
de gids boerenmarkt.

Overal vind je boerenmarkten en delicious. shopt er graag rond. Dit keer  
op de biologische boerenmarkt in Utrecht, waar we weer veel leerden over  
geiten, schapen én vis! 
TeksT eN producTie Merijn TOl FoTograFie ernie enkelaar

boerenverzameling:   
ook in Utrecht!

Waar? Vredenburgplein, Utrecht
Wanneer? elke vrijdag van 10 tot 18 uur 
Wie: Thedingsweert, Bakkerij Koekie, Tuinderij 
De Volle Grond, De Raatakker, Ravenswaard,  
De Kooihoek, de Groene Kadowinkel, Geiten-
boerderij de Groote Stroe, Goede Vissers,  
Van der Zande en Pals

Ravi van Marissing & zijn Raatakker-team
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koffie die je bijblijft
‘Wij zien de koffieboon als fruit’, leggen 
Angelo van de Weerd en Lennart Meijboom 
uit. ‘Dat willen we ook proeven in de 
koffie: bloemig, fris en licht hout. Onze 
bonen zijn lichter gebrand dan de meeste 
koffiebonen: die zijn meestal aards en 
donker van smaak.’ We proeven in een 
espresso macchiato raja batak, een boon uit 
Indonesië. Wow! Wat een smaakexplosie: 
citrustonen, licht gebrand hout, bloemig én 
koffie. En dat allemaal in een kopje met een 
paar vlokjes melkschuim erop. Dat zijn nog 
eens verrassingen. Angelo heeft ook net 
een filterkoffie gezet uit Kenia: de smaak-
tonen zijn verbluffend: papaja, aardbei, 
meloen, honing. En ja, we hebben het nog 
steeds over koffie. Erbij lekkere croissants 
van Bout & Smulders en zelfgebakken 
taarten, muffins en carrotcake van een 
buurvrouw. Jongens, kunnen jullie nog  
een paar van dit soort plekken openen? 
The Village Coffee & Music, Voorstraat 46,  
030 236 94 00, thevillagecoffee.nl 

redenen om The Village Coffee & Music  
niet over te slaan:
1 Ze gebruiken de licht gebrande koffie-
bonen van Coffee Nation uit Antwerpen 
en dat levert andere smaken op: in plaats 
van donkere, aardse smaken komen ook 
alle frisse en bloemige tonen in de koffie-
boon tot hun recht. 
2 De koffie wordt gezet met liefde en aan-
dacht, van espresso tot syphon, chemex  
& aeropress.
3 De heren hebben een goede smaak.  
Voor interieur en muziek én talent voor  
het creëren van een relaxte sfeer: in de 
creatieve huiskamer kun je je dag goed 
doorbrengen. 

geheim van 
de markt
Fleur Derogee:  
‘Ik ga graag naar de 
boerenmarkt, vind er 
heerlijke producten 
om mee te koken.  
En ik ben dol op de 

groente van de Raatakker: palmkool en  
sla! En de vis van Jan & Barbara: harder, 
spiering, kokkels en Noordzee krab. Die 
serveer ik lekker simpel met zelfgemaakte 
citroenmayo en een frisse salade.’ 

groente uit de tuin
Ravi van Marissing heeft, zoals de meeste 
groenteverkopers op boerenmarkten, zijn 
eigen tuin in Lunteren. In het voorjaar en 
de zomer teelt hij daar paarse spekbonen, 
raapsteeltjes, gele courgette, groene en 
rode lente-uitjes, rabarber, spinazie, jonge 
knoflook en snijbiet. Alles wat hij in het 
seizoen niet heeft, probeert hij van collega’s 
in de buurt te betrekken. Ravi is laaiend 
enthousiast over zijn aardappels, zoals de 
heerlijke raja, licht kruimig door de zand-
grond waarop hij groeit. En hij kweekt  
ook allerhande pootgoed dat je thuis in de 
tuin of zelfs op je balkon kunt zetten, en 
verschillende soorten tomatenplantjes. In 
de zomer zorgt zijn moeders fruittuin voor 
al het rode fruit: frambozen, rode bessen, 
blauwe bessen. De appels en peren komen 
uit de Beemster. Ravi heeft ook een fijne 
collectie verse paddenstoelen: duinvoetjes, 
pieds de mouton, cantharellen en oester-
zwammen. Vers - een dag na de oogst op  
je bord - betekent smaak!  
De Raatakker, 06 53 84 18 54 

