overnachting in een comfortabele 

2-persoonskamer
• 2x Champagne-ontbijt
• Toegangskaarten voor de Mata Hari-

tentoonstelling in het Fries Museum
• Vrij gebruik van zwembad, sauna, fi tness 

en Turks stoombad
• Badjassen en badslippers op uw kamer
• Gratis wifi  en parkeren

Prijs per persoon: vanaf € 144

Extra’s:
• Derde nacht inclusief ontbijt mogelijk 

voor slechts € 64,50 per persoon
• Driegangendiner in restaurant 

De Heeren van Harinxma voor € 55 per 
persoon

• 20% Korting op een behandeling in 
The Art of Beauty by Lauswolt

Bovenstaande extra’s kunt u bij het boeken 
direct reserveren. U kunt geen aanspraak 
meer maken op deze speciale tarieven 
wanneer u deze extra’s in het hotel zelf 
reserveert. 

Voorwaarden:
• Arrangement is geldig tot en met 31 maart 

2018 (m.u.v. 24 december 2017 tot en met 
1 januari 2018).

• Eenpersoonstoeslag is € 65 per nacht
• Arrangement is exclusief toeristenbelasting 

(4% over de logiesprijs per nacht) en service 
charge (€ 2,20 per persoon per nacht)

• Toeslag bij aankomst op vrijdag of zaterdag 
bedraagt € 20 per persoon
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KOEKJE ERBIJ?
Van oudsher worden er nergens zoveel koekjes 
gegeten als in het noorden van het land. Neem  
het Frysk dúmke, ofwel Fries duimpje, een  
anijskoekje dat menig Fries bij de koffie serveert. 
Twee meesterbakkers over hun geheime recept. 

In Friesland is koek al eeuwen-
lang een dagelijks product. 
Omdat suiker en stroop in  
de provincie overvloedig voor-
radig waren, zijn Friese streek-
producten vaak zoet van 
smaak. Zoet zijn de dúmkes 
ook, maar door de toevoeging 
van specerijen en noten  
krijgen ze tevens een karak- 
teristieke kruidige smaak.

MOEILIJKER DAN JE DENKT
Yeme Ypma (58), eigenaar van 
Ypma’s bakkerij in Heeg en 
derde generatie bakker, heeft 
speciale herinneringen aan het 
koekje. ‘Als klein kind in de 
bakkerij leerde ik als eerste 
dúmkes maken.’ Met dit 
recept won hij een tweede prijs 
tijdens de regionale wedstrijd 
dúmkes bakken in 2007, 
georganiseerd door culinair 
genootschap Fryslân Culinair. 
Hoewel hij het recept als kind 
al onder de knie had, zijn de 
koekjes volgens Ypma moeilij-
ker te bereiden dan vaak wordt 
gedacht. ‘De volgorde waarin 
je het deeg maakt is erg be-
langrijk.’ Zo moet het deeg 
een nacht rusten, zodat de 
smaak erin trekt. Daarnaast 
moet de verhouding suiker 
en boter juist zijn. ‘Voor het 
perfecte brosse koekje moet  
je net wat meer boter dan 
suiker gebruiken.’
Volgens Gosse Tjoelker (68), 

