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1. INLEIDING 
“De Molkfabryk is een initiatief van Stichting De Molkfabryk en ontstaan uit de wens van 
omwonenden, ondernemers,  gemeente en plaatselijk belang om de uit 1869 daterende 
zuivelfabriek nieuw leven in te blazen. De fabriek was in die tijd een bruisende locatie, een 
plek waar vol trots over gesproken werd en waar veel mensen uit de directe omgeving 
werkten of samenkwamen. Na het sluiten van de fabriek in augustus 2003 is het een plek 
geworden met een negatief karakter en een verwaarloosde uitstraling. Het pand is na de 
sluiting opgekocht door een ondernemer uit Burgum die met moeite het pand staande wist 
te houden. Zijn droom om er een levendig cultureel centrum van te maken waar jong en 
oud elkaar treffen is tot op de dag van vandaag de drijfveer om door te zetten. Maar met 75 
jaar op de teller is hij de jongste niet meer en is het besef gekomen dat hij het stokje over 
moet dragen aan deskundige partners met hart voor zijn droom. Stichting De Molkfabryk 
neemt het stokje graag van hem over.  
 

De Molkfabryk is gelegen in de provincie Friesland, in het dorp Bergum (Fries: Burgum), aan de straat 
Burgumerdaam, op nummer 28. Sinds de opening in 1869 is de fabriek door de jaren heen groter geworden en 
zijn er delen bijgebouwd en gesloopt. Het projectgebied omhelst 22.000 vierkante meter, hiervan is ongeveer 
twee derde bebouwd en geschikt voor herbestemming. 
 
De fabriek ligt pal naast de N356 die Dokkum met Drachten verbindt. De huidige staat van de fabriek is veel 
mensen een doorn in het oog en daarom is het van groot belang om een nieuwe invulling te realiseren. De 
noodzaak hiertoe was met name goed vertegenwoordigd op de jaarvergaderingen van de Verenging 
Dorpsbelang Burgum, waar wij door de jaren heen verschillende presentaties konden geven van de nieuwe 
plannen voor de fabriek. 
 
Stichting De Molkfabryk ziet een vitale kans voor herbestemming nu de directe omgeving een ontwikkelingsfase 
ondergaat, onder andere op stedenbouwkundig niveau. Met de komst van de Centrale As is er een goede 
verbinding ontstaan tussen Dokkum en Drachten. De nieuwe brug over het Prinses Margrietkanaal heeft een 
fiets- en wandelverbinding naar de fabriek gecreëerd en de wens is uitgesproken om de groenzone van het 
Wetter en Willepark met het gebied van De Molkfabryk te verbinden. De gemeente Tytsjerksteradiel wil het 
gebied rondom de fabriek verbeteren met het project Kansen in Kernen. Diverse (startende) ondernemers uit de 
directe omgeving zijn bezig met het vinden van een geschikte locatie voor hun activiteiten en kloppen aan bij de 
stichting om te kijken of zij binnen de planvorming van De Molkfabryk passen. Het betreft bijvoorbeeld een 
horecaondernemer die met streekproducten werkt, een welzijnsorganisatie die haar kantoor graag in de fabriek 
wil vestigen in samenwerking met andere sociale organisaties uit de regio en een Jeugdcultuurschool die zich in 
het pand wil huisvesten. De Molkfabryk zou daarmee zijn verbindende functie terug kunnen krijgen en een grote 
rol spelen in het versterken van de sociale cohesie in de omgeving. 
 
Wij wensen u veel plezier bij het lezen van het ondernemingsplan voor De Molkfabryk.” 
 

 
 
 
 
Dirk Bruinsma | Voorzitter 
Stichting De Molkfabryk 
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2.1 SAMENVATTING 
De Molkfabryk in Burgum wordt een creatieve broedplaats voor jong en oud waar food, zorg, cultuur en business 
centraal staan. Bezoekers, ondernemers en deelnemers kunnen elkaar ontmoeten en inspireren in een unieke 
fabriekssfeer. De oude elementen van de voormalige zuivelfabriek blijven bewaard en worden omlijst met een 
industrieel en monumentaal karakter. Het pand en het terrein zullen een significante transformatie ondergaan. 
Muren worden in oude staat terug gebracht en voorzien van grote glazen gevels voor meer lichtinval en een 
uitnodigende uitstraling. Er wordt een centrale foyer aangebracht die de diverse functies met elkaar en met 
bezoekers in verbinding brengt. Culturele ruimtes worden geschikt gemaakt voor het beoefenen van kunst, 
cultuur, sport en entertainment. Het terrein wordt opgeknapt en voorzien van een (festival)park en een centraal 
plein. De gevels van het pand worden voorzien van een bijzondere en kenmerkende aanblik die passanten 
prikkelt om een kijkje te komen nemen. Diverse ondernemers worden aangetrokken om hun intrek te nemen en 
samen voor een spannende en innoverende programmering van (bedrijfs)activiteiten te zorgen. Er worden 
voortdurend activiteiten georganiseerd door de stichting zelf.  
 
Het plan wordt uitgevoerd en beheerd door Stichting De Molkfabryk. Een stichting die zich met hart en ziel inzet 
om van De Molkfabryk een succes te maken. De stichting zet zich ook actief in om startende ondernemers te 
ondersteunen. Zij krijgen de kans zich te ontwikkelen in De Molkfabryk en samen met de stichting hun 
bedrijfsplannen verder te ontwikkelen. De stichting stimuleert daarnaast talentvolle individuen en groepen uit de 
omgeving om zich verder te ontwikkelen. Daarvoor haalt de stichting deskundigheid in huis op een breed vlak van 
kunst en cultuur. Voor jongeren en jeugd richt zij een professionele Jeugdtheaterschool op met de naam Het 
Achterland. Voor gevorderden is er in de toekomst de mogelijkheid om zich te ontwikkelen binnen MOLK, het 
productiehuis voor kunst en cultuur. Voor de oudere generatie is er ook genoeg te doen en te beleven. Met name 
in het cultuur café dat we samen met een ondernemer in de cateringsector aan het ontwikkelen zijn waar allerlei 
workshops en handwerkactiviteiten aangeboden worden en waar een welzijnsorganisatie haar ontvangstruimte 
plaatst. Educatie is een belangrijk speerpunt in het beleid van De Molkfabryk en zal dan ook op verschillende 
manieren haar uitingsvorm vinden in de dagelijks gang van zaken.  
 
De Molkfabryk wil zoveel mogelijk werken met – en inzetten op – duurzame bedrijfsvoering en programmering. 
Het idee van een groene en circulaire economie speelt hierin een belangrijke rol. Zo zal er op alle mogelijke 
vlakken gekeken worden naar de mogelijkheid om ecologisch, biologisch, duurzaam en circulair te werken.  
 
Stichting De Molkfabryk werkt op dit moment op basis van deze businesscase met bouwkundigen Hans Schaeffer 
en Jan Arnoldus Boom en de gemeente Tytsjerksteradiel aan een herindeling van ruimtes en de herinrichting van 
het terrein. De stichting is onderwijl in gesprek met diverse ondernemers die interesse hebben om hun intrek in 
De Molkfabryk te nemen en komt samen met hen tot een programma van eisen. Deze gesprekken hebben 
voortdurend invloed op de herbestemming, het plan wordt daardoor steeds concreter. De stichting is dan ook 
begonnen met het voorbereiden van de financiering, onder andere in de vorm van het doen van 
subsidieaanvragen. Marco Hoogland en Lily Lanser zijn van start met de aanvraagprocedures voor het project en 
de verschillende onderdelen daarvan.  
 
In deze fase werkt stichting een financiële onderbouwing uit die leidend is voor de diverse inkomstenstromen die 
de stichting aanboort. In deze fase zal de stichting ook een tijdspad uitzetten waarin de herbestemming gefaseerd 
uitgevoerd zal worden.  