groente zonder kilometers
Wil je lokale biologische groenten met zo 
min mogelijk foodmiles? Haal dan alles bij 

Tuinderij De Volle grond van Mieke Baldé 
en Mariken Heitman. Ligt op 10 km van  
de markt: in de historische tuinen van 
Amelisweerd. In juli en september komt 
80% van de kraam uit eigen tuin. Ze telen 
de enige echte Utrechtse ui, het kleine  
St. Jansuitje. En ook daslook (dat in Neder-
land ook in het wild groeit). Alles is hier 
veel lekkerder, omdat het in de volle grond 
groeit, legt Mieke uit. Dat geldt zeker ook 
voor de radijs, rucola, sla, andijvie, bosbiet 
en de verse kruiden. Zo wordt lokaal eten 
wel heel leuk en lekker! 
Tuinderij De Volle Grond, 030 212 90 94, 
tuinderijdevollegrond.nl

boer en bakker
Een bakker die zijn eigen graan kweekt, 
hoe lekker is dat? Dat kan als je tegelijker-
tijd ook een landbouwbedrijf hebt. Het 
graan wordt in een windkorenmolen 
vermalen: puur meel zonder enige 
toevoegingen. Thedingsweert maakt al 
jaren desembrood van eigen desem, dat 
met de tijd steeds milder is geworden.  
Met een complexe, rijke desemsmaak als 
resultaat, legt bakker Wouter-Jan Verhoeff 
uit. De broodcollectie is groot en wij vallen 
direct voor het desembrood met hazelnoten, 
rozijnen en walnoten. Heerlijk bij de kaas 
van de buren! 
thedingsweert, 0344 63 14 30, 
thedingsweert.nl

weilanden vol klaver  
en kruiden
De Friese melkschapen van De Kooihoek 
grazen in de Achterhoek. De rauwe melk 
wordt verwerkt tot een heerlijke schapen-
kaas, vol eiwitten en vitaminen. De kaas 
smaakt geweldig: zuiver, boterig en grassig 
met een heel milde smaak van de schapen-
melk. Je proeft de weide. Misschien wel 

keuken & deli koekie

goede visserskoekie

hooi

ravenswaard

‘Sommige plekken zijn een ‘detour’ waard:  
voor The Village Coffee & Music komen we met  
liefde naar Utrecht!’ 

de volle grond
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omdat De Kooihoek volledig ecologisch 
werkt. Dat betekent weilanden vol klaver 
en kruiden en mest uit de stal op het land 
en wieden, maaien en schoffelen in plaats 
van bestrijdingsmiddelen. Ook maken  
ze een geweldige, milde ricotta, door de 
schapenwei op te koken. Die smaakt melkig 
en romig. De schapenfeta is bij ons ook 
direct favoriet: zoutig, fris, met tonen van 
citrus. Freek Atema legt uit dat dat komt 
doordat de feta in pekel rijpt samen mét  
het weiwater. Voor liefhebbers van Friese 
kaas maken ze verse kaas van alleen maar 
melk met stremsel: een jonge, platte kaas 
die je naar goed gebruik bestrooit met zout 
en peper. 
De Kooihoek, 0573 42 13 19,  
dekooihoek.nl

