
HET MAANDELIJKSE VAN FLEVOLAND MAGAZINE

MAGAZINE OKTOBER 2020





Deze maand!

September was een bijzondere maand voor de Flevour 
Box. De box ging voor het eerst na een paar maanden 
weer live en dat was weer een succes! Met veel plezier 
hebben wij aan de inhoud en de verhalen gewerkt om 
jullie zo een mooie inkijk te geven van de producten in 
de polder. In september hebben wij ook met z’n allen 
nog kunnen genieten van de nazomer en hebben we 
heel wat zon uren gehad. 

De oktober box is gevuld met een aantal heerlijke 
herfstige producten zoals pompoenen en walnoten. 
Ook vinden jullie maïskolven in de box. Deze producten 
wordten doorgaans de hele maand september geoogst, 
een echt vers product dus.

Eet smakellijk!
Meer weten over wat er speelt in 
Flevoland? Lees het in dit magazine of 
ga naar www.lokaalvoedselflevoland.nl 

Maandelijks brengen wij de lekkerste seizoens-
producten uit Flevoland bij elkaar en creëren we voor 
jou een inspiratiebox. Deze box zit vol overheerlijke 
seizoensproducten uit provincie Flevoland: van 
aardappelen en palmkool tot paddestoelen en walnoten 

Wij werken samen met boeren, bakkers, brouwers, 
imkers en andere smaakmakers die lid zijn van de 
vereniging Flevofood. Met liefde en passie dragen zij 
zorg voor hun dieren, gewassen, omgeving en product. 

Wij zorgen ervoor dat deze lokale ondernemers een 
eerlijke prijs krijgen voor hun producten en dat jij kunt 
genieten van verse, kwalitatieve en smaakvolle 
producten. Met het bestellen van deze box, ontdek je 
het Flevolandse voedsellandschap, maak je kennis met 
de seizoenen en haal je de Smaak van Flevoland in huis. 

september- oktober

Inhoud

De producten 
Benieuwd naar wat er in de box zit? Blader dan snel door naar 
de volgende pagina ....

Verhalen
Wie verbouwd mijn voedsel en wat doen de boeren en 
producenten nou precies? Lees de lokale verhalen om 
hier achter te komen. 

Recepten
Heerlijke recepten van Flevolandse smaakmakers die ervoor 
zorgen dat jij smaakvolle gerechten kunt maken met de 
producten uit de box!

Vooruitblik 
Volgende maand in
de Flevour Box.

https://www.lokaalvoedselflevoland.nl/flevourbox


The wall of Farm

Vereecken
Leander Vereecken 

Pumpkings
Thijs en Bastiaan

Versluis
Mark en Linda

Westers
Martijn en 
Jan-Peter

Fruithal Smits
Nicole Smits

Tromp 
Aquafarming

Karin en Edwin
Polderfresh

Pruimenpot
Anton en 

Esther

Polderzoom
Ard van Wees

Broodletter
Fiona Ekeler

Zonneheerdt
Martin Topper

UPZWAM
Jim Bisschop

1 kg Elstar appels en 1 kg Conference peren van 
Fruithal Smits uit Zeewolde

2 flessen appel- vlierbessen sap van 
Vereecken uit Dronten

2 Hokkaido pompoenen van Pumpkings uit Swifterbant

1,5 kg gele uien en 1,5 kg Forza aardappelen van 
familie Versluis uit Emmeloord

2 biologische maïskolven van Jan-Peter Westers uit 
Zeewolde via Green Organics.

400 gram biologische palmkool en biologische 
verveine van Tromp Aquafarming uit Lelystad

Bloemkool van Polderfresh uit Espel

1 flesje biologische walnotenolie en biologische 
gepelde walnoten van de Pruimenpot uit Dronten

250 gram kaas van de Polderzoom uit Dronten

Biologische haverkoeken van Broodletter uit Almere

1 kg gekleurde wortelen van Zonneheerdt uit Dronten

Biologische oesterzwammen en maitake van Upzwam 
uit Almere

De oktober box



Vlierbessen

De vlierbes is in de afgelopen jaren enorm in 
populariteit gegroeid. Je zou deze bes 
misschien ook wel herkennen aan de 
buitenlandse benamingen als; ‘Elderflower’ en 
‘Holunder’. De vlier is  ook te vinden in onze 
Flevopolder. De boom bloeit van mei tot juli. 
In deze periode kan je de bloesem plukken 
om hier vervolgens een heerlijke siroop van 
te  maken. De vruchten, de bessen, rijpen van 
september tot en met eind oktober. De vlier-
bes wordt gebruikt om siropen, sappen en 
thee mee te maken. Daarnaast heeft de bes 
ook een geneeskrachtige werking. Zo helpt de 
vlierbes bij het verbeteren van de weerstand.
Precies wat we nodig hebben in de herfst.

Bijzondere seizoensproducten
Verveine 

Verveine is een citroenachtig kruid, ook wel citroen-
verbena genoemd, uit de ijzerhardfamilie. Verveine is 
heerlijk in de thee, maar wordt ook gebruikt in de 
keuken. De kruid kenmerkt zich door haar stevig blad 
en de sterke citroengeur en begint aan populariteit te 
winnen. En is nu ook verkrijgbaar in Flevoland: in Lelystad. 

Het kruid is ontzettend kwetsbaar. Vaak ziet het er 
binnen een dag al niet zo mooi meer uit. Flevolandse 
smaakmaker Nadia Zerouali tipt: leg de verveine op 
een krant of keukenpapier op een warme plek in huis
te drogen. Op deze manier heb je nog maanden plezier 
van het kruid. 

Walnoten

Walnoten zijn een typisch herfst product. 
Eind september, begin oktober start de oogst van 

de walnoten. Zodra de walnoten rijp zijn, vallen ze 
vanzelf op de grond. Na het rapen van de walnoten, 

dienen deze daarna gewassen en gedroogd te
worden. 

Het oogsten van walnoten is erg arbeidsintensief, 
maar daarna kan men de rest van het jaar genieten 

van de noten. Wist je dat de walnoot een van de 
gezondste noten zijn? Dat komt door de vele 

antioxidanten die de noot bevatten.