2.2 REALISATIE 
Voor de realisatie van De Molkfabryk moet het volgende gebeuren: bedrijfspand verbouwen, personeel 
aannemen en financiering regelen. Er is contact geweest met de gemeente en diverse ondernemers en 
belangstellenden. De volgende stappen zijn het aanbieden van de plannen aan de gemeente waarna fondsen en 
investeerders gezocht worden. Aan de hand van de wensen van de ondernemers die een ruimte in De 
Molkfabryk gaan huren worden de verbouwplannen gereed gemaakt en diverse aannemers en installateurs 
benaderd waarna vaste prijsafspraken gemaakt kunnen worden. 
 
Als start worden de expertises van de bestuursleden gebruikt, dit zijn: 
 
Dirk Bruinsma, huisregisseur locatietheater gezelschap PeerGrouP. Expertise: producent, organisator, 
projectleider, regisseur en schrijver van grote culturele evenementen. 
Jan Arnoldus Boom, eigenaar Boom adviseurs. Expertise: gemeentelijke transitie overheidsgebouwen, 
bouwkundig-, installatie- en energietechnisch adviseur, projectleider en toezichthouder. 
Hans Schaeffer, eigenaar Bouwkundig Ingenieursbureau. Expertise: herbestemming, revitalisatie, management. 
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Tevens is Douwe Hooijenga het team komen versterken. Douwe zijn expertise is: gemeenteraadslid, initiator 
nieuwe ontwikkelingen, ontwikkelaar nieuwe bedrijven. Douwe gaat ondernemers benaderen om ruimten te huren 
en/of te participeren in De Molkfabryk.  
 
Het overige personeel wordt aangevuld wanneer dit nodig is. Zie hoofdstuk 5.7. 
 
De globale planning ziet er als volgt uit: 
 

1. Indienen stukken gemeente   december 2016 
2. Businessplan afronden    januari 2017 
3. Fondsen en investeerders benaderen  januari 2017 - december 2019 
4. 1e fase Omgevingsvergunning aanvragen  medio 2018 en 2019 
5. Start bouw 1e fase    voorjaar 2019 
6. Gereed 1e fase     september 2019 
7. Opening      september 2019 
8. 2e fase  Omgevingsvergunning aanvragen  medio 2019 en 2020 
9. Start bouw 2e fase    voorjaar 2020 
10. Gereed 2e fase     najaar 2020 
11. 3e  Omgevingsvergunning aanvragen  medio 2019 en 2020 
12. Start bouw 3e fase    voorjaar 2021 
13. Gereed 3e fase     najaar 2021 
14. Feestelijke opening geheel   medio 2021 

 
De planning wordt waar nodig aangepast en afgestemd op de vraagstelling en aanbod van de participerende 
ondernemers. 
 
De planning laat zich in zijn geheel indelen in drie verbouwfases die als volgt in te delen zijn: 
 
FASE 1 
 
Verbouwing van: 

- Jeugdcultuurschool Het Achterland 
- Welzijnsfuncties  
- Horeca gelegenheid en foyer  
- Directiegebouw (voor ondernemers) 
- Sloop boerderij en warme kaasopslaghal (aan Prinses Margrietkanaal) 
- Ontwikkelen terrein naar park en pleinfunctie 
- De Groene Herder (oa bioheat) 

 
FASE 2 
 
Verbouwing van: 

- Burgumer Bazaar (upgrade en uitbreiding van de vlooienmarkt) 
- Indamplokaal (De Toren) 
- Kleding sorteercentrum (upgrade) 
- Invulling Kaasmakerij (Stokerij) 

 
FASE 3 
 
Verbouwing van: 

- Evenementenhal (of uitbreiding Burgumer Bazaar) 
- Resterende ruimtes 
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3. ALGEMENE GEGEVENS 
3.1 GEGEVENS STICHTING  

	
Naam Stichting De Molkfabryk 

Statutaire zetel Gemeente Tytsjerksteradiel 

Datum inschrijving 13 oktober 2016 

Adres Bergumerdaam 28 

Postcode en woonplaats 9251 GD Burgum 

Telefoonnummer (0)6 - 52 344 759 

E-mail adres demolkfabryk@gmail.com  

Website www.demolkfabryk.nl  

Facebook De Molkfabryk 

KvK nummer 67054919 

Bankrekeningnummer NL81 RABO 0314 3090 55 

3.2 PERSONALIA BESTUURDERS  
Naam voorzitter Dirk Bruinsma 

Adres Kerklaan 30C 

Postcode en woonplaats 9751 NN Haren 

Telefoonnummer (0)6 - 52 344 759 

Geboortedatum 02 november 1985 

Nationaliteit Nederlander 

Burgerlijke staat Ongehuwd 
 

Dhr. D. Bruinsma, eigenaar van de culturele onderneming De Spektakel Makker. Dhr. D. Bruinsma werkt als 
theater producent en regisseur voor verschillende grote culturele instellingen in het noorden, hij heeft een vaste 
aanstelling als artistiek leider bij het locatietheater gezelschap PeerGrouP. Dhr. D. Bruinsma bekleed de functie van 
voorzitter van Stichting De Molkfabryk.  

 
Naam penningmeester Jan Arnoldus Boom 

Adres Einekroas 15 

Postcode en woonplaats 9251 TC Burgum 

Telefoonnummer (0)6 - 52 68 54 03 

Geboortedatum 27 maart 1974 

Nationaliteit Nederlander 

Burgerlijke staat Ongehuwd 
 
Dhr. J. A. Boom, oprichter en eigenaar van technisch adviesbureau BOOM dat is gespecialiseerd in begeleiding 
bij verbouw- en nieuwbouwprojecten, klimaatsystemen, maken van meerjarenbegrotingen en beheer en 
onderhoud van gebouwen. Dhr. J. A. Boom is tevens ex-bestuurslid van de Vereniging Dorpsbelang Burgum. 
Dhr. J.A. Boom bekleed de functie van penningmeester van Stichting De Molkfabryk. 
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Naam secretaris Hans Schaeffer 

Adres Kommisjewei 130 

Postcode en woonplaats 9218 PJ Opeinde 

Telefoonnummer (0)6 - 39 78 49 69 

Geboortedatum 10 december 1956 

Nationaliteit Nederlander 

Burgerlijke staat Gehuwd 
 

Dhr. H. Schaeffer, hoofd van de vakgroep bouwkunde op de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en directeur van 
Hans Schaeffer Bouwkundig Ingenieursbureau. Hans Schaeffer Bouwkundig Ingenieursbureau is een landelijk 
werkend bouwtechnisch adviesbureau dat aan bedrijven en particulieren diensten levert. Dhr. H. Schaeffer bekleed 
de functie van secretaris van Stichting De Molkfabryk. 