die de gelijknamige bakkerij  
in Drachten runt, heeft elke 
bakker zijn eigen recept voor 
dúmkes. Hij werkt zelf met 
het recept van zijn vader, wat 
hem een derde plek opleverde 
tijdens dezelfde wedstrijd. 
Mensen komen van heinde en 
verre naar de bakkerij voor zijn 
dúmkes, stelt Tjoelker. Wat 
zijn koekjes zo lekker maakt? 
‘Andere bakkers doen het anijs- 
zaad meteen door het deeg, 
maar ik week het een nachtje 
in de melk, waardoor de 
smaak in het hele deeg trekt.’ 
Daarnaast is de kwaliteit van 
de ingrediënten belangrijk. 
Tjoelker werkt uitsluitend met 
verse roomboter – grasboter, 
welteverstaan. ‘Geen hooi- 
boter, want die is te taai.’
Dúmkes worden traditioneel 
met hazelnoten gemaakt. 
Tjoelker vervangt deze voor 
amandelen en Ypma gebruikt 
cashewnoten voor zijn koekjes. 
Ook over de naam wordt 
getwist: sommigen, onder wie 
Ypma, beweren dat het dûmke 
zijn naam dankt aan de vorm 
van het koekje, dat zo groot is 
als een duim, maar volgens 
anderen verwijst het naar de 
gewoonte van de bakker om 
na het bakken zijn duim in elk 
koekje te drukken. Over één 
ding zijn de bakkers het eens: 
bij een kop koffie hoort een 
dúmke. [RvdK]

CulinairCulinair
COMMERCIËLE BIJLAGE, VALT BUITEN DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN ELSEVIER WEEKBLAD
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Wad een overtocht – inclusief bootticket

Ontdek zelf hoe prachtig de natuur is op de 
Waddeneilanden en ervaar de rust en ruimte in 
de winterperiode. Stap op de boot en laat het 
dagelijkse leven even achter u. Laat de wind door 
uw haren waaien, snuif de zilte zeelucht op en 
ervaar het echte eilandgevoel. Bijkomend voordeel, 
het bootticket is inclusief!
Na een actieve dag op het eiland is het heerlijk 
thuiskomen in een van de WestCord Hotels op 
Vlieland, Terschelling of Ameland.

Vlieland
Geen verkeer of drukke boulevard, maar de geur van de zee en het geruis van de golven. Over zee 
en ver van de woelige wereld, daar ligt Vlieland. U verplaatst zich er te voet of op de fi ets. Beklim 
de vuurtoren op de 40 meter hoge Vuurboetsduin voor een prachtig uitzicht.

Terschelling
Zomer of winter, op Terschelling heeft elk seizoen zijn eigen charme. Het Wadden Werelderfgoed 
komt op Terschelling écht tot zijn recht. Wist u dat Terschelling een van de breedste stranden van 
Europa heeft?

Ameland
Heel dichtbij, maar toch ver weg. Na drie kwartier waant u zich in een ander land. Ameland heeft 
pittoreske dorpjes met leuke winkeltjes, bosrijke natuur, maar bovenal prachtige stranden.

INCLUSIEF 
BOOTTOCHT + 

BUS- EN BAGAGE-
VERVOER

Elsevier Weekblad lezersaanbieding

Kijk op www.westcordhotels.nl/ew of bel 0900-7771117

Elsevier is een geregistreerd merk van Elsevier B.V. en wordt gebruikt onder licentie.

Lezersaanbieding
Speciaal arrangement voor Elsevier 
Weekblad-lezers: inclusief boottocht + bus- 
en bagagevervoer

Inhoud arrangement
•  2x overnachting in een hotelkamer of 

appartement
•  2x uitgebreid ontbijtbuffet
•  Inclusief bootticket*
•  Inclusief welkomstpakket
•  Gratis bus- en bagagevervoer van de boot 

naar het hotel en v.v.*

Prijzen
Vlieland   vanaf € 108 p.p.
Terschelling  vanaf € 118 p.p.
Ameland   vanaf € 108 p.p.

Boeken en meer informatie
Het arrangement is te boeken t/m 28 maart 
2018 op basis van beschikbaarheid. 
De prijs is o.b.v. twee personen per kamer 
en exclusief toeristenbelasting. Toeslagen 
tijdens weekeinden. 

*Voorwaarden verschillen per eiland. Feestdagen 
en vakanties uitgesloten. Meer informatie en 
voorwaarden: zie website. 