Door heel Flevoland staan veel walnotenbomen, deze 
noot kan je, naast dat je ze kan kopen in de boerderij 

winkel van de Pruimenpot, ook zelf rapen.

Kijk op www.wildplukwijzer.nl om te zien waar een 
walnotenboom bij jou in de buurt staat.

Pompoen

De pompoen is familie van de komkommer en de meloen. 
Deze grote bolronde vrucht heeft een stevige harde schil en 
oranje vruchtvlees. Binnenin zit de vrucht vol met grote platte 
zaden. Pompoenen zijn er in uiteenlopende vormen en 
maten. In de maad september worden de pompoenen 
geoogst, met de hand. Een delicaat werkje. 

http:// www.wildplukwijzer.nl


Product uit de box:  Kaas
Bedrijf: De polderzoom, kaasboerderij
Producent: Ard van Wees

Het verhaal achter het product in de box

Ard van Wees is de vierde generatie in de kaasboederij de Polderzoom 
dat al 100 jaar bestaat. Deze maand zitten de hoeken van de ronde kaas, 
dat bereidt is volgens het familierecept, in de box. Een bijzondere manier 
om bijdragen te leveren aan de strijd tegen voedselverspilling!
 
Groot feest bij familie van Wees dit jaar, want het duurzame melkveebedrijf 
is al 50 jaar gevestigd in Dronten. De oorsprong van het melkveebedrijf ligt 
in de Beemster, later in Aalsmeer en sinds 1970 is familie van Wees in 
oostelijk-Flevoland gevestigd. Het familiebedrijf is in 100 jaar tijd 
uitgegroeid van kleinschalige huisverkoop tot een professionele 
kaasproductie- en handel. Ard is de vierde generatie kaasmaker en staat al 
20 jaar aan het roer van de onderneming.

Het bedrijf verkoopt smaakvolle boerenkazen onder de naam ‘Polderzoom’. 
Polderzoom is bekend en geliefd geworden dankzij haar 
‘boerenmeshangerkaas’, heel letterlijk is dit de zacht romige kaas die aan 
het mes blijft hangen. 

Een bijzondere locatie

De boerderij van Ard ligt gelegen aan de 
Elburgerweg 36. Een bijzondere locatie
die een grote bijdrage levert aan de 
unieke smaak van de boerenkaas. 
De naam Polderzoom is tevens 
afkomstig van deze unieke locatie 
en staat voor ‘een boerderij in de zoom 
(aan de rand) van de polder’. 

Het bedrijf is super transparant. Je mag 
en kan alle activiteiten van de Polder-
zoom onder een vergrootglas leggen en 
letterlijk ‘inzoomen’. Deze boer heeft 
geen geheimen! Het behouden en 
verzorgen van een gezonde grond is het 
belangrijkste onderdeel in deze 
onderneming (en vele andere bedrijven 
in Flevoland). 

De ligging van de boerderij is bijzonder 
omdat deze op lichte grond staat. Deze 
stukken werden vroeger door de Rijks-
dienst uitgegeven aan melkveehouders, 
omdat deze grond minder geschikt is  
voor akkerbouw. De grond en het voer 
van de koeien, voornamelijk gras, zijn 
bepalend voor de smaak van de melk. 
Doordat de grond lichter is en meer 
zand bevat wordt de weide minder snel 
vertrapt dan bijvoorbeeld kleigrond, en 
bevat de melk minder vet dan wanneer 
koeiengrazen op  kleigrond.

De kaas

Ard zet zijn producten af bij het Hollands 
kaascentrum, waardoor deze kazen 
terecht komen op boerenmarkten in heel 
Nederland. 

Daarnaast verkoopt Ard zijn kazen aan 
lokale ondernemingen zoals 
restaurants en boerderijwinkels. 

Polderzoom heeft 175 melkkoeien en 
90 jongvee op het bedrijf. De koeien 
produceren in totaal 1,6 miljoen liter 
melk per jaar. Hiervan wordt ongeveer 
2/3 deel verwerkt tot overheerlijke 
Polderzoom kaas en 1/3 deel wordt aan 
Friesland Campina geleverd. 

Ard staat zes dagen per week in de 
productie om kaas te maken. Per dag 
wordt 1 tank van ongeveer 5.000 liter 
verwerkt tot kaas, dit zijn per dag 32 
kazen. 

Kenmerkend aan ‘De Polderzoom’ is dat 
de koeien in het weide-seizoen lekker 
in de wei kunnen lopen (wel 225 dagen 
per jaar!!). Ze grazen in het frisse en 
smaakvolle gras en produceren 
heerlijke verse melk. Elke dag wordt, 
nadat de koeien in de vroege ochtend 
gemolken zijn, gestart met het kaas 
maken. In de grote kaasbak wordt de 
verse melk volgens traditioneel 
familierecept bewerkt. 

Na het aanzuren en stremmen van de 
rauwe melk wordt de melk dik. 
De wrongel die daardoor ontstaat, 
wordt machinaal gesneden en wordt 
met de hand in een kaasvat gedaan. 
Vervolgens wordt er een deksel op het 
vat gelegd en wordt de kaas twee uur 
lang geperst. Zo ontstaat er een 
stevige, mooie ronde vorm én een 
goede korst.



Echte boerenkaas

Polderzoom maakt echte boerenkaas, dat houdt in dat zij de kaas niet 
pasteuriseren en dus gebruik maken van rauwe melk in de producten. Kaas 
dat van een boerderij komt en wel gepasteuriseerd wordt, noemt men ‘kaas 
van de boerderij’. Klein verschil in omschrijving, groot verschil in de 
verwerking! 

Polderzoom maakt verschillende soorten kaas. In het assortiment zit jonge 
boerenkaas, fenegriek, nagelkaas, kruidenkaas en zelfs vegetarische kaas. 
Dit betekend dat er gebruik gemaakt wordt van plantaardig stremsel, 
in plaats van dierlijk.

In de Flevour box vind je deze maand de hoeken van de ronde kaas. 
Een bijzondere manier om een bijdrage te leveren aan de strijd tegen 
voedselverspilling. Mocht je andere kazen van Polderzoom willen 
proberen? Breng dan een bezoek aan de boerderijwinkel op 
dinsdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur en elke zaterdag van 9.00 tot 16.00 
uur.