de meest fijne specerijen
Voor fijne theesoorten (Numi, Pukka), 
kruidenmelanges, droogwaar zoals puy-
linzen, kikkererwten, quinoa, spaghetti!, 
palmsuiker uit Indonesië en risottorijst ben 
je bij De Groene Kadowinkel in de juiste 
kraam beland. En een groot assortiment 
specerijen als zwaar geurende steranijs en 
aromatische lange peper én kruiden van 
Het blauwe Huis. 
degroenekadowinkel.nl

de grond, het gras!
Een trotse, échte kaasboer: Gerard Litjens’ 
140 mooie melkkoeien zorgen voor melk 
met heel veel smaak waar hij heerlijke 
boerenkazen van maakt. ‘Mijn koeien eten 
veel kruiden en bloemen zoals paarden-
bloemen en klaver én grassoorten. Maar 
omdat gras alleen niet genoeg structuur 
geeft, voeren we ze bij met luzernehooi, 
dat geeft smaak aan de melk en is lekker 
stengelig voor de koeien. Soms voeren  
we ze ook nog bij met zelfgeteelde maïs. 

Het gras groeit bij ons op kalkgrond: ook 
dat draagt bij aan een zoete smaak van de 
melk, want de grond is het begin van de 
kaas! En wat de koeien eten, moet je zelf 
ook kunnen eten!’, legt Gerard uit. Zijn 
verhaal klopt en we proeven het terug in 
de boerenkaas. De Ravenswaard belegen 
kaas is smeuïg, boterig, bloemig en zoutig 
tegelijk. De extra belegen (11 maanden) is 
nog wat zoetiger, minder zout en complexer 
van smaak. Maar over de oude kaas zijn 
we echt verbaasd: die is 2½ jaar oud en  
nog steeds smedig, zoetig, fris en bloemig!  
Ravenswaard, 0487 51 23 64, 
ravenswaard.nl

biorund, -varken, -kip
Bert van der Zande & René Pals zijn slagers 
met een passie. Bert slacht zijn dieren zelf 
in een slachthuis in Lieren en daarna 
verwerken ze alles samen. De koeien zijn 
van het MRIJ-ras (Maas-Rijn-IJsselrund), 
dat Bert roemt om de mooie vleesstructuur. 
‘We hangen het vlees één week aan het 
been af, daarna benen we het uit, en rijpt 
het nog twee weken. Voor onze vleeswaren, 
het domein van René, gebruiken we 
waddenzeezout en biologische kruiden en 
specerijen. We proeven de hausmacher: 
grof van structuur en licht gerookt, lekker! 
Ook hebben ze Kemperkip, Texels lams-
vlees en varkens van het mooie Belgische 
Piétrainras.’ Bert legt uit dat de varkens 
graan, maïs, bloemkool en spruitjes eten. 
Als ze 80 kilo zijn, hebben ze een prachtig 
vetpercentage en worden ze geslacht.  
De heren pekelen, roken, maken álles zelf, 
van kinnebakspek tot zure zult. Je kunt hier 
zelfs reuzel en niervet bestellen. Het soort 
slagers die wij willen!  
Natuurslagerij Van der Zande en Pals,  
06 53 50 42 11, ecobio.nu