4. HISTORIE 

 

4.1 BURGUM EN DE BURGUMERDAAM 
  

Burgum toen en nu 
Burgum is het grootste dorp in de gemeente Tytsjerksteradiel en tevens de plaats waar het gemeentehuis en -bestuur 
zijn gevestigd. Het dorp telt ruim 10.109 inwoners (1 januari 2016, CBS). Tytsjerksteradiel is een gemeente die bestaat 
uit zestien dorpen. De gemeente telt 31.955 inwoners (1 maart 2015, CBS) en is gelegen ten oosten van de Friese 
hoofdstad Leeuwarden. Het dorp ligt aan het Prinses Margrietkanaal tussen de Wijde Ee en het Bergumermeer en is 
bereikbaar via de N356. 
Hoewel de Friese Wouden momenteel tot de dichtst bevolkte delen van Friesland behoren, was het vroeger de armste 
regio van het noorden en waren er geen steden. De grootste nederzettingen, alle ontstaan als gevolg van 
verenigingsactiviteiten, groeiden al snel uit tot ‘vlekken’, de typisch Friese benaming voor een dorp met een stedelijk 
karakter maar zonder stadsrechten. Drachten, Heerenveen, Gorredijk en Surhuisterveen behoren hiertoe, terwijl 
Burgum en Wolvega een overgangspositie tussen vlekke en dorp innamen. Burgum is een goed voorbeeld van een 
typische Friese nederzetting met het karakter van een streekdorp. Het bestaat uit een aantal in de loop der tijd aaneen 
gegroeide buurten of buren (Fries: buorren). Deze buurten zijn twee korte rijen huizen aan de weerszijden van een 
straat en kunnen, zoals te Twijzel, in elkaars verlengde liggen, maar ook, zoals in Burgum, haaks op elkaar staan, of 
zelfs verspreid liggen. 

 
Voor het jaar 1930 was de uitgestrektheid van Burgum groter dan die van tegenwoordig. Rond het jaar 1700 
bestond Burgum uit een uitgestrekte nederzetting met bomen en beplanting aan wegen (bomenlanen) en 
verkaveling omsloten door singels. Het dorp Burgum is ontstaan in de middeleeuwen nabij het laat-12e-eeuwse 
St.-Nicolaasklooster of Barraconvent. Dat Burgum een oud dorp is kan tevens uit de kerk en de toren worden 
opgemaakt. Deze kerk (St. Martinustsjerke) is in de 11e of 12e eeuw gebouwd in Romano-gotische stijl en gewijd 
aan de heilige Martinus. Samen met de tufstenen is dit een indicatie voor de leeftijd van de kerk. Eind 16e eeuw 
brak men het klooster af. De kloosterkerk bleef gespaard. Het dorp ontwikkelde zich rond de middeleeuwen van 
een dorp met verschillende kernen tot een van de belangrijkste marktcentra van Oostergo. Oostergo was één van 
de drie streken waarin de huidige provincie Friesland in vroeger tijden werd ingedeeld. De Hillemastate en het 
Hoge Huys werden eind 18e eeuw gesloopt. Rond 1850 had Burgum het karakter van een streekdorp. Het 
bestond uit zes buurten met als hoofdkernen Bergumerburen en Nieuwstad en in het zuiden Bergumerdam, waar 
in 1896 een zuivelfabriek werd gebouwd. Aan de zuidzijde werd van 1949-’51 het Prinses Margrietkanaal 
gegraven. In 1959 werd Burgum één van de elf industriekernen van Friesland, waarbij vooral aan de zuidzijde 
nieuwe industrieterreinen tot stand kwamen. Rondom de oude kernen zijn nieuwe woonwijken aangelegd. 

 
De rijke geschiedenis van Burgum is hedendaags terug te zien in de bebouwing; Glinstrastate (jaartal 1885 gebouwd), 
De Pleats (jaartal 1773 gebouwd), het voormalige Bergklooster (14e eeuw gesticht). Sinds het jaar 1989 is de officiële 
naam van het dorp het Friestalige Burgum, voorheen Bergum. 
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Lintdorp en bedrijvigheid aan het vaarwater 
In de 19e eeuw is het dorp Burgum uitgegroeid tot een lintdorp dat parallel aan het Prinses Margrietkanaal loopt. Het 
lintdorp lag in oost-westrichting. Later is Burgum in noord-zuidrichting uitgebreid. In 2012 is de gemeente 
Tytsjerksteradiel begonnen met de ontwikkeling van de zuidwestkant van Burgum met het nieuwe plan Visie Waterfront 
Burgum. Volgens Visie Waterfront Burgum moet de oorspronkelijke relatie met het kanaal verbeterd worden. De 
bedrijvigheid in combinatie met wonen en recreatie zal in dit gebied grotendeels worden aangepakt. De zuivelfabriek 
zal hier een belangrijke rol in spelen. 

 
Historie Burgumerdaam 
De Burgumerdaam was een korte dijk tussen de hoge grond bij Burgum en Suameer die bij zuidwestelijke storm het 
lage land om het Bergumermeer beschermde. Vroeger was ‘De Daam’ het middelpunt van Burgum. Het was een zeer 
levendig buurt door de vele rijtuigen die passeerden en de binnenschepen die een plek zochten in de haven. Op de 
Burgumerdaam zijn zeker al sinds de zeventiende eeuw schepen gebouwd. Rond 1700 waren er twee 
scheepshellingen op de Burgumerdaam, beide gelegen aan de noordkant van de vaart en aan weerskanten van de 
toenmalige brug. Burgumerdaam ontleende haar naam van deze houten, later van steen gemetselde brug. De vaart 
was een omleiding om deze dam heen, die opgeworpen was in de vaart ten zuiden daarvan, zodat de vaart hier nu de 
gedaante van een spijkerboor kreeg. Het schijnt dat de dam opgeworpen werd om minder hinder te ondervinden van 
de snelle stroming van het water. 
Door de draaibrug over het later aangelegde Prinses Margrietkanaal was de Burgumerdaam de doorgaande weg naar 
Suameer waar in beginsel de paardentram en later de stoomtram (1 april 1913, bouw klaar van nieuwe draaibrug) 
langs reed.  De tijd van aanleg is niet bekend. Na 1600 had de dam geen belang meer als waterkering. In 1948 werd 
de dam en de draaibrug vervangen door een nieuwe en hogere brug. 
	
Bebouwing aan Burgumerdaam 
Aan de Burgumerdaam hebben door de jaren heen heel wat verschillende woningen en bedrijven gestaan. Het ene 
heeft altijd plaats gemaakt voor het andere. Zo stond er in de beginjaren een oude herberg met de naam Vaartzicht die 
later in begin 1900 werd afgebroken om plaats te maken voor een ambtswoning. Kenmerkend voor de Burgumerdaam 
rond die tijd was de molen van Aalfs. Oorspronkelijk is de molen rond 1700 gebouwd te Dronrijp. In 1905 werd de 
molen overgebracht naar Burgum.  De molen en de daarbij horende graanmaalderij waren van de heer D. Aalfs. In 
1924 werd de molen buiten bedrijf gesteld. 

 
Rond 1928 hadden twee belangrijke stoomboten hun ligplaats aan de Burgumerdaam. Aan de zuidkant lag de 
Suameer-Bergum van Arjen Venema uit Suameer en aan de noordkant lag De Vier Gebroeders van de gebroeders 
van der Wielen. De Bergumer boot voer wekelijks met vee en vracht naar de markten in Groningen en Leeuwarden. ’s 
zomers werden ook pleziervaarten gemaakt. Met ‘levende muziek’ van een fanfarekorps aan boord voer men door het 
Friese land. 
 
Bij de brug stond herberg De Drie Gekroonde Baarzen waar vissers en mensen uit de haven geregeld kwamen. De 
herberg stond vooral bekend omdat men er vroeger zo heerlijk baars kon eten en om de beroemde en beruchte 
dansavonden in de bovenzaal. In de herberg zou volgens de verhalen zelfs Napoleon een nacht doorgebracht hebben 
op zijn weg naar Leeuwarden. De herberg is in het jaar 1989 afgebroken omdat de palen onder het pand vernieuwd 
moesten worden en de kosten voor deze renovatie te duur waren voor de eigenaar. 
 
Klompenmaker (Jacobus) Scherjon is in de grote schuur achter zijn huis aan de Burgumerdaam begonnen met het 
maken van de nu zo bekende Friese Scherjon klompen. Speciaal voor de arbeiders in de zuivelfabriek maakte hij 
werkklompen. Dit waren klompen met een dikkere laag wilgenhout aan de onderzijde. Ze kosten 1 gulden per stuk en 
kwamen niet in de verf. 
 