Meer weten over Polderzoom of wil je wellicht een excursie op de 
melkveehouderij? Dat kan! Je kan het bedrijf van Ard van Wees vinden 
via de website of stuur een mail naar ardvanwees@gmail.com. 

Na het persen blijft de kaas nog even in de vaten om te drogen en te 
verzuren. Vervolgens verblijft de kaas vier dagen in een pekelbad. 
Daardoor krijgt de boerenkaas nog meer smaak en stevigheid. Voordat de 
kaas vier maanden gaat rijpen in het kaaspakhuis, krijgt het nog een 
kunststof coating tegen invloeden van buitenaf. 

Tijdens de rijping wordt iedere kaas dagelijks gekeerd en zorgvuldig 
beoordeeld door het oog van de meester, boer Ard.

https://polderzoom.nl


Thijs de Jong en Bastiaan Blok runnen samen het bedrijf Pumpkings in 
Swifterbant. De jeugdvrienden zijn in 2013 voor ‘de fun’ begonnen voor 
met Pumpkings, maar ondertussen is het bedrijf uitgegroeid tot een big 
business. 

Thijs omschrijft het ook wel als een ‘uit de hand gelopen hobby’.
Binnen het bedrijf is Thijs verantwoordelijk voor de afzet en Bastiaan is 
verantwoordelijk voor de teelt. Naast het gezamenlijke bedrijf Pumpkings, 
werken Thijs en Bastiaan beiden ook voor hun eigen akkerbouwbedrijf. 
De mannen begonnen met 0,2 hectare en zijn in 7 jaar tijd gegroeid tot 
een bedrijf met inmiddels 34 hectare. 

Een gedeelte van de groei komt voort uit de voedseltrends. Door goed te 
kijken naar het consumentengedrag, kunnen Thijs en Bastiaan tijdig 
inspelen op de wensen van de consument. De laatste jaren is gezond eten 
een belangrijk thema geworden in de samenleving. Daarnaast wil men 
minder koolhydraten eten en meer vezels binnenkrijgen. Een pompoen leent 
zich daar perfect voor.

Groeiende buitenlandse afzetmarkt

Pumpkings levert aan foodservicebedrijven, zoals retailers, groot-
handelaren, exporteurs en aan AGF-specialisten. Ze hechten grote waarde 
aan direct contact en korte lijnen met haar afnemers. 

Pumpkings heeft een groeiende buitenlandse afzetmarkt. In Duitsland, 
Scandinavië, Groot-Brittannië en Frankrijk kan men de pompoenen terug-
vinden. Ongeveer 70% van de oogst wordt geëxporteerd en 30% van de 
oogst wordt binnenlands verkocht. 

Het bedrijf teelt twee soorten pompoenen, namelijk: Hokkaido en Kabocha. 
Pumpkings teelt in eigen beheer, eigen mensen controleren de teelt van het 
zaaien tot en met het oogsten. Naast de teelt zijn ook de opslag, verwerking 
en verkoop in eigen hand. Kwaliteit staat hoog in het vaandel bij Pumpkings. 

Residu vrij 

Inspelend op de wensen van de afnemers en de consument teelt Pumpkings 
haar pompoenen residu vrij. Vanaf het vroege groeistadium van de 
pompoenplant tot aan het eindproduct worden de pompoenen intensief 
gemonitord voor een optimaal kwaliteitsproduct. In het voorjaar (medio 
mei) worden de pompoenen gezaaid, wat machinaal gebeurt. Na een aantal 
dagen beginnen de zaden te kiemen en na een tiental dagen komen de 
eerste pompoenplanten boven. In een relatief korte tijd groeit de plant uit 
naar een volwaardige plant en het complete veld transformeert zich naar 
een heus oerwoud. 

Het verhaal achter het product in de box

Product uit de box: Hokkaido pompoenen
Bedrijf: Pumpkings
Producent: Thijs de Jong en Bastiaan Blok



Hokkaido pompoenen

In houten kisten, onder geconditioneerde omstandigheden, liggen de 
pompoenen van Pumpkings opgeslagen. Dagelijks wordt de temperatuur, 
relatieve luchtvochtigheid en luchtstroom in de bewaarschuur gecontroleerd. 
Na de ontvangst van een order, start de pompoen verwerking. De Hokkaido 
pompoenen worden gewassen en gesorteerd door de pompoenwasser om 
vervolgens verpakt te worden in kartonnen dozen. 
 
In de Flevour box vind je deze maand de oranje hokkaido pompoenen van 
Pumpkings. De hokkaido pompoenen van Pumpkings zijn afkomstig van het 
‘Fictor’ ras. Deze soort pompoenen zijn van hoge kwaliteit en dat proef je! 
Het vruchtvlees bevat minder vocht en zijn daarom sterk van smaak. 
Die zoete smaak komt ook door de hoge Brixwaarde. ‘Brix’ is de benaming 
voor de meting voor de hoeveelheid suiker in een product. 
De hokkaido pompoenen van Pumpkings zijn zoet van smaak, lang houdbaar 
en absoluut geen kiloknallers!

Meer weten over Pumpkings? Dat kan! Je kan het bedrijf vinden via de 
website of stuur een mail naar info@pumpkings.nl. Of check deze video voor 
een sfeerimpressie van het bedrijf.

Aan de plant groeien bloemen, mannelijke en vrouwelijke bloemen. 
Na bevruchting van de mannelijke bloem, ontpopt de vrouwelijke bloem 
zich in een pompoen vrucht. Om deze bevruchting te bevorderen plaatst 
onze imker meerdere bijenvolken in onze percelen. Vanaf het moment dat 
de pompoen vrucht ontstaat vanuit de bloem, is deze erg kwetsbaar. 
Om de pompoen vrucht te beschermen tegen o.a. veldmuizen plaatsen 
Thijs en Bastiaan roofvogel rustpalen in het perceel, hier kunnen buizerds 
en uilen plaats nemen om op het juiste moment hun prooi aan te vallen. 