prachtige dames
De kudde geiten van de Stroese Dame,  
een mix van Hollandse witte en mooie, 
grijze Toggenburgers, ziet eruit om op te 
eten. In dit geval is het ook nog echt waar: 
de geiten van Magda Scholte en Harry  
van Wenum geven eerst heerlijke lichte 
geitenmelk en daarna wordt ook het 
geitenvlees gegeten. Een delicatesse en 
helaas nog veel te onbekend. Vergeet 
lams- vlees en eet eens een geitenhambur-
ger of gestoofde geitenbout: geweldig! 
Gewoon naast de kaas te koop in de kraam! 
De 85 geitjes van de Stroese Dame hebben 
stuk voor stuk een naam. Harry houdt ze 
makkelijk uit elkaar: zo zijn daar Edith, 
Houdina (leader of the pack), de lieftallige 
Josephine en ook nog Elfriede, Ina en 
Emma, de nieuwe Houdina. Voor nieuwe 
geitjes ligt een lijst klaar, iedereen mag 
meedenken over namen. Ik zie de kaas en 
denk: die is niet wit. ‘Klopt’, legt Harry uit, 
‘die superwitte geitenkaas is fabrieks-
geitenkaas van gepasteuriseerde geiten-
melk.’ Bokkig, noemt Harry de speciale 
geitensmaak. Zijn geitenkaas, gemaakt 
door Magda, is lichtgeel, bijna zoals 
koekaas. Gewoon puur natuur: van het 
gras en de klaver. De rauwe melk blijft 
zuiver en daar zijn we weer: we proeven 
de weide terug. Een kleine proefronde: de 
jong belegen Stroese dame is licht zoutig, 
bloemig en fris. De belegen kaas is weer 
totaal anders: zoetig en notig. Harry legt 
uit dat de specifieke smaak ook komt  
door de ijzerhoudende zandgrond en de 
venen waarop kruidige klaver groeit. En 
geiten zijn eigenwijze lekkerbekken en 
kieskeurig, ze eten alleen wat ze lekker 
vinden. We eten ook oude kaas: brokkelig, 
zoetig, complex en mineraal van smaak. 
De overjarige kaas is zoutig, fris en notig, 
bijna als Zwitserse kaas en die ook neigt 

‘De geiten van de Stroese Dame zijn om op  
te eten. Eerst geven ze heerlijke lichte geiten-
melk en daarna worden ze opgegeten...’

groene kadowinkel van der zande & pals

ravenswaard

stroese dame
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naar parmezaan. Wow, wat een geweldige 
kazen! Geen wonder dat ze ook op het 
menu staan van De Librije en zelfs bij  
Alain Passard in Parijs.  
Stroese Dame, 0342 44 09 45, 
degrootestroe.nl

koekies voor iedereen
Op zoek naar glutenvrij of suikervrij 
lekkers? Koekie’s Paul Meijer maakt 
heerlijke taart, koekjes en ander zoets. 
Chocolade-dadeltaart zonder bloem en een 
soort tompoes met een vulling van kersen, 
abrikozen, dadels en rozijnen. Of de zalige 
honing-karamel-notenkoek met cashew-
noten, citroen en kardemom, gemaakt met 
rijststroop. Ook zien we er zijn fameuze 
crackertjes met spelt, heerlijk bij kaas. En 
een groot assortiment (desem)brood van 
Zonnemaire en biobakker Verbeek. 
Koekie, 026 443 31 15

scharretjes van de WR 244
Jan en Barbara Geertsema-Rodenburg zijn 
bijzondere mensen. Omdat ze met hart en 
ziel de Nederlandse visserij terug proberen 
te brengen bij de kern. Kleinschalige, 
ambachtelijke visserij, waarbij vissers op 
een eerlijke en goede manier hun boterham 
kunnen verdienen, en de natuur in haar 
waarde wordt gelaten. Ze zijn actief op hun 
eigen kotter, maar ook met het bij elkaar 
brengen van andere vissers voor hun eigen 
kleinschalige vloot: de Goede Vissers 
(zo’n 20 vissers). Ze worden nooit moe  
om uit te leggen hoe het nu echt zit met de 
visserij: dat MSC gekeurde vis geweldig is, 
maar dat door de inzet van supersonische 
trawlers de kleine visser in het gedrang 
komt. Hij kan die dure certificering echt 
niet altijd betalen. En deze kleine visser 
werkt al sinds jaar en dag op een manier die 
niet schadelijk is voor het milieu;  met een 