Niet alleen de herberg maar vele prachtige woningen en panden aan de Burgumerdaam zijn door de jaren heen 
verloren gegaan. De zuivelfabriek heeft echter de tand des tijds doorstaan en mag om die reden gezien worden als 
een belangrijk onderdeel van het cultureel erfgoed van Burgum.  

4.2 ZUIVELFABRIEK BURGUM 
Tot eind 19e eeuw werd melk door boeren zelf verwerkt tot kaas of boter. De boer bracht zijn zuivelproducten bij de 
klant. Vanaf de 19e eeuw ontstonden kleine zuivelfabrieken, die een deel van de productie overnamen van de boeren. 
Boeren konden vanaf nu hun melk bij de fabriek brengen waar die met mankracht werd verwerkt tot kaas, boter of 
andere zuivelproducten. 

 
In Veenwouden (provincie Friesland) werd in het jaar 1879 de eerste particuliere zuivelfabriek Freia opgericht door de 
bekende agrarische pionier Mindert Bokma de Boer (1847 – 1909). Het was een fabriek die aangedreven werd door 
stoom, in het jaar 1918 werd de fabriek aangesloten op het elektriciteitsnet. In het jaar 1919 had het bedrijf meer dan 
vijftig werknemers in dienst en was daarmee één van de grootste zuivelfabrieken in Friesland. Om de macht van de 
particuliere eigenaren te beperken gingen boeren vanaf het jaar 1936 over tot het oprichten van coöperatieve 
zuivelfabrieken. In het jaar 1970 sloot Freia zijn deuren. De stoomzuivelfabriek Freia is in het haar 1992, ruim twintig 
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jaar na haar sluiting, in zijn oorspronkelijke vorm verplaatst en is het oudste deel opnieuw opgebouwd in het 
Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. 
 
De oprichter van de zuivelfabriek in Burgum was de Drachtster boter fabrikant Jan Kingma. Op 31 januari 1893 diende 
hij bij de gemeente een verzoek in voor de oprichting van een boterfabriek, als onderdeel van de Drachtster 
Maatschappij van Zuivelfabrieken. Spoedig werd de zuivelfabriek in Burgum de belangrijkste van de drie fabrieken die 
in deze maatschappij zaten. De coöperatieve boeren van Burgum namen de fabriek in het jaar 1902 over van de 
Drachtster Maatschappij en doopten de fabrieksnaam om in Bergumerdam. De Bergumerdam is door de jaren heen 
steeds groter geworden en heeft zich gespecialiseerd in melk, kaas en boter. 
 

Voor de oorlog was er een honderdtal fabrieken op het Friese platteland, die allemaal dezelfde kaas maakten en 
die allemaal boter karnden. Na de oorlog zijn er een twintigtal overgebleven, waarvan zeventien kaasfabrieken 
een gespecialiseerde productie hadden met een uitwijk naar de bulkproducten Goudse en Edammer. 

 
De Nederlandse export van zuivelproducten begon in 1910 met de opkomst van gecondenseerde melk en melkpoeder. 
In de jaren 1920 is Nederland door kwaliteitsverbetering, nieuwe producten en nieuwe markten in Afrika en het 
Midden- en verre Oosten uitgegroeid tot de grootste zuivelexporteur ter wereld. 
 
In de jaren 50 van de 20e eeuw begon een fusieproces op gang te komen van zuivelfabrieken en zuivelcoöperaties die 
de noodzaak voelden om de fabrieken te laten specialiseren in de kaasproductie. Zo zijn Balk en Wommels in die tijd 
bekende Edammer Fabrieken geworden. Dronrijp maakte naam met blokkaas. Oudwoude is helemaal een pionier met 
kaas geworden en in die rij paste ook Burgum. Zo was Burgum de eerste die rond 1970 met een gemoderniseerde 
melkontvangst voor bussen kwam. 
 
Rond 1960 vond er een toename plaats van woningbouw in Nederland. Dertien personeelswoningen en een 
directeurswoning werden gebouwd ten behoeve van de Bergumerdam. In 1962 vond er een fusie plaats met de 
zuivelfabriek van Twijzel, De Eendracht. De nieuwe coöperatie kreeg de naam De Fourútgong. De zuivelfabriek van 
Burgum maakte vanaf dat moment deel uit van de Business Unit Frico Kaas van de Friesland Frico DOMO (FFD). 
 
In het jaar 1982 is de fabriek in Burgum ingericht voor de bereiding van 300 ton kaas per week. De laatste uitbreiding 
van Burgum heeft de capaciteit van 140 op 300 ton gebracht. De Foarútgong kon zo met de fabriek in Burgum de 
toename van melkaanvoer in de jaren tachtig opvangen. Burgum zat daarmee nog niet op de volledige capaciteit. De 
200 ton kaas, die wekelijks de fabriek uit kwam, was verdeeld over Goudse van tien kilo, Leidse kaas en de nieuwe 
soorten Kollumer en Bergumer, rauwe kaas en gatenkaas. Voor deze laatste twee was een investering van een miljoen 
gulden nodig en werd een bactofuge geïnstalleerd. De toename van wei maakte tevens een nieuwe indampinstallatie 
noodzakelijk. Er werden in deze periode meerdere vooruitstrevende investeringen gedaan. 
 
Het moderniseringsprogramma van de Friese zuivelfabrieken loopt in het jaar 1982 ten einde. Aan de fabriek in 
Burgum wordt in dit kader de laatste hand gelegd om de nieuwe automatiseringstoepassingen. Het kaaspakhuis, het 
vroegere verbanningsoord voor zuivel bewerkers, is volkomen op drukknopbesturing overgegaan. 
 
Burgum vierde 29 september 1993 zijn 100 jarig bestaan met een open dag. Daar kon men de pas gerealiseerde 
uitbreiding van het kaaspakhuis bezichtigen, ingeleid door bedrijfsdirecteur Meint Scheenstra. De fabriek had nog 
zeventig personeelsleden die in dat jaar nog 24.000 ton kaas maakten. Dit was 25 % van de totale kaasproductie van 
Frico Burgum. De viering was voor de rest sober gezien de recente sluiting van vier andere zuivelfabrieken binnen het 
FFD-concern. Op 13 augustus 2003 werd de laatste kaas in De Foarútgong gemaakt, eind augustus 2003 sloot Frico 
Burgum zijn deuren. 
 
Op 30 december 2008 zijn de twee grote Nederlandse zuivelcoöperaties Campina Melkunie en Friesland Foods 
gefuseerd tot FrieslandCampina. 

4.3 ARCHITECTUUR EN TYPOLOGIE  
Naast de textielindustrie kwamen er midden 19e eeuw andere industrieën op, die eveneens veel grotere voorzieningen 
voor hun productie vereisten. Er ontstond een nieuw type fabrieksgebouw: de fabriekshal. Twee bouwmethodes waren 
vanaf 1850 gebruikelijk: de toepassing van hout en van ijzer. Na 1900 werd er veelvuldig beton gebruikt. Door 
specialisering en groei verrezen steeds complexere fabrieksgebouwen. Alle bouwmethoden zijn terug te vinden in De 
Molkfabryk.  