Lezersaanbieding

Ontdek de Wadden met WestCord Hotels
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HEERENVEEN-ORANJEWOUD

STILLEVENS VAN MORANDI
Hoewel hij ook landschappen schilderde 
werd de Italiaanse kunstenaar Giorgio 
Morandi (1890-1964) vooral bekend 
door zijn stillevens van flesjes, vaasjes en 
potten die door hun opstelling en kleur-
schakering vaak een melancholieke sfeer 
oproepen. In deze tentoonstelling han-
gen ook werken waarin zijn woonplaats 
Bologna een rol speelt.
Giorgio Morandi en Bologna - 24 februari 
t/m 10 juni 2018 in Museum Belvédère in 
Heerenveen-Oranjewoud

AFSLUITDIJK 

DIJK VOOR HET VOETLICHT
Ontwerper Daan Roosegaarde ontwikkelde een 
project van lichtkunstwerken voor de Afsluitdijk. 
Licht en duisternis spelen een grote rol in de  
installaties waarmee hij de 32 km lange dijk letter-
lijk in een nieuw licht zet. Lichtpoort, Windvogel 
en Glowing Nature zijn na zonsondergang gratis 
toegankelijk.
Icoon Afsluitdijk  - t/m 21 januari 2018  
van zonsonder- tot zonsopgang

SEXBIERUM

DE POOL EN DE FRIEZIN
In het grootste glastuinbouwbedrijf 
van Friesland wordt een tragische  
liefdesgeschiedenis opgevoerd. Het is 
het waargebeurde verhaal van Friese en 
Poolse arbeiders die in de broeikassen 
van Sexbierum plotseling een lijk  
ontdekken. Een samenwerking van 
Theater De Lawei, Orkater en lokale 
muzikanten. 
Lost in the Greenhouse - 13 april t/m 
20 mei 2018 in de kassen 
van A.C. Hartman in Sexbierum

KERKHISTORIE 
De Frijtinker is een muziek- 
theaterstuk waarin de  
geschiedenis van de kerken 
van IJlst, vertelt door her- 
bergierster Gearte, centraal 
staat. De voorstelling 
maakt deel uit van Under 
de Toer, een LF2018-pro-
ject van 32 manifestaties 
die in één van de meer  
dan 750 kerken in Fries- 
land plaatsvinden. [NK]
De Frijtinker - 1 t/m 6 januari 
2018 in kerken en op locatie 
in IJlst 

LEEUWARDEN

FEMME FATALE 
Honderd jaar na haar 
dood is in het Fries 
Museum de grootste 
Mata Hari-tentoonstel-
ling ooit te zien. Was de 
Friese Margaretha Zelle 
een spion? Aan de hand 
van persoonlijke bezit- 
tingen, foto’s, plakboe-
ken, brieven en militaire 
dossiers wordt een beeld 
geschetst van een avon- 
tuurlijke vrouw die een 
exotisch leven leidde in 
een gevaarlijke tijd.
Mata Hari, de mythe en 
het meisje - t/m 2 april 
2018 in het Fries Museum 
in Leeuwarden

FRIESE ELF STEDEN

In 1997 werd de Elf- 
stedentocht voor het 
laatst gereden. Hoogste 
tijd dus voor een nieuwe. 
Niet verbonden door ijs 
ditmaal, maar door het 
sprankelende water van 
fonteinen. Die werden 
voor de Friese elf steden 
gemaakt door kunste-
naars uit elf verschillen-
de landen. Bij de keuze 
werd gekeken naar een 
verband tussen het werk 
van de artiest en het 
karakter van de betref-
fende Elfstedenstad.
11Fountains - Vanaf 18 mei 2018 in de Friese elf steden

WADDENZEEKUST

LANDSCHAPSKUNST
Hoe kun je het wad nog mooier maken? 
Het project Sense of Place is een lint van 
meer dan 25 kunstwerken dat langs de 
hele Waddenzeekust slingert en dwingt 
tot een andere blik op het landschap.
Sense of Place - Vanaf 30 april 2018 aan  
de Waddenzeekust