boomkor met lichttuig die de bodem heel 
laat, met fuiken, staand of met lijn gevangen. 
Inmiddels zijn ze via Slowfood zelfs wereld-
wijd met een netwerk van kleine vissers 
aan de slag. Jan en Barbara weten precies 
wie de vis heeft gevangen die zij verkopen 
naast hun eigen vis van het seizoen. 
Kraakvers ligt het in de kraam: wildvangst, 
vergeten vissen als harder en leng (zelfde 
structuur als kabeljauw, maar met méér 
smaak), heek, schelvis, witte en zwarte 
koolvis, grauwe poon. ‘De kabeljauw en 
leng komen vandaag van de Wieringen 160.  
En de mooie bellenblazende Noordzeekrab 
komt van de 244.’ We zijn onder de indruk 
van deze prachtige, glanzende vis. ‘Die niet 
voor niks onder glas ligt’, vertelt Jan. Dat 
beschermt de slijmlaag waar je superverse 
vis aan herkent. En, oh ja, in de Tienhovense
polder is een plaag van Amerikaanse rivier-
kreeftjes: die verkopen we ook.’ Lekker! 
Goede Vissers, goedevissers.nl

boerenroute
Stralende Ingrid Hooijmans had geen moeite 
met het vinden van een toepasselijke naam 
voor haar leuke ontbijt/lunchtent: Hooi. 
Ingrid is ook nog eens fan van topkwaliteit 
boerenproducten. Ze haalt de ingrediënten 
zoveel mogelijk uit de buurt. De groente is 
van De Volle Grond in Amelisweerd en van 
moestuin Maarschalkerweerd. Binnenkort 
hoopt ze zelf kruiden in een eigen kleine 
moestuin te kunnen kweken. Het brood 
komt van Menno, de rauwe ham uit de 
Kromme Rijnstreek, zuivel van De Hooierij 
uit de Bilt, brie van Doruvael, brandnetel-
kaas uit Maartensdijk. In Wijk bij Duurstede 
haalt ze wilde-ganzenpaté, jonge kaas komt 
uit Bergambacht en eieren uit Montfoort. 
Het is bijzonder hoeveel moeite Ingrid 
doet om lokale producten te serveren. Van 
ontbijt, lunch en uitgebreide kaasplankjes 

met lekker brood tot high tea met verse 
soep, appelcrumble, cakejes, scones, taart 
en een fruitsalade en smoothie toe. Wat je 
overhebt, geeft Ingrid je een doggybag mee 
naar huis. Hiep hooi! 
Hooi, Burg. Reigerstraat  25, 030 767 00 61, 
hooiutrecht.nl

deli, brasserie én proeflokaal
De broers Kasper en Joris Visser wilden 
een restaurant, traiteur en winkel ineen, 
dus Keuken & Deli is de perfecte naam. 
Alles is open, met keukenblokken als 
eilanden in de zaak en overal ingrediënten: 
pasta’s en flessen wijn etc. en stapels 
kookboeken. Hoog op de planken opgetast 
staat ingemaakt fruit te rijpen en huis-
gemaakte limoncello. ‘Gewoon omdat we 
het leuk vinden om mensen iets lekkers te 
laten proeven’, vertelt Kasper. Het is een 
soort deli en bistro ineen, waar we een fijne 
plank vol flinterdun gesneden Italiaanse 
vleeswaar van de Berkel snijmachine 
krijgen. Coppa di parma, spinata romana, 
mortadella, serranoham en pastrami. Met 
erbij een kruidige chutney en ook weer 
brood van Menno. Vis bij Keuken & Deli 
heeft het MSC-keurmerk, het rundvlees  
is drie weken gerijpt Wijdemerenrund uit 
Loosdrecht en omgeving, de scharrelkippen 
draaien in de rotîssoire en de burgers 
komen van de grill. De kazen, geserveerd 
met gekonfijte vijgen en dadelchutney,   
zijn van Kazerij Stalenhoef, ook in Utrecht. 
Trek maar open die fles wijn, na zo’n 
marktdag! 
Keuken & Deli, Oosterkade 30, 
030 252 26 17, keuken-deli.nl d.

’De scharretjes zijn heerlijk, ze komen van de 
Wieringen 244, gevangen tussen Den Helder 
en Texel’, roept Barbara van Goede Vissers
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