 
De architectuur van de wederopbouw was sober en er moesten doelmatige gebouwen gerealiseerd worden. Bij De 
Molkfabryk is er sprake van gesloten bakstenen gevels, vaak met een rechte beëindiging. Slechts een gietijzeren goot 
en enkele raam- of deuropeningen doorbreken de gesloten wanden, het licht kwam immers van boven. De Molkfabryk 
wordt net als vele naoorlogse gebouwen gekenmerkt door heldere, vaak modernistische vormentaal, de keuze voor 
materialen zoals beton voor de constructie, baksteen of plaatmateriaal voor de gevels en glas in houten of stalen 
kozijnen. De daken zijn van staal, hout en beton en de toepassing van traditionele materialen raakt steeds meer op de 
achtergrond.  
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Door de lage grondprijs, de uitbreiding van de productieprocessen zoals de pekelbaden, de opslag van meer 
melkproducten en de intensivering van zware machines werd De Molkfabryk horizontaal uitgebreid en op sommige 
plaatsen afhankelijk van de functie in één of meerdere bouwlagen geplaatst.  

 
In De Molkfabryk is duidelijk de industriële architectuur van verschillende bouwperioden te herkennen. Daarom is het 
directiegebouw (direct gelegen aan de Burgumerdaam) geen beeldbepalende onderdeel van De Molkfabryk. In de 
bouwstijl herkennen we de periode van eind 1800 die zich kenmerkt door de stalen ramen met kleine roedeverdeling. 
We herkennen de periode van eind 1900 met de industriële bouw die zich kenmerkt door de metalen of kunststof 
gevelbekleding.  
 

4.4 BOUWKUNDIGE STAAT 
 

Na het jaar 2003 is er nagenoeg geen onderhoud meer gepleegd en gelet op de huidige onderhoudstoestand heeft er 
enkele jaren daarvoor ook geen onderhoud plaatsgevonden. Er zijn nadien veel ondeskundige verbouwingen 
uitgevoerd en veel waardevolle materialen op ondeskundige wijze gesloopt en ontvreemd. Vele daken zijn lek, 
dakbedekkingen liggen los, dakranden ontbreken, enz. Dakdoorvoeren zijn verrot en lekken. Bij een regenbui is het 
een waterballet in sommige ruimtes in De Molkfabryk. 

 
Deuren zijn kapot en er zijn vele nieuwe toegangen in de gevels gemaakt. Gevelbeplatingen zijn gescheurd of 
plaatselijk verroest en wateren in. Door de fragmentarische verhuur, in elkaar gespijkerde hokjes zonder enige 
bouwkundige kennis of gelijkheid in materialen wordt het rommelige aanzien versterkt. Tevens wordt het terrein 
regelmatig als vuilstortplaats gebruikt. 

 
In het gebouw is op diverse plaatsen asbest geconstateerd en de bodem is licht verontreinigd. Het geheel geeft door 
bovengenoemde een verpauperde en verloederde indruk. De steenachtige en stalen draagconstructie verkeerd nog in 
een goede tot redelijke staat maar de gevels en daken moeten op zeer korte termijn hersteld worden.  Hierbij enkele 
foto’s van de huidige staat: 
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5.1 BESTEMMINGSPLAN  
Het complex De Molkfabryk valt binnen het plangebied van het ‘Bestemmingsplan Burgum / Sumar – 
Bedrijventerreinen Kanaalzone 2008’ (zie afbeelding). 
 
De locatie van de voormalige zuivelfabriek behoort tot het gezoneerde bedrijventerrein. Aangezien het 
gebouw niet meer in gebruik is als zuivelfabriek, zijn er voor dit gebouw andere gebruiksmogelijkheden. 
 
In de toelichting op het bestemmingsplan worden de mogelijke ontwikkelingen van het bedrijventerrein 
geschetst. Wanneer elders nieuwe vestigingsmogelijkheden worden ontwikkeld (bijvoorbeeld in relatie tot 
De Centrale As), kan dit voor bepaalde bedrijven een aantrekkelijke optie zijn. Mochten bedrijven zich 
inderdaad willen verplaatsen, dan ontstaan op dat moment wellicht mogelijkheden voor de benodigde 
revitalisatie van het terrein. Mogelijke ontwikkelingen die in het verlengde hiervan kunnen spelen zijn: 

- Het versterken van de relatie tussen het bedrijventerrein en het centrumgebied van Burgum; 
- Het versterken van de relatie tussen de jachthaven en het centrumgebied van Burgum; 
- De mogelijke verplaatsing van bedrijven; 
- De toekomstige positie en functie van de locatie van de voormalige zuivelfabriek 

 
  
 
Rijksbeleid 
 
Nota Ruimte, ruimte voor ontwikkeling (inwerkingtreding: 27 januari 2006). Het hoofddoel van het nationaal 
ruimtelijk beleid is om ruimte te scheppen voor de verschillende ruimtevragende functies. Daarbij is het belangrijk 
dat iedere overheidslaag in staat wordt gesteld de eigen verantwoordelijkheid waar te maken. Voor het 
onderhavige bestemmingsplan is vooral het beleid met betrekking tot bedrijventerreinen van belang. 
 
Volgens de Nota Ruimte is op nationaal niveau de beschikbaarheid over voldoende bedrijventerreinen een 
voorwaarde voor een duurzame economische groei. De benodigde ruimte zal enerzijds door middel van de 
aanleg van nieuwe terreinen, maar ook door herstructurering van verouderde terreinen worden verkregen. Het rijk 
zal zich extra inzetten voor de grote en complexe bedrijventerreinen (van nationaal belang).  
 
Gezien de aard en de omvang van de onderhavige bedrijventerreinen, gaat het hier niet om een gebied dat wordt 
gerekend tot een terrein dat van nationaal belang is c.q. tot de Nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur (RHS) 
behoort. Het provinciale en gemeentelijke beleid zijn daarmee dus richtinggevend voor e beleidsuitgangspunten 
voor de bedrijventerreinen in de Kanaalzone.  
 
Provinciaal beleid 
 
Streekplan Fryslân 2007 (“Om de kwaliteit fan de Romte”). In het provinciaal beleid wordt ingezet op voortzetting 
van het beleid aangaande versterking van de ruimtelijk-economische kernzones. De stedelijke centra zullen een 
meer dan evenredig deel van de groei moeten gaan opvangen. De kleine dorpen moeten met name de lokale 
behoefte opvangen. Burgum behoort tot een zogenaamd regionaal centrum. Deze kernen spelen een belangrijke 
rol voor de voorzieningen. Daarnaast vraagt een sterke positie van de regionale centra erom, dat wonen en 
werken op regionaal schaalniveau bij de regionale centra worden geconcentreerd.  
 
In het Streekplan Fryslân 2007 is het beleid ten aanzien van de Ecologische Verbindingszones (EVZ’s) bijgesteld. 
In de provinciale nota Ecologische Verbindingszones (okt. 2006) zijn de nieuwe EVZ’s indicatief aangegeven. 
Daaruit blijkt dat er geen EVZ meer is gedacht ter hoogte van Burgum c.q. het Prinses Margrietkanaal. Hiervoor 
zijn alternatieven ontwikkeld. Dit is bevestigd bij de vaststelling door Provinciale Staten van het Streekplan 
Fryslân 2007 (dec. 2006). Echter, in de Nota Ruimte houdt de minister van VROM vast aan het concept, ook voor 
het  gebied nabij Burgum. In hierop toegesneden onderzoek van Haskoning (2002) wordt het water in het 
bestemmingsplangebied beschouwd als een schakel met de natte verbindingszone, maar tegelijkertijd ook als 
een knelpunt. Er wordt nagegaan of er door middel van benutting c.q. herinrichting van oeverstroken een keten 
van ‘groene eilandjes’ (stepping stones) kan worden gecreëerd. Dit wordt geen volwaardige robuuste zone 
geacht, maar dit leidt wel tot een duidelijke vermindering van de barrièrewerking die momenteel van de 
kanaalzone uitgaat. Hierbij lijkt er een aantal praktische bezwaren te liggen, waardoor een volledige uitvoering 
van de verbindingszone problematisch lijkt, zij het dat er veel mogelijk is als de provincie, als belangrijke 
relevante grondeigenaar, haar eigen gronden op adequate manier inricht en daarbij rekening houdt met de 
primaire functie van het Prinses Margrietkanaal, namelijk vaarwater. In het onderhavige bestemmingsplan worden 
mogelijkheden opgenomen om ter hoogte van de bedrijventerreinen ecologische nevenfuncties (bijvoorbeeld 
stepping stones) te realiseren, mits de aan het kanaal gelegen bedrijven niet worden beperkt in hun activiteiten en 
ontwikkelingsmogelijkheden. Daarmee gaat de gemeente er vooralsnog van uit dat binnen het plangebied zelf 
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geen realistische mogelijkheden van betekenis aanwezig zijn voor het realiseren van een ‘robuuste’ natte 
verbinding. 
 