Op deze manier kunnen ze op ecologisch verantwoorde manier 
hoogwaardige Hokkaido en Kabocha pompoenen telen. Ongeveer 
honderdtwintig dagen na het zaaien zijn de pompoenen volgroeid en 
kunnen ze geoogst worden. Stuk voor stuk, met de hand, worden ze van de 
plant afgesneden en in rijen gelegd. Als het steeltje mooi verkurkt is 
kunnen de pompoenen van het land, stuk voor stuk pakken we ze op en 
plaatsen ze in houten kisten, de kist wordt voorzien van een label met 
partij aanduiding. Na de oogst worden de gevulde kisten opgeslagen in de 
bewaarschuur.

http://pumpkings.nl/home/
https://vimeo.com/257556189


Product uit de box:  Palmkool en Verveine  
Bedrijf: Tromp Aquafarming
Producent: Karin en Edwin Tromp

Een nieuw en jong bedrijf in Flevoland: Tromp Aquafarming.
Karin en Edwin zijn nieuwe biologische boeren in Lelystad. 

In 2018 ging het roer om voor het duo. Na jarenlang gewerkt te hebben 
in de media en reclame in Amsterdam en London wilden de twee hun 
grote droom waarmaken: boer worden! “Iets samen doen als gezin wat 
er toe doet en de footprint op deze aarde verkleinen”. Onze kinderen 
Samuel (15) en Abby (13) draaien mee op de boerderij en ook onze 
honden, katten en kippen zijn hier volledig opgebloeid. 

We zijn inmiddels ook redelijk zelfvoorzienend met zonnepanelen voor 
de stroomtoevoer, zonneboiler, een eigen waterbron en een systeem 
om regenwater op te vangen. 

We hebben altijd al veel samen gedaan, en toegegeven, zo’n avontuur starten 
als je niet alles samen kunt doen is lastig. Er komt veel op je af, je moet alles 
leren en ja er gaan natuurlijk ook dingen mis. Maar we zouden nu niet anders 
meer willen, eigenlijk is dat het allerbelangrijkste. Tromp Aquafarming is een 
biodiverse familieboerderij. Het bedrijf telt meerdere vollegronds akkers, een 
boomgaard, een fruittuin, een paar veldjes met duindoorn en artisjokken, en 
verschillende kassen met o.a. verveine, thaise basilicum, gember, citroengras, 
tomaten, courgettes en aardbeien. 

De boerderij wordt ook omringd door een heus voedselbos dat bestaat uit een 
singel om het huis heen waar ze hazelnoten, walnoten, mispels, wilde appels 
en peren, pruimen, bessen, rozenbottels, kersen en beukennootjes kunnen 
oogsten. “Omdat we voor agrarische termen een kleinschalige boerderij 
hebben, wilden we vooral iets bijzonders telen”.  

Palmkool, ook bekend als Cavalo Nero, is een van deze bijzondere producten. 
Dit is een heerlijke kool die je in soepen, pasta’s en stamppot kunt gebruiken. 
Normaal komt deze palmkool uit Italië en Karin merkte, dat het bijvoorbeeld 
in Amsterdam waar ze vandaan kwamen, bijna niet te krijgen is. Daarnaast is 
het een plant waarbij je van onderen oogst en de plant blijft doorgroeien. Je 
oogst met de hand wel 5 of 6 keer van dezelfde plant. Nou, hoe duurzaam wil 
je het hebben?!

Deze maand ook in de Flevour box is het vergeten en wellicht wel onbekende
kruid: verveine. Verveine, anders bekend als citroenverbena of ijzerkruid, 
is een vers kruid. Nog bijna nergens te krijgen, maar dus wel in Lelystad bij 
Tromp Aquafarming. Dit kruid is enorm veelzijdig en heeft een citroenachtig 
smaak. Het doet een beetje denken aan munt. Karin hoopt dan ook dat men 
verveine als de nieuwe “verse” munt voor in de thee gaat zien.

Tromp Aquafarming is een volledig biologische boerderij in Flevoland, waarbij 
ze verschillende activiteiten combineren in het ondernemerschap. Karin en 
Edwin hebben veel hulp gehad van de omringende buren die hier al veel 
langere tijd volledig biologisch boeren met alle voor- en nadelen die daarbij 
horen. De één teelt groenten, de ander kruiden, en direct naast Tromp Aqua-
farming  verandert het landschap elk seizoen door de producten die in wissel-
teelt worden gezaaid. De achterbuurman heeft een biologische 
kippenbedrijf en daar lopen de kippen heerlijk de hele dag rond over de 
akkers, zo leuk om naar te kijken. Bijkomend verschijnsel zijn natuurlijk ook d
e roofvogels die ook naar diezelfde kippen loeren. Verder stikt het hier van de 
reeën die ’s avonds over het land racen.

Het verhaal achter het product in de box



Viskwekerij

Sinds kort hebben Karin en Edwin ook een kleinschalige viskwekerij 
met mooie forel. In samenwerking met studenten van Aeres Hogere 
Landbouwschool in Dronten, worden experimenten gedaan met het 
kweeksysteem met aquaponics en zilte groenten. Daarbij wordt het 
afvalwater van de vis gebruikt als voeding voor de gewassen. Hier komt 
ook ‘Aquafarming” vandaan. Niets gaat verloren. 

In de toekomst willen Karin en Edwin in de kassen gaan overstappen 
naar het telen van zilte groenten omdat die het beste groeien op het 
afvalwater van de vissen. Ook willen ze onderzoeken wat ze kunnen 
met de groenten die net even een gaatje of plekje hebben. Wat kun je 
daar nog mee? Want eerlijk is eerlijk, het smaakt nog steeds hetzelfde 
alleen de consument vindt het nog onaantrekkelijk. En daar ligt ook nog 
een ‘opvoed’ uitdaging. We willen zo min mogelijk waste met z’n allen 
toch?

Zoals gezegd, in de Flevour box vind je deze maand zowel palmkool als 
verse verveine van Tromp Aquafarming, om kennis te maken met het 
zusje van de boerenkool en de vergeten kruiden. Doe een paar blaadjes 
verveine in je kopje thee en je wilt nooit meer anders. Mocht je de 
kruiden het hele jaar in huis willen? Dan kan je een volwassen plant 
reserveren bij Karin. De plant kost €20,-. en blijven tot wel 10 jaar goed 
mits je goed snoeit en in de winter afdekt tegen de vrieskou. Van deze 
plant kun je per seizoen gemakkelijk wel 250 kopjes thee zetten.

Wil je meer kookinspiratie voor palmkool en verveine, lees dan vooral 
verder. Daar delen we de recepturen van Karin. Mocht je vragen of tips 
willen vor het behoud van de plant: stuur een mail naar Tromp 
Aquafarming en ontvang de inspiratie folder digitaal.

Meer weten over Tromp Aquafarming? Dat kan! Je kan het bedrijf van Karin 
en Edwin vinden via de website of 
stuur een mail naar info@trompaquafarming.nl. 

https://www.trompaquafarming.nl


Product uit de box:  Gele uien
Bedrijf: Familie bedrijf en landwinkel Versluis 
Producent: Mark en Linda

Deze maand de gele uien en aardappelen van akkerbouwbedrijf 
Versluis in de Flevour Box. Dit akkerbouwbedrijf is niet alleen 
bezig met het telen van overheerlijke producten, maar heeft 
daarnaast ook nog een winkel waar allerlei streekproducten en 
boeren delicatesses te vinden zijn. 

Bijna 50 jaar geleden is Douwe Versluis begonnen met de verkoop 
van zijn zelf geteelde aardappels en uien aan huis. In die tussentijd is 
de verkoop uitgebreid naar een volledig assortiment AGF, 
streekproducten en allerlei boeren delicatessen. Bijna 10 jaar geleden 
is de winkel aangesloten bij Landwinkel waardoor het assortiment 
uitgebreid kon worden met streekproducten zoals kaas en 
scharrelroom van collega-Landwinkels uit heel Nederland.

Uien staan centraal

Tegenwoordig runnen Mark Versluis met zijn vrouw Linda samen het bedrijf 
aan de Urkerweg in Emmeloord. Mark houdt zich bezig met de teelt van
tafelaardappelen, rode en gele uien, (suiker)bieten, tarwe en wortels en 
wortelpeterselie. Alle aardappelen, met als specialisme de Bildtstar, worden 
zelf gesorteerd en ingepakt. Een deel hiervan wordt in hun eigen 
boerderijwinkel, die Linda Versluis runt, verkocht. Ook zijn er altijd 
dagverse scharreleieren beschikbaar van eigen kippen.

In september stonden de uien centraal op het bedrijf. Ze teelden afgelopen
jaar zo`n 10 hectare uien. De uien zijn half april gezaaid en hebben dan 
ongeveer vijf maanden om op het land te groeien tot mooie rode en gele 
uien. Het begin van het groeiseizoen was erg droog, waardoor de uien een 
paar keer beregend zijn. Halverwege augustus begon het mooie groene loof 
van de uien te strijken. Op een gegeven moment valt het loof van de uien 
vanzelf op, strijken heet dit fenomeen. Na het strijken van het loof beginnen 
de uien te rijpen. Zodra het loof grotendeels verdord is, kunnen de uien 
geoogst worden. Bij Versluis begonnen ze halverwege september met de 
oogst van de uien.

De uien blijven een paar dagen gerooid op het land liggen om te drogen. 
Wanneer je geregeld door de polder rijdt, heb je dit aanzicht niet kunnen 
missen. Als de uien genoeg gedroogd zijn, worden de uien opgeladen en in 
de schuur verder gedroogd en bewaard. De opbrengst van zo`n 10 hectare 
uien is zo`n 700.000 kg uien. Wanneer er vraag is naar uien worden deze af-
gestaart en ingepakt in 5 kilo zakken. De meeste uien van Versluis gaan voor 
export de grens over. 

Het verhaal achter het product in de box



Meer weten over Versluis? Dat kan! 
Je kan het bedrijf van Mark en Linda vinden via de website of stuur een 

mail naar: info@landwinkelversluis.nl. 

Houd ook de facebook en instagram van Versluis in de 
gaten voor het laatste nieuws.

De winkel

Op het bedrijf draait alles om de beste kwaliteit voor een betaalbare prijs. 
Er worden naast de eigen producten, zoveel mogelijk producten van collega 
boeren uit de polder in de winkel verkocht. Daarnaast komt de groothandel 
dagelijks de rest van de verse groente en fruit brengen zodat er een volledig 
assortiment groente en fruit verkrijgbaar is van goede kwaliteit. Na de 
verbouwing van maart dit jaar zijn kwaliteit, streekproduct en de beleving 
van pure producten nog belangrijker geworden en is het assortiment verder 
uitgebreid.

De winkel is maandag tot en met vrijdag open van 8.00 tot 18.00 uur en op 
zaterdag van 8.00 tot 17.00uur. Er kan uiteraard gepind worden.

VOLG JIJ 
FLEVOUR 

AL OP SOCIAL 
MEDIA?

f
WWW.LOKAALVOEDSELFLEVOLAND.NL

https://landwinkelversluis.nl
https://www.facebook.com/flevoursmaakvanflevoland
https://www.instagram.com/flevournl/?hl=nl
https://twitter.com/flevournl
https://www.lokaalvoedselflevoland.nl/flevourbox
https://www.lokaalvoedselflevoland.nl/flevourbox


IMPACT | Sociale werkvoorziening

Lokaal verhaal

Een gezonde en verantwoorde samenwerking 
tussen Impact en Flevofood.

Sinds september hebben Impact en Flevofood een samenwerkings-
verband opgesteld met een groot maatschappelijk karakter. 

Flevofood is opgericht om ons bewust te maken van al het moois en 
voedzaams dat ons eigen land ons te bieden heeft. Impact haar focus ligt 
op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, een afstand die vele 
oorzaken kan hebben. Geen passende opleiding, het niet hebben van een 
goede startkwalificatie, de Nederlandse taal nog niet spreken als 
nieuwkomer, al lange tijd niet hebben gewerkt of het hebben van een 
fysieke en/of verstandelijke beperking. Om te zorgen dat iedereen weer 
mee kan doen richt Impact zich op ondernemers die graag 
maatschappelijk willen ondernemen en opzoek zijn naar werknemers. 
Flevofood zocht bij het herstarten van de Flevour Box een partner die de 
boxen kon inpakken. Na een proefperiode met de medewerkers van 
Impact waren zij meteen erg enthousiast. 

Samen met Impact creëert Flevofood een plek waar mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt zichzelf kunnen ontwikkelen. Deze opdracht 
op locatie is voor velen van hen een prachtige kans om werkervaring om 
te doen en hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. 

De samenwerking met Flevofood is een mooi voorbeeld van hoe ver-
schillende lokale ondernemers elkaar kunnen ondersteunen. Door samen 
maatschappelijk verantwoord te ondernemen hebben we een niet alleen 
een grote impact op het milieu, maar ook op de mens.

De Flevour Boxen worden bij Martin Topper op het bedrijf in Dronten 
elke eerste donderdag van de maand ingepakt. Dit wordt geheel corona 
proof gedaan. 





Flevolandse  smaakmaker:

Nadia Zerouali

Geboren op 14 december 1975 
in Winterswijk. 

Nadia is:
Flevolandse Smaakmaker van 
de Flevo Campus, TV kok, 
mede-eigenaar van de Cous-
cous bar Amsterdam,
kookboekenschrijfster en 
heeft een eigen productenlijn: 
SOUQ die o.a. te vinden is in 
de Albert Heijn. 

Iets met eten en drinken

Nadia is geboren en getogen in het oosten van het land, in het mooie 
dorp Winterswijk. Ze groeide op met 4 jongere zusjes en een broertje in een 
liefdevol gezin waar samen genieten van lekker eten en een goede scholing 
de belangrijkste waarden zijn. Als baby ging bij Nadia de liefde al door de 
maag en begon al vroeg met het meehelpen in de keuken; samen met haar 
moeder brood bakken, traditionele Marokkaanse gerechten en koekjes 
bakken. Geleidelijk aan introduceerde Nadia binnen het gezin de 
wereldkeuken. “Intuïtief wist ik dat ik verder wilde in eten en drinken maar 
nog niet in welke vorm”.

Maak kennis met.....
Werk

Na de middelbare school, de Hotelschool in Apeldoorn en een Marketing & 
Communicatie studie is Nadia in 1999 bij José van Mil in Amsterdam gaan 
werken. Vandaag de dag kan je Nadia kennen als culinair ondernemer en 
kookboekenschrijfster van verschillende kookboeken zoals: SOUQ tafels 
vol mezze, Melk & Dadels, Henna Hanina en het Groenteboekje. Nadia haar 
specialisatie is de Arabische mediterrane keuken. 

Als mede-eigenaar van de Couscous bar in Amsterdam, laat Nadia iedereen 
kennis maken met een nieuwe manier van couscous eten: ter plekke of door 
het mee te nemen kun je genieten van traditioneel, door Marokkaanse 
moeders bereide couscous. 

Haar kennis over de Nederlandse voedselcultuur deelt Nadia onder 
andere via het populaire tv- programma BinnensteBuiten, via de beweging 
Low Food en als smaakmaker van de Flevo Campus.

De smaak van Flevoland

De afgelopen drie jaar is Nadia is Nadia de smaakmaker van de Flevo Camus 
tijdens de Summer en Winter schools. “Ik was totaal niet verbonden met de 
plek waar ik al jaren woon. Waar ik achter ben gekomen door de Summer 
School is dat ik de basis van Flevoland niet ken. Dat heeft veel aangewakkerd; 
Flevoland bestaat voor een groot deel uit biculturele mensen. Het waren de 
Zeeuwse en de Friese boeren die van hun plek weg moesten, of wilden, om 
ergens anders nieuwe grond te ontginnen. Dat hebben ze gedaan, en dat 
resulteerde in onze voedselschuur. Dat vond ik een eye-opener.” 

Vandaag de dag is Nadia Zerouali een trotse inwoner van Flevoland en 
ambassadeur van de Flevour box. Voor haar staat de box ook symbool voor 
de diversiteit aan smaak die Flevoland te bieden heeft. Bij de Smaak van 
Flevoland denkt men al snel aan aardappels, uien en de andere landbouw-
producten waar de provincie groot mee is geworden. Maar Flevoland is een 
volwaardige voedsel provincie en heeft nog veel meer te bieden. Flevoland 
smaakt ook naar de roti, pannenkoeken en couscous die ik en andere 
bewoners van deze pioniers provincie, ‘s avonds op tafel zetten. 
Met de penen en uien die er volop zijn, kun je hele diverse smaakvolle 
gerechten maken.



Fetteh met gebakken maitake paddenstoelen
Recept voor 4 personen

Ingrediënten uit de box
150 gram mix van maitake en oesterzwam

Andere ingrediënten 
300 gram kikkererwten (1 nacht geweekt)
4 tot 6 eetlepels witte tahina
½ citroen
2 flatbreads (Arabisch platbrood, of 4 pitabroodjes)
milde olijfolie
zout
sumak en/of za’atar
1 eetlepel maïzena
½ liter Turkse yoghurt 
1 teentje polderknoflook

Lekker met takjes verse munt, partjes zoete ui, ingemaakte meiknolletjes, 
pepertjes, olijven en walnoten. 

RECEPTUURNadia gaat iedere zaterdag naar de 
biologische boerenmarkt in Almere om 
lokale producten te kopen. 

Een van haar favoriete producten hier 
zijnde verschillende soorten padden-
stoelen van Upzwam. Het liefst bakt ze 
deze met een beetje peper en zout in de 
pan, écht puur genieten. 

Speciaal voor de Flevour box maakt ze 
een gerecht met de paddenstoelen
van Upzwam. Fetteh betekent in het 
arabisch ‘kruimels’ en bestaat in dit 
geval uit kikkererwten, knapperig 
brood, knoflookyoghurt en een topping 
van de heerlijke paddenstoelen.

Kook de kikkererwten in ruim water in ca. 45 min. gaar.
Giet af en stamp of vijzel fijn tot een zalvige hummus met de tahina en 
een scheutje water, breng op smaak met wat citroensap, eventueel wat 
fijngeperst knoflook en zout.

Scheur de flatbreads in stukjes. 

Verhit een flinke laag olie in een koekenpan en bak het brood goudbruin 
en knapperig, bestrooi met wat zout en naar smaak wat sumak en/of 
za’atar.

Roer de maïzena los met een scheutje water. Verwarm de yoghurt 
met de maïzena op laag vuur en pers het teentje knoflook erboven uit, 
breng op smaak met zout. (laat niet koken anders raakt het in de schift)

Verhit een scheut olijfolie in een koekenpan en bak hierin de 
gescheurde maitake op matig vuur in enkele minuten goudbruin.

Verdeel de hummus en het flatbread over 4 ruime kommen, verdeel de 
warme knoflookyoghurt en de warme maitake erover.

Serveer met takjes verse munt, partjes ui en ingemaakt zuur. 



Stamppot van palmkool
recept voor 4 personen

Ingrediënten uit de box
250 gram fijngesneden 
palmkool 
100 gram walnoten
1 kilo (zoete) aardappels
1 ui

Recepten van Karin 
Tromp eigenaresse van 
Tromp Aquafarming. 
want zij kent haar 
product het beste!

RECEPTUUR
Schil de zoete aardappels en snijd ze in gelijke stukken van 4 cm. Kook ze 
in een pan water met zout in ongeveer 15 minuten gaar. Prik even met een 
vork en kijk of de aardappels zacht zijn. 

Giet af en houd een klein beetje kookvocht in de pan. 

Stamp de zoete aardappels fijn. Rooster de walnoten in een droge 
koekenpan of wok. Zet apart. 

Snipper intussen een ui en fruit deze met olijfolie aan in de wok of de 
koekenpan. Voeg de palmkool en wat peper en zout toe. Roerbak de kool in 
10 minuten beetgaar. 

Snijd de zongedroogde tomaten in stukjes. Roer de palmkool, walnoten 
en zongedroogde tomaatjes door de zoete aardappel en breng zonodig 
op smaak met peper en zout. Brokkel als laatste stukjes zachte geitenkaas 
over de zoete aardappel-palmkoolstamppot.

Citroenverberna
siroop

Ingrediënten uit de box
Flinke handvol 
citroenverbena-blaadjes
         
Andere ingrediënten:  
300 ml water 
300 g suiker
1 citroen, in schijven

Receptuur 
Doe het water met de suiker 
in een pan. Breng het aan de kook 
en blijf roeren tot de suiker is 
opgelost. Draai dan het vuur lager. 

Voeg de citroenverbena en de 
schijfjes citroen toe en laat ze 5    
minuten mee warmen. 

Zet dan het vuur uit en laat de 
kruiden een uur trekken in de 
siroop. 

Zeef de vloeistof. De siroop kun je 
nu direct gebruiken, in de koelkast 
is ze een week houdbaar.

Je kunt ook de siroop weer aan 
de kook brengen en kokend heet 
met behulp van een trechter in een 
schone, droge glazen fles gieten. 
Dan is de siroop zeker 3 maanden 
houdbaar, ook buiten de koel-
kast. 

Koude 
Citroenverbena- thee 

Ingrediënten uit de box:
2 takjes citroenverbena 

Andere ingrediënten:
1.5 liter water
100 gram suiker IJsblokjes

Receptuur:
Warm het water op in een pan en 
vanaf het moment dat het kookt, 
giet je het over de 
verveine takjes in een 
comfortabele mok of theepot. 
Voeg suiker toe en laat afkoelen. 
Voeg als laatste  ijsblokjes toe.
Tip: Om te zorgen dat het mengsel 
niet bitter wordt, moet je de 
blaadjes na 10 minuten
 verwijderen en in koud water 
bewaren. 

Andere ingrediënten
10 zongedroogde tomaten
100 gram zachte geitenkaas
olijfolie
peper en zout



Pompoen 
kerriesoep
recept voor 10 personen

Ingrediënten uit de box
500 gr pompoen vlees
1 ui

Andere ingrediënten
1 ½  ltr bouillon (kip/groente)
sap van ½ citroen
¼  ltr crème fraîche
2 theelepel kerriepoeder
3 theelepel mosterd
peper/ zout

RECEPTUUR
Was de pompoenen en snij eventueel 
slechte plekken eruit. De pompoen hoeft 
niet geschild te worden.

Verwijder de pompoenpitten en snijd de 
pompoen en de ui klein. 

Wanneer het snijden van de pompoen 
lastig is, kun  je de pompoen eerst in een 
voorverwarmde oven 10 minuten “bakken” 
zodat de pompoen zachter wordt!

Bak de pompoenstukken en de ui zachtjes 
aan met de kerrie en de mosterd. Blus af 
met de bouillon en de citroensap.  Maak
de soep romig door het toevoegen van de 
crème fraîche. Pureren het geheel met een 
staafmixer. Breng de soep op smaak met 
peper en zout. 

Eventueel kun je de pompoen pitten roos-
teren en reepjes rookspek of gerookte 
zalm toevoegen.

Guust & Colinde de Nijs staan al sinds 1992 aan het roer van restaurant Le 
Mirage in Emmeloord. In 1996 werd het restaurant al onderscheiden door 
de franse minister van landbouw. De chefs worden geïnspireerd door de 
Franse, Italiaanse, Nederlandse en zelfs Japanse keuken. Bij Le Mirage 
staat gastvrijheid en kwaliteit voorop. Het restaurant heeft een wisselend 
menu en werkt met veel lokale producten. 

Le Mirage is wekelijks geopend van woensdag tot en met zondag 
vanaf 17:00 uur.

Recept van ‘Le Mirage’ 

Ingrediënten uit de box
200 gram pompoen, geschild en 
pitten verwijderd
50 gram pompoenpitten
75 gram gepelde walnoten

RECEPTUUR

Andere ingrediënten
4 eieren
1 sinaasappel
100 gram amandelmeel
200 gram zelfrijzend bakmeel
1 eetlepel kaneelpoeder
½ theelepel geraspte nootmuskaat
100 gram poedersuiker
1 eetlepel melk

Pompoen walnoot cake

Verwarm de oven voor tot 180 graden.

Splits de eieren. Rasp de pompoen fijn. Boen de sinaasappel schoon, rasp de 
oranje schil dun af en pers de helft van de vrucht uit. Hak de walnoten grof en 
rooster ze in een droge koekenpan en schud ze op keukenpapier.

Klop met de mixer de suiker met de dooiers lichtgeel, dik en romig. Spatel de 
geraspte pompoen, de walnoten, de pittenmix, de sinaasappelrasp en het sap,
het amandelmeel, het bakmeel, een mespuntje zout , het kaneel en de 
nootmuskaat erdoor. Dit wordt een stevig mengsel.

Klop de eiwitten in een vetvrije kom helemaal stijf. Spatel eerst een beetje van het 
pompoen mengsel en vervolgens de rest er luchtig door.

Bak de cake in de voorverwarmde oven in 50 minuten bruin en gaar. Laat de cake 
10 minuten in uitgezette oven afkoelen. Keer hem op een taartrooster en laat nog 
15 minuten met de vorm erover staan. Neem de vorm van de cake en laat hem 
verder afkoelen.

Roer de poedersuiker met de melk los en voeg naar wens een paar druppels 
oranjebloesemwater toe. Laat het glazuur even staan en lepel het over de 
afgekoelde tulband. Laat het glazuur drogen. Eetsmakelijk!



Agenda 
9 oktober; Het streekdiner @ Home 
Door het coronavirus kan dit jaar geen Streekdiner in Zeewolde 
georganiseerd worden, omdat de gepaste afstand heel lastig is met een 
grote groep mensen. Maar ook dit najaar wil de organisatie van het Streek-
diner weer mooie agrarische producten uit Zeewolde onder de aandacht 
brengen. 

Daarom organiseren zij op 9 oktober, in de week van de duurzaamheid, een 
Streekdiner@home. In samenwerking met kok Edwin Vrijenhoek uit 
Zeewolde wordt er een box samengesteld met daarin allemaal verse en 
prachtige streekproducten. Edwin heeft een 3-gangen menu bedacht wat u 
zelf thuis kunt bereiden. In de box vindt u allemaal ingrediënten die u kunt 
gebruiken voor een smakelijk streekdiner, gewoon bij jou thuis. 

De box wordt voor €30 aangeboden voor 2 personen en je kan kiezen tussen 
vlees of vegatarisch. Hoe leuk! Bestel de box via www.hetstreekdiner.nl.

WIST JE AL DAT JE OOK EEN 
SEIZOENSABBONEMENT 

KUNT AFNEMEN DIE 
VOORDELIGER IS DAN EEN 

LOSSE BOX?

https://www.hetstreekdiner.nl/reservations/?fbclid=IwAR1Wd5z3fL9IgorFTbXGIrE8Z8VDvGDWwcDYIDW4wJTdOOu8jSuvMSdG13w
https://www.facebook.com/Popuphetstreekdiner/videos/817153329056624


Elke eerste vrijdag en zaterdag van de maand is de Flevour Box kosteloos af te 
halen bij verschillende boerderijwinkels en andere afhaalpunten in 
Flevoland vanaf 13:00 uur. Bij alle afhaalpunten kun je ook gelijk dagelijkse 
boodschappen doen of de inhoud van de box aanvullen met zuivel, vlees of 
andere producten. Laat je vooral informeren naar al het lekkers in de winkels!

We vragen je bij het afhaalpunt even op de lijst je naam af te tekenen.
Dan weten wij precies wie de box in ontvangst genomen heeft. Wel zo fijn!

WEET HOE JE LEEFT
Adres
Linnaeusweg 15, Almere Buiten
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 09.30-17.00 uur
Zaterdag van 09.30-16.00 uur

FRUITHAL SMITS
Adres
Sterappellaan 29, Zeewolde
Openingstijden
Maandag tot en met zaterdag van 08:00 tot 17:00 uur

HOEVE VREDEVELD
Adres
Zeeasterweg 15, Lelystad
Openingstijden
Maandag t/m zaterdag van 9:00 tot 17:00 uur

KEURSLAGER KLAVER
Adres
Het Ruim 32, Dronten
Openingstijden
Maandag t/m zaterdag van 08:00 – 18:00 uur

LANDWINKEL VERSLUIS
Adres
Urkerweg 16, Emmeloord
Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag van 08: 00 tot 18:00 uur
Zaterdag van 08:00 tot 17:00 uur

AFHAALPUNTEN
VAN DE

 FLEVOUR BOX



HEB JIJ DE 
FLEVOUR BOX 
VAN NOVEMBER
OOK AL BESTELD?

De Flevour Box is ontstaan aan het begin van de coronapandemie om 
Flevolandse producenten te steunen tijdens de crisis. De maandelijkse 
inspiratiebox zoals jij die nu hebt ontvangen, is een nieuw concept dat is 
opgepakt door de Vereniging Flevofood, Local2Local en Studio Daagsch.

Ambassadeur van de Flevour Box is Nadia Zerouali. Nadia is kookboeken 
schrijfster, tv-kok, smaakmaker, mede-eigenaar van de Couscousbar in 
Amsterdam en vooral trotse inwoner van Almere.

Vereniging Flevofood is een netwerkvereniging van en voor Flevolandse 
voedselbedrijven. De veelzijdige leden zijn actief in de landbouw, verwerking, 
logistiek, handel, horeca, catering en retail. Samen vormen ze een krachtige 
regionale voedselketen. Met het stimuleren van consumptie en productie van
Flevofood, willen wij met elkaar een positieve impact realiseren op de regionale 
voedseleconomie, het milieu en de relatie tussen producent, afnemer en 
consument.

De Flevour Box

Vragen, opmerkingen of een klacht?

Wij helpen je natuurlijk graag. Je kan met ons contact opnemen 
door een mail te sturen naar klantenservice@flevofood.com.

Wil je toch liever iemand persoonlijk spreken, neem dan contact op 
met Eva Flantua van Studio Daagsch via 06-53999388.

En dan een laatste dank woord aan alle producenten en het bestuur van de 
vereniging Flevofood die deze maand ervoor gezorgd hebben dat jij thuis de 
smaak van Flevoland kan proeven!

Dank aan Selina Postma en Maaike van Rennes van Studio Daagsch voor het
interviewen van alle producenten en het prachtige beeldmateriaal. En 
Charlotte van Arend voor de foto’s van pompoenen die gemaakt zijn in 
opdracht van Slow Food Youth Network in Flevoland.

Als laatste dank aan de Flevolandse smaakmaker voor de overheerlijke 
recepturen.

Vele malen dank!



Powered by Flevofood