Giorgio Morandi Natura morta

EEN FONTEIN IN ELKE STAD
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KUNST 
IN DE PROVINCIE 
Leeuwarden-Fryslân is in 2018  

Culturele Hoofdstad van Europa.  
Om die reden zullen de meeste culturele 
evenementen zich in de Friese hoofdstad 
afspelen. Maar ook andere Friese plaatsen  

spelen een rol van betekenis.
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HEEL FRIESLAND

OPENINGSWEEKEND LEEUWARDEN-FRYSLÂN 2018 
Bij de aftrap voor LF2018, op vrijdagmiddag 26 janua-
ri, zullen alle Friese kinderen samen zingen. Ook de 
musea openen hun deuren. Een dag later worden op 
talloze locaties (van stadspoort tot café) theater-, kunst- 
en muziekvoorstellingen gegeven. De officiële opening 
is om negen uur ’s avonds. Dat wordt een spektakel-
stuk: orkesten, koren en fanfares die op de vier stads-
pleinen staan opgesteld vormen samen een groot en-
semble. Pronkstuk is het lied Seis oere thús van Nynke 
Laverman en Sytze Pruiksma. Slottekst: ‘De klokken 
zingen voor ons’. En die klokken luiden: door heel 
Friesland!
26 - 27 januari 2018 in heel Friesland

SNEEK

HARTSTOCHT OP SPITZEN
Romeo en Julia is een van de beroemdste 
klassieke, romantische balletten. De 
dansuitvoering van het beroemde 
Shakespeare-verhaal over een onmogelij-
ke liefde, op de meeslepende muziek van 
Prokofiev, wordt uitgevoerd door het 
Ballet van de Staatsopera van Tatarstan.
Romeo en Julia - 21 december 2017 in 
Theater Sneek

LEEUWARDEN

THEATER MET PAARDEN
Het muziektheater-spektakel De Storm- 
ruiter is een van de grootste projecten  
van LF2018. Een epische vertelling over 
de strijd van de mens tegen het water, 
gebaseerd op de 19e-eeuwse novelle  
Der Schimmelreiter van Theodor Storm.
Behalve bekende namen als Ellen ten 
Damme en Jelle de Jong doen ook  
ruim honderd Friese paarden mee.
De Stormruiter - 6 september t/m 7 okto-
ber 2018 in WTC Expo in Leeuwarden

LEEUWARDEN

INTRIGES AAN HET HOF
Misdaad, seks en verwikkelingen, dat 
zijn de ingrediënten van de barokke 
opera Siroe, Re di Persia van Johann 
Adolf Hasse. In deze co-productie van 
de Nederlandse Reisopera en het Olden-
burgisches Staatstheater vertolkt de 
Amerikaanse contratenor Nicholas 
Tamagna de hoofdrol.
Siroe, Re di Persia  - 1 februari 2018 in 
Stadsschouwburg De Harmonie in 
Leeuwarden

DRACHTEN

BEYOND DADA EN  
DE STIJL PART 1  
Museum Dr8888 laat in 
Part 1 zien wat de kun-
stenaarsstromingen 
Dada, De Stijl en De 
Ploeg betekend hebben 
voor het modernisme in 
Fryslân. Met werken van 
onder anderen Josef 
Ongenae, Berend Hen-
driks en Peter Struycken. 
Part 1  - 28 januari t/m 
8 april 2018 in Museum 
Dr8888, Drachten

DRACHTEN

DE LIEFDE IN 20 AKTES 
In de licht absurdistische 
theatervoorstelling De 
hereniging van de twee 
Korea’s spelen 9 acteurs 21 
rollen in 20 bizarre, mee- 
slepende maar herkenbare 
scènes over de liefde. In 
deze productie van Het 
Nationale Theater regis-
seert Eric de Vroedt onder 
anderen Mark Rietman, 
Tamar van den Dop en 
Betty Schuurman.
De hereniging van de twee 
Korea’s - 18 april 2018 in 
De Lawei in Drachten
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Tamar van den Dop