Vaarwater 
 
Van belang is de notitie dat gemeenten ontwikkelingen voorkomen die belemmerend zijn voor het 
beroepsvaarwegennet. In de vaarwegverordering Friesland zijn maximaal 30 meter brede beheerszones aan 
weerszijden van alle beroeps- en recreatiewegen vastgelegd, waarbinnen een verbod geldt voor bouwwerken, 
houtopstanden, werkzaamheden, enz. Tenzij hiervoor door de provincie een ontheffing is verleend.  
 
Gemeentelijk beleid 
 
Structuurplan ‘it doarp de kime foarby’ Het economisch beleid van de gemeente Tytsjerksteradiel, zoals verwoord 
in het Structuurplan ‘it doarp de kime foarby’ richt zich op stimulering en het bieden van ruimte aan een 
(toenemend) aantal segmenten in de totale bedrijfsstructuur, binnen de randvoorwaarden van natuur, landschap 
en milieu.  
 
Voor het onderhavige plangebied zijn met name van belang:  
 

- Grootschalige, zwaardere bedrijvigheid op het bedrijventerrein Sumar; 
- Kleinschalige, lichtere bedrijvigheid op het bedrijventerrein Burgum; 
- Specifieke bedrijfslocaties (volumineuze detailhandel) aan de rand van het bedrijventerrein Burgum. 

 
Gewenste ruimtelijke ontwikkelingen 
 
In zijn algemeenheid geldt dat voor de bedrijventerreinen wordt uitgegaan van een visie, die enerzijds gericht is 
op het beheer van de beide terreinen, maar anderzijds ook inspeelt op een aantal gewenste ontwikkelingen 
binnen deze gebieden.  
 
Formeel gezien behoort de locatie van de zuivelfabriek tot het gezoneerde industrieterrein. In het 
bestemmingsplan uit 2001 konden op deze locatie nog bedrijven tot maximaal categorie 4 een plaats krijgen. In 
het onderhavige bestemmingsplan wordt echter om twee redenen er van uitgegaan dat deze zware categorie in 
de toekomst niet op deze locatie wordt gehandhaafd.  
 
De eerste reden om de zware milieucategorie op deze locatie niet te handhaven, is dat in relatie tot de 
woonomgeving, lichtere functies op deze locatie beter passen. Voor deze locatie wordt in het bestemmingsplan 
dan ook uitgegaan van maximaal milieucategorie 3.  
 
Ten tweede is in de Ruimtelijk-Economische Ontwikkelingsvisie Kanaalzone Burgum/Sumar (REOV) voor deze 
locatie een ander type bedrijvigheid voorzien. Zo is het denkbaar dat andere, lichtere bedrijfsfuncties in dit 
gebouw een plek krijgen. Gedacht kan worden aan detailhandel in volumineuze goederen: zoals de verkoop van 
boten (al dan niet in combinatie met watersportartikelen), meubelen, woninginrichtingsartikelen, keukens en 
sanitair.  
 
Ook kan worden gedacht aan functies met een recreatief karakter (al dan niet gekoppeld aan de jachthaven of 
gebruikers daarvan). Gedacht kan worden aan horeca (overdag en ’s avonds), klimcentrum, 
exposities/tentoonstellingen en beurzen. De daaruit voortvloeiende parkeerbehoefte moet worden opgelost door 
middel van parkeren op de Bergumerdaam, het fabrieksterrein zelf en met inzetten van bussen.  
 
Met de hiervoor genoemde mogelijkheden wordt in het bestemmingsplan rekening gehouden.  
 
Voor de toekomst wordt rekening gehouden met enkele ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen, die vooral te 
maken hebben met een gewenste opwaardering en een revitalisering van het industrieterrein, zijn verwoord in de 
REOV. Belangrijke onderdelen van deze visie voor dit terrein zijn onder meer: 
 

- een toeristische recreatieve uitwerking van het jachthavengebied; 
- een modern gemengd bedrijventerrein; 
- plaats geven aan kleinschalige lokale bedrijvigheid; 
- het realiseren van een fijnmaziger ruimtelijke structuur; 
- het realiseren van een betere ontsluiting en heldere routing; 
- het segmenteren naar type en grootte bedrijvigheid; 
- het opzetten parkmanagement; 
- het concentreren van volumineuze detailhandel langs de rand. 

 
De meeste punten kunnen binnen het kader van dit bestemmingsplan worden gerealiseerd. De mogelijke 
ontwikkelingen rondom de jachthaven zijn echter op dit moment niet concreet genoeg. Mochten hier in de 
toekomst concrete plannen voor worden uitgewerkt, dan zullen deze in een partiële herziening van dit 
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bestemmingsplan juridisch worden vastgelegd. Verder kan worden opgemerkt dat de kansen die ontstaan voor de 
verbetering van de structuur en de uitstraling van het terrein, de versterking van de groenstructuur (m.n. aan de 
zuidzijde van de M.W. Oppedijk van Veenweg), én de verbetering van de relatie van het terrein met het centrum 
van Burgum, samenhangen met de verplaatsingsmogelijkheden van bestaande bedrijven.  
 
Milieu, water en omgevingstoetsen 
 
Naast de relevante beleidskaders dient bij de totstandkoming van het bestemmingsplan met name bij de nieuwe 
ontwikkelingen rekening gehouden te worden met de milieuwetgeving op zowel Europees als nationaal niveau.  
 
Op grond van Europese regelgeving moet bij de voorbereiding van bestemmingsplannen aandacht worden 
besteed aan de (mogelijke) aanwezigheid van archeologische waarden.  
 
Voor het terrein van de voormalige zuivelfabriek blijkt uit de Friese Archeologische Monumenten Kaart Extra 
(FAMKE) dat er zowel voor de periode steentijd-bronstijd als voor de periode ijzertijd-middeleeuwen geen 
beschermende archeologische waarden aanwezig zijn. Een beschermende regeling is voor het bestaande 
bedrijventerrein dus niet aan de orde.  
 
Het plangebied van het voorliggend bestemmingsplan ligt niet in of in de nabijheid van een Natura2000-gebied. 
Het dichtstbijzijnde Natura2000-gebied is de Alde Feanen, op vier kilometer afstand van het plangebied. Omdat 
het plangebied zelf niet in een Natura2000-gebied ligt, legt de wetgeving geen directe beperkingen op aan de 
toekomstige uitbreiding van het terrein. Er is ook geen sprake van externe werking.  
 
Bedrijventerrein 3 
 
De bestemming ‘bedrijventerrein 3’ heeft onder andere betrekking op de locatie van de voormalige zuivelfabriek 
en de loswal ten zuiden van de jachthaven.  
 
Wat betreft de mogelijkheden voor detailhandel is binnen deze bestemming het volgende geregeld. In principe is 
detailhandel – behoudens de mogelijkheid voor het houden van vlooienmarkten - uitgesloten. Dit is binnen de 
voorschriften ‘strijdig gebruik’ geregeld. Wel zijn er mogelijkheden voor productiegebonden detailhandel en 
volumineuze detailhandel.  
 
 
 
Productiegebonden detailhandel 
 
Detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, gerepareerd en/of toegepast in het productieproces, 
waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie. 
 
Volumineuze detailhandel 
 
Detailhandel in goederen, die vanwege de omvang van de gevoerde artikelen een groot oppervlak nodig heeft 
voor de uitstraling, zoals de verkoop van auto’s, boten, caravans, woning- en tuininrichtingsartikelen, grove 
bouwmaterialen, keukens en sanitar.  
 
Voor de locatie van de voormalige zuivelfabriek is een specifieke regeling opgenomen. Om ook andere functies in 
het gebouw van deze voormalige zuivelfabriek een plek te kunnen geven, is voor deze locatie een 
wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Via deze wijzigingsbevoegdheid is het mogelijk om de huidige 
bedrijfsbestemming onder voorwaarden te wijzigen in verschillende functies zoals volumineuze detailhandel, 
horeca 1 of 2 (overdag en ’s avonds), bijzondere recreatieve voorzieningen (al dan niet horend bij de jachthaven) 
en expositieruimtes/tentoonstellingen en beurzen mits: 

- functie qua aard en schaal is afgestemd op verzorgingsfunctie van de omringende kernen; 
- vestiging niet leidt tot duurzame ontwrichting van het in het betrokken gebied bestaande 

voorzieningenpakket in de desbetreffende sector; 
- geparkeerd wordt op eigen terrein; 
- het bedrijf op adequate wijze wordt ontsloten. 

 
Bij het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid mag geen onevenredige afbreuk worden gedaan aan: 

- straat- en bebouwingsbeeld; 
- de milieusituatie; 
- de woonsituatie; 
- de landschappelijke waarden; 
- de archeologische waarden; 
- de natuurwaarden; 
- de verkeersveiligheid; 
- de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden. 
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Horecabedrijf categorie 1 
 
Een complementair horecabedrijf dat is gericht op het hoofdzakelijk overdag verstrekken van (niet of licht 
alcoholhoudende) dranken en eenvoudige etenswaren aan bezoekers van andere functies, met name functies als 
centrumvoorzieningen en dagrecreatie, zoals een automatiek, broodjeszaak, cafetaria, croissanterie, koffiebar, 
lunchroom, ijssalon, petit-restaurant, snackbar, snack-kiosk, tearoom, traiteur en/of een naar de aard en invloed 
op de omgeving daarmee gelijk te stellen horecabedrijf.  
 
Horecabedrijf categorie 2 
 
Een horecabedrijf met een in het algemeen hoge bezoekersfrequentie gedurende de avond, dat voornamelijk is 
gericht op het verstrekken van maaltijden en/of (alcoholische) dranken, zoals een bar, (grand)café, eetcafé, 
restaurant, café-restaurant en/of een naar de aard en invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen 
horecabedrijf, al dan niet in combinatie met een logiesverstrekking of een zalencentrum.  

5.2 VISIE 
De huidige staat van De Molkfabryk moet verbeterd worden en er moeten betere huurders komen. Huurders die 
passen binnen het concept en de visie die de stichting voor ogen heeft. Laten we de visie eens onder de loep 
nemen en verhelderen. 
 

STICHTING DE MOLKFABRYK WIL EEN GROENE 
ONTMOETINGSPLAATS ZIJN VOOR MENSEN 
WAAR FOOD, CULTUUR, ZORG EN BUSINESS 
CENTRAAL STAAN EN WAAR SOCIALE COHESIE 
EN ACTIEVE PARTICIPATIE DE SCHAKEL VORMT 
TUSSEN DEELNEMERS EN ACTIVITEITEN.  
 
Een uitleg van deze visie is wel op zijn plaats: 
 
Groene ontmoetingsplaats 
Appelgroen, avocadogroen, bosgroen, schimmelgroen, mosgroen, mintgroen, limoengroen, gifgroen, grasgroen, 
pestogroen, pistachegroen en olijfgroen. Het valt niet te ontkennen en we willen dat niemand er omheen kan: De 
Molkfabryk kleurt letterlijk en figuurlijk groen. In verschillende tinten, steeds met een ander gevoel of een andere 
sfeer. Dit doen we niet alleen omdat de kleur mooi op- en wegvalt in de omgeving maar ook om een duurzame 
toekomst te garanderen. In de uitvoering zien we dit terug in de kleur van het gebouw maar ook in de ontwikkeling 
van het terrein. Zo is de kade aan het fabrieksterrein en de laad- en loswal aan de Burgumerdaam onderdeel van 
de Ecologische Zone die meerdere natuurgebieden met elkaar verbindt. In de ontwikkeling van het fabrieksterrein 
nemen we de gedachte van de Ecologische Zone mee zodat deze verbindingszone niet afgebroken maar juist 
doorgetrokken wordt.  
 
Het gebouw zelf, de fabriek, zien we als een plant. In een plant vindt onder de juiste omstandigheden 
fotosynthese plaats. Fotosynthese is een proces waarbij met genoeg licht, koolstofdioxide en water een proces 
van verbranding plaatsvindt waarbij de plant suiker en zuurstof aanmaakt. Beide stoffen zijn onmisbaar voor het 
leven op aarde. Zonder groen geen toekomst voor de mens. 
 
De Molkfabryk wil een duurzame bijdrage leveren aan de toekomst van de aarde. Daarom zet zij in op duurzame 
bouw, exploitatie en programmering en gedraagt zij zich als een circulaire economie. Een circulaire economie is 
gericht op maximaal hergebruik van producten, grondstoffen en menselijke talenten waarbij waardevernietiging 
wordt geminimaliseerd. Het nabootsen van de natuur is een aspect van de circulaire economie. 
 
In dit plan is te lezen op welke wijze zij zich groen kleurt en gedraagt en de circulaire economie tot uiting komt in 
de bedrijfsvoering van De Molkfabryk. 
 
Groene ontmoetingsplaats 
Zoals in het voorwoord van dit rapport al is aangekaart was de Burgumerdaam in de tijd voor de sluiting van de 
zuivelfabriek een plek van verbinding. Er werd gewerkt (onder andere in de fabriek) en er was vertier (onder 
andere in de herberg de Drie Gekroonde Baarzen). De Burgumerdaam stond bekend als een plek waar men 
elkaar kon ontmoeten. Op dit moment is de Burgumerdaam een doodlopende straat naar een uitgestorven 
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fabrieksterrein. De Burgumerdaam is zijn relevantie om mensen samen te brengen verloren met de sluiting van 
de zuivelfabriek, de afbraak van de herberg, de sloop van de tramverbinding over het water en het 
bombardement op de oude ophaalbrug. 
 
Stichting De Molkfabryk wil dat de Burgumerdaam en in het bijzonder (het terrein van) De Molkfabryk zijn functie 
van samenkomst terugkrijgt. Een plek waar mensen elkaar tegenkomen, waar mensen persoonlijk contact 
hebben, elkaar treffen om inspirerende, rustgevende of leerzame activiteiten te ondernemen. Een plek voor 
mensen uit alle lagen van de bevolking, voor jong en oud, voor omwonenden en gasten van verder.  
 
Sociale cohesie 
Mensen verbinden met elkaar en hun omgeving is een belangrijk speerpunt in de dagelijkse gang van zaken 
binnen het beleid van Stichting De Molkfabryk. Juist nu de afstand tussen generaties steeds groter lijkt te worden. 
In een tijd waarin jongere generaties opgroeien met nieuwe en digitale technieken en rurale gebieden vergrijzen. 
In een tijd waarin groepen tegenover elkaar worden geplaatst en mede daardoor de ontevredenheid binnen onze 
maatschappij groeit. De Molkfabryk wil een plek zijn waar activiteiten plaatsvinden voor mensen uit alle lagen van 
de bevolking en er synergie gecreëerd wordt tussen de verschillende bevolkingslagen. Om samen een positieve 
bijdrage te leveren aan onze eigen omgeving en elkaar daardoor beter te leren kennen en te begrijpen.  
 
We trekken deze gedachte door in de programmering van activiteiten als wel in de aanstelling van bedrijven en 
bedrijfsactiviteiten. Daarnaast richt de stichting een productiehuis op voor (culturele) activiteiten, een 
professionele Jeugdcultuurschool met ervaren docenten en een cultuur café in samenwerking met 
welzijnsorganisaties die hun intrek nemen in De Molkfabryk.   
 
Actieve participatie 
Als wij het hebben over actieve participatie dan richten wij ons niet op ons zelf (de organisatie) maar op de 
deelnemers die aanhaken bij de totstandkoming van de herbestemming, de exploitatie en de programmering van 
De Molkfabryk. Wij zijn ervan overtuigd dat wij tot een betere bedrijfsvoering komen als wij de deelnemers actief 
betrekken in de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf. Wij willen dat zij meedenken en meedoen. Met de 
gedachte dat als je ergens energie in stopt je er ook iets uit kan halen (net als bij het proces van fotosynthese in 
een plant). In de praktijk zal de actieve participatie van deelnemers zich op meerdere manieren uiten. 
 
Zo bestaat Stichting De Molkfabryk uit ondernemers uit de regio die voortdurend in contact staan met andere 
ondernemers en bewoners uit de regio. Zij hebben de taak om hun voelsprieten uit te zetten en signalen uit de 
regio op te vangen. Deze gedachte wordt helder gecommuniceerd, bijvoorbeeld op de website van De 
Molkfabryk. Zij wordt ook uitgedragen op bijeenkomsten van bijvoorbeeld de Vereniging voor Dorpsbelangen 
Burgum. De Molkfabryk moet een plek zijn waar kansen benut kunnen worden. Waar mensen onderzoek mogen 
doen, waar dingen uitgeprobeerd mogen worden. Waar mensen zichzelf en anderen mogen inspireren.  
 
Naast de stichting als beheerder van de fabriek is er een groep mensen actief als denktank. Zij raadplegen de 
stichting met nieuwe ideeën en zijn een doorgeefluik tussen de fabriek en de omgeving. Deze denktank bestaat 
uit deelnemers van diverse achtergrond (een buurtbewoner) en uit de verschillende lagen van de bevolking (een 
jongerenwerker). De ondernemers die een plek vinden in de fabriek worden ook gevraagd actief deel te nemen 
binnen deze denktank. De denktank staat onder leiding van de voorzitter van Stichting De Molkfabryk en komt 
structureel samen om op inspirerende en uitdagende wijze na te denken over de gang van zaken en toekomst 
van De Molkfabryk.  

5.3 MISSIE 
Stichting De Molkfabryk wil vooruitstrevende denkers en doeners bij elkaar brengen, wil talenten uit de regio een 
podium bieden om zich verder te ontwikkelen en wil startende ondernemers op weg helpen om op die wijze 
Burgum op de kaart te zetten als inspirerende en unieke groeiregio. Wij geloven in de kracht van plezier. Het 
stimuleert mensen om te participeren en terug te komen, zich te verbinden.   

5.3 BEDRIJFSIDEE  
De Molkfabryk realiseert zijn plannen door zich te richten op vier pijlers: FOOD, CULTUUR, ZORG en 
BUSINESS. 
 

FOOD 
 
De Molkfabryk streeft ernaar mensen dichter bij de voedselbron te brengen en hen bewust te maken van 
wat zij eten en waar het eten vandaan komt. Eten dat met aandacht en zorg voor mens en omgeving wordt 
gemaakt, draagt bij aan een gezond en gelukkig leven. Eten waar zowel boeren als burgers beter van 
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worden. In De Molkfabryk uit zich dat in de productie en verkoop van lokale producten van verschillende 
ondernemers. Zij maken hun eigen producten in de fabriek en werken samen met boeren, tuinders en 
leveranciers van andere producten uit de regio, elk met hun eigen verhaal.  
 
Om gestalte te geven aan dit idee bouwen wij twee centrale ruimten. De eerste ruimte biedt plaats aan een 
grand café en proeflokaal. De tweede ruimte biedt plaats aan De Stokerij, een verzamelplek voor brouwers 
en stokers, branders en malers.  
 
DE STOKERIJ 
 
We zoeken ondernemers voor De Molkfabryk die (h)eerlijke streekproducten produceren zoals kaas, whisky, wijn, 
bier, honing, worst en pannenkoeken. We dagen de ondernemers uit om er een ware proeverij voor bezoekers en 
consumenten van te maken en onderling samen te werken. Voedsel verbindt immers mensen! Maar we gaan 
daar nog een stap verder in, we dagen ze uit om bezoekers te betrekken bij de productie in de vorm van 
workshops. Zo hebben we contact met ondernemers die kookworkshops houden, ambachtelijke en biologische 
worsten maken, kaasproducten produceren, bier brouwen of whisky stoken en ga zo maar door. Her en der in 
Nederland zien we succesvolle en vergelijkbare initiatieven ontstaan, vaak richten die zich op een enkel product, 
bijvoorbeeld een bierproeverij. Wij willen een proef- en belevingslokaal maken waar verschillende producten 
samenkomen en mensen met elkaar bijvoorbeeld bier brouwen en kaas maken om die producten vervolgens te 
nuttigen aan grote eettafels of aan de lange bar in het De Stokerij of Het Ketel Lokaal. Een inspirerend voorbeeld 
is de oude tramremise in  Bad Nieuweschans waar De Graanrepubliek gehuisvest is.  
 
We vragen de ondernemers de workshops aan te bieden in allerlei verschillende vormen (gecombineerd met een 
bezoek aan een theatervoorstelling, als proeverij op een familiefeest of als onderdeel van een debat over 
voedsel) en voor verschillende doelgroepen (voor bedrijfsuitjes, vrijgezellenfeesten of schoolklassen).  
 
Indeling in de fabriek 
De Stokerij plaatsen we in de oude Kaasmakerij van de fabriek. De ruimte is uitermate geschikt voor een stokerij 
van bijvoorbeeld bier, ketels voor de brouwerij kunnen mooi geplaatst worden in de hoge ruimte. Door meer 
ramen te plaatsen in de ruimte zal er ook meer lichtinval zijn, het komt de sfeer van de enorme ruimte ten gunste. 
Aan de kant van de horecagelegenheid (in het oude Ketel Lokaal) openen we de grote ramen die nu 
dichtgemetseld zijn zodat er een open karakter ontstaat en mensen uitgenodigd worden naar binnen te gaan. Op 
deze manier is er contact tussen het eetgedeelte, de open keuken en De Stokerij die daarachter ligt. Via deze 
ruimte kunnen bezoekers ook in de theaterzaal terecht komen. Centraal liggen de toiletten, garderobe en foyer.  
 
KETEL LOKAAL 
BARBECUE EN BIER 
 
De Molkfabryk wil een knusse plek zijn van verbinding voor mensen uit alle lagen van de bevolking. Zij 
kunnen samenkomen in de fabriek en daar verschillende activiteiten uitvoeren of opzetten. Dat 
samenkomen gebeurt in het oude Ketel lokaal, het hart van de fabriek. In Het Ketel lokaal stonden vroeger 
verschillende (stoom)ketels, bedoeld voor de koeling en het condenseren van de melk. De leidingen 
stonden rechtstreeks in verbinding met Het Vacuüm Lokaal en waren onderdeel van de condens 
bereiding.  
 
Het oude Ketel Lokaal wordt getransformