Wouter van der Haar, eigenaar van
De Ermolosche Frietzaak in Ermelo
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Wat is er toch aan de
hand met...friet?
Verse friet wint in Nederland razendsnel aan populariteit. Nieuwe frietzaken schieten als paddenstoelen
uit de grond. Hoe kun je je anno 2016 nog met friet onderscheiden? Laat u inspireren.
Tekst: José Lenssinck - Beeld: Bianca Blokland

Friet in de hoofdrol in Ermelo
Een luxe cafetaria, dat is misschien wel de beste omschrijving
voor De Ermelosche Frietzaak. Samen met zijn vrouw Larissa
en broer Koen opende Wouter van der Haar in juli 2015 een
zaak waar verse friet een hoofdrol speelt.
Wouter: “Zelf vind ik verse friet ontzettend lekker en in Ermelo was dit niet te krijgen. Zo ontstond het idee om zelf een
frietzaak te beginnen. Een snackbar is niet het juiste woord,
ons concept is anders. Wij gebruiken ambachtelijke producten
en hebben geen vitrine met snacks onder tl-verlichting. Onze
frieten komen niet uit de diepvries maar zijn vers. We snijden
de aardappelen, bakken ze voor en bakken ze af.”

‘Wij geloven in handgemaakte
bereiding van producten’
“Onze friet is honderd procent natuurlijk en we hebben een
aantal biologische producten zoals de kroket en biologisch
softijs. Wij geloven in traditionele, handgemaakte bereiding van
producten.”

Toeristen
“Ook het interieur is niet zoals in een doorsnee snackbar. Bezoekers beamen dit, wij horen vaak ‘goh wat een leuke en mooie
zaak is dit’. We ontvangen natuurlijk veel gasten uit Ermelo.
Maar er komen ook mensen uit Putten of Harderwijk. En in de
zomer weten ook toeristen van de campings in de buurt ons te
vinden. Friet is verreweg ons meest verkochte product al zijn
onze burgers ook populair. Wij serveren verse hamburgers, cheeseburgers en vegetarische burgers van de plaat op een ovengebakken broodje. Deze burgers doen niet onder voor burgers op
de kaart van een restaurant.”

Terug naar het ambacht
“Om ons heen worden steeds meer speciaalzaken geopend zoals een kaaswinkel en bakkerij. Je merkt dat consumenten weer
meer waardering hebben voor ambacht en dit zie je terug in het
ambachtelijke karakter van deze speciaalzaken. Veel ondernemers gaan terug naar het ambacht.” De Ermelosche Frietzaak
stond dit jaar op nummer één in de AD Friettest. Wouter: “Na publicatie in het AD was het echt een gekkenhuis. Elke dag stond
er een lange rij voor de deur. We zijn sindsdien zelfs zeven dagen
geopend. Nu is het nog steeds druk en rijden mensen vaak om,
om die befaamde nummer één friet te bemachtigen.”

