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DE BAKKERIJ

‘ We willen geen lampen 
maken, maar licht’

Ze gaan het anders doen. Begin  
november openden Tom van Otterloo 

en Sebastiaan Hetterschijt een  
bakkerscafé in de Steenstraat in het 

Arnhemse Spijkerkwartier. Brood & 
Meer moet de nieuwe trekpleister wor-

den in de voormalige rosse buurt, waar 
burgers, leveranciers en ondernemers 

elkaar treffen en vooruit helpen volgens 
de wetten van de circulaire economie.  
‘Iedereen moet er beter van worden.’

Bakkerscafé Van Otterloo nieuwe trekpleister Spijkerkwartier

horeca: een vergunning voor koffie, 
thee en frisdrank, maar er mag geen 
wijn en bier worden geschonken. 
Klanten kunnen er vanaf het ontbijt 
tot aan het avondeten terecht.

Breder gezien is het bakkerscafé 
veel meer dan een bakkerswinkel. 
Het is een ontmoetingspunt in de 
wijk waar de klanten samenkomen, 
maar waar ook de voedselketens 
worden samengebracht in een  
gesloten circuit, met een zo klein 
mogelijke footprint. Het bakkerscafé 
moet het bindweefsel worden  
voor iedere burger en elk bedrijf in 

S
ec gezien heeft de 
Steenstraat in Arnhem 
er een knappe desem-
bakkerij bij gekregen. 
‘Brood & Meer’ van 

Bakkerij Tom van Otterloo is een 
zaak waar de klant desem- en 
gistbrood kan kopen om mee naar 
huis te nemen of om ter plekke op 
te eten. Datzelfde geldt voor banket. 
Het bakkerscafé heeft tevens een 
eet- en zitgelegenheid met een 
vergunning voor ondergeschikte 

Brood & Meer moet een verbindende en ontzorgende factor worden.

DOOR ANNE MIEKE RAVENSHORST
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Circulaire economie versus lineaire economie

Het begrip Circulaire Economie is de basis van het 
Cradle to Cradle-principe. In een circulaire economie 
worden alle gebruikte materialen in een product 
nuttig ingezet in hetzelfde of een ander product 
zonder kwaliteitsverlies. Als alle restproducten 
hergebruikt worden en de producten milieuneutraal 
zijn, is deze kringloop compleet. Het is een systeem 
dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten 
en grondstoffen te maximaliseren en waardevernie-
tiging te minimaliseren. Anders dan in het huidige 
lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omge-

zet in producten die na verbruik worden vernietigd.

TEDX
Deelnemers aan de beweging TedX proberen begrip 
en bewustzijn te kweken en toepassingen van de 
wetenschap te laten zien die kunnen bijdragen 
aan een betere wereld. Onderwerpen bij TedX zijn 
bijvoorbeeld de toepassingen van crowdsourcing, 
vernieuwende technologie, psychologisch onderzoek 
dat inzicht biedt in menselijke drijfveren, omgang 
met stress en toename van verdraagzaamheid.

DE BAKKERIJ

Tom van Otterloo (l) en Sebastiaan Hetterschijt willen verantwoord en betrokken ondernemen.  
 Foto’s: Koos Groenewold

De klant kan hier brood voor thuis kopen of ter plekke nuttigen.

de straat, de buurt en de regio. 
Het café zal zich gaan ontwikkelen 

tot een plek waar de buurtbewoners 
hun nering en misschien zelfs een 
baan vinden, waar ze zich verbon-
den voelen met en medeverant-
woordelijk zijn voor hun omgeving: 
de circulaire economie. Dit type 
economie is bedoeld om (her)- 
gebruik van producten en grond-
stoffen zo goed mogelijk te regelen 
en waardeverlies te minimaliseren. 
Zuinig omgaan met natuurlijke 
bronnen en grondstoffen, maar ook 
met menselijke waarden en wel-
vaart komen erin samen. De bedrij-
ven in de keten hebben wel elk hun 
businessmodel. ‘Want het sociale 
aspect is van groot belang, maar de 
economische realiteit wordt niet 
uit het oog verloren’, aldus Tom van 
Otterloo. ‘Naast idealistisch zijn 
we ook realistisch. We gaan het 
allerlekkerste brood van Arnhem 
bakken, met een concept waar toe-
komst in zit.’

Het gistbrood en een deel van de 
banketproducten komen van de 
bakkerij van Van Otterloo in De 
Steeg, vlakbij Arnhem. De bakker 
heeft daarnaast een vestiging aan 
de Graaf Lodewijkstraat in Arnhem, 
niet ver van de Steenstraat. Bang 
voor kannibalisering is de bakke-
rij-ondernemer niet. Hij calculeert 
een verschuiving van publiek van de 
ene winkel naar de andere in, wat 
in omzet naar schatting 20 procent 
zal zijn.

Ramen en kozijnen
Brood & Meer is gemaakt onder 
creatie van Desarc, een Arnhems 
ontwerpbureau, en met medewer-
king van HollandVorm uit Duiven. 
Een aannemer uit de wijk heeft de 
verbouwing geleid, met hulp van de 
plaatselijke timmerman. Een groot 
aantal buurtbewoners heeft ramen 
en kozijnen afgestaan, waarmee de 
Vleutense kunstenaar Niek Wage-
mans van de Fabriek van Niek (‘de 
enige die niet uit de buurt komt’, 
aldus Van Otterloo) het interieur 
heeft vormgegeven. 

Dat leidt ertoe dat klanten kijken 
naar onderdelen die hen zeer ver-
trouwd zijn, of hapjes krijgen geser-
veerd in een schaal die toch maar 
achter in de kast stond te verstoffen. 

De eerste verbinding is ermee ge-
legd; alleen de zoektocht naar de 
kozijnen al zorgde voor reuring en 
leverde veel mooie gesprekken met 
buurtbewoners op. ‘Nu al merken 
we de betrokkenheid van de omwo-
nenden en komen mensen vragen 
of ze hier kunnen komen werken’, 
aldus Van Otterloo. ‘Daar zitten 
veel hoogopgeleide mensen bij, die 
geloven in dit project. Die mensen 
hebben we nodig, omdat we mede-
werkers willen die daadwerkelijk 
luisteren naar de klant. Aandacht, 
daar gaat het om. Ze moeten niet 
alleen verkopen en aanprijzen, maar 
ook vertellen wat we doen, en rea-
geren op wat de klant zegt. Dat heb 
ik in de loop der jaren wel geleerd: je 
moet erover vertellen.’
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De bakkers staan garant voor kwaliteitsbrood. Op deze locatie wordt alleen desembrood gebakken.

Compagnon
Van Otterloo en zijn echtgenote 
Franske Brandt startten dit project 
en zochten verbinding met een 
nieuwe zakelijk partner: bakker 
Sebastiaan Hetterschijt. Tom en 
Sebastiaan kennen elkaar van een 
reünie van de Vakschool Wagenin-
gen, die ze beiden hebben afgerond, 
zij het een decennium van elkaar 
verwijderd. Op de reünie raakten 
ze aan de praat en bleek de klik zo 
groot, dat beide bakkerij-onderne-
mers het project Steenstraat zijn 
gestart. 

Hetterschijt is behalve bakkers-
zoon (zijn ouders hadden een be-
drijf in Herwen) en bakker (‘Ik ben 
genetisch besmet’) ook goed thuis 
in duurzaam ondernemen. Zijn 
bakkersbasisvaardigheden deed hij 
op bij Hans Som en Paul Berntsen, 
waarna hij zijn vakopleiding en 
lerarenopleiding aan de Vakschool 
Wageningen afrondde en levens-
middelentechnologie studeerde in 
Bolsward. ‘Je bent en blijft bakker’, 
vertelt de goedlachse ondernemer, 
die voordat hij in dit project stapte 
vooral op voedsel- en milieutech-
nisch vlak ervaring opdeed bij onder 
meer grote industriële bakkerijen en 
levensmiddelenbedrijven in binnen- 
en buitenland. ‘Al die ervaring ga ik 

in dit nieuwe project stoppen, alles 
komt samen’, aldus Hetterschijt.

Hij is degene die het bedrijf, als 
dat eenmaal goed loopt, over enkele 
jaren zal gaan overnemen van Van 
Otterloo. Die laatste legt uit: ‘Ik 
ben 57, dan weet je dat je niet nog 

DE BAKKERIJ

jaren doorgaat. Ook daar moet je 
op tijd over nadenken.’ Hetterschijt 
is 46. ‘We stappen hier samen in en 
moeten elkaar daardoor goed leren 
kennen. Als dat goed gaat, wordt 
Sebastiaan mede-eigenaar’, aldus 
Van Otterloo. 

De ondernemers willen liefst zelf-
voorzienend zijn in de regio. ‘We 
willen het zo dicht mogelijk bij huis 
houden, de footprint zo klein mo-
gelijk. Iedereen moet er beter van 
worden en het verschil willen ma-
ken. Maatschappelijk Verantwoord 

Tijdens hun strooptocht langs buurtbewoners haalden de ondernemers spullen op, 
waaruit het interieur deels is opgebouwd (zie foto rechts). Foto: AMR
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Ondernemen is in opkomst, maar 
dit gaat verder.’

Het bakkerscafé wil namelijk ook 
aanjager worden voor een duurza-
me Steenstraat en vandaaruit als 
een – verantwoorde – ‘olievlek’ de 
buurt in positieve zin inspireren. Of 
zoals de bakker uit De Steeg licht-
producent Philips anno 2016 citeert: 
we willen geen lampen maken, 
maar licht. ‘De manier waarop dat 
licht wordt gemaakt, is bepalend. 
Dat kan met een lamp, maar mis-
schien kan het ook wel anders’, trekt 
Van Otterloo zijn ondernemerschap 
breed. ‘Als je kijkt naar de interna-
tionale levensmiddelenketens, dan 
zijn die volledig doorgewoekerd ten 
koste van hun omgeving.’

Eigen varken?
Op kleine, lokale schaal willen beide 
ondernemers een nieuwe basis 
leggen. ‘We willen de welvaart in de 
wijk verhogen door allerlei kleine 
ketens op te zetten. We proberen 
voedselverspilling voorkomen, 
willen duurzame energie opwekken, 
maar we willen ook onze afnemers 
ontzorgen. In de horeca wordt 25 
procent van alle voedsel wegge-
gooid, dat is een landelijk gegeven. 
Daar gaan wij iets aan doen, door 

via de kassasystemen van onze 
horeca-afnemers aan voorraadbe-
heer te doen. En wat over is, nemen 
wij retour, zodat we kunnen zorgen 
voor een goede verwerking daarna. 
Of we zelf een varken nemen? Wie 
weet’, lacht Hetterschijt.

Het bedrijf en het ketendenken 
waar Van Otterloo en Hetterschijt 
mee aan de slag gaan, is geen ver-
dien- maar een dienmodel, zoals 
zij het noemen. ‘Iedereen moet 
eraan verdienen en iedereen moet 
er beter van worden, in de keten en 
ook weer door ketens aan elkaar te 
knopen. Het betekent ook dat scha-
kels in de keten klappen voor elkaar 
opvangen, omdat ook dat realistisch 
is, en transparant. Hetterschijt: ‘Stel 
je hebt baktarwe, maar de oogst 
mislukt. Dan moet dat graan naar 
de varkens. Door die varkens zelf 
in de keten te hebben, benut je 
alles ten volle. Die tarweteler weet 
dat zijn misoogst toch nog wordt 
gebruikt.’

Wie ook nauw bij de keten(s) 
betrokken gaat worden, is de consu-
ment. Die moet zien hoe de keten in 
elkaar zit, weten waar bijvoorbeeld 
de tarwe vandaan komt en waarom 
het brood dat hij bij Brood & Meer 
koopt misschien wat duurder is, 

vinden Van Otterloo en 
Hetterschijt.

Waardoor er sprake is van 
een faire prijs voor de hele 
keten.’

Lokale en regionale 
leveranciers zorgen 
voor de bevoorrading 
van de bakkerij als het 
gaat om granen en 
baktarwe, worst, kaas, 
zuivel, honing, kwa-
liteitsko�  e van Peeze. 
Energie wordt ter plekke 
opgewekt met zonnepanelen 
en restwarmte zoveel mogelijk 
hergebruikt, ook van bedrijven on-
derling. Althans dat is de bedoeling, 
en dit is in gang gezet.

Betere samenleving
‘Het verbranden van afval is 
het minst duurzaam’, weet Van 
Otterloo, die al jaren bekend staat 
om zijn duurzame bedrijfsvoering 
en duurzame broodbereiding. Nu 
kijkt hij ook over die grens heen, 
onder meer geïnspireerd door grote 
bedrijven zoals Philips, en door 
TedX, een beweging die bijdraagt 
aan een betere samenleving door 
(wetenschappelijke) mogelijkheden 
te belichten en te ontsluiten voor 

Het interieur is samengesteld uit nieuwe en gebruikte materialen: de circulaire economie. Ook de draagtassen (hieronder) zijn duurzaam.

iedereen. Arnhem kent een regio-
nale versie hiervan. Van Otterloo 
verdiept zich continu in dergelijke 
nieuwe ontwikkelingen.

‘Je moet je tijd vooruit zijn als 
ondernemer. Deze bakkerij kan een 
voorbeeld worden voor andere be-
drijven. In duurzaamheid zit de toe-
komst. Vijftien jaar geleden al ging 
ik aan de slag met desem, nu begint 
iedereen daarmee. Hetzelfde geldt 
voor de circulaire economie. Je kunt 
nog vijftien jaar wachten voordat 
je ermee begint, maar dan ben je te 
laat. Wij stappen nu in.’
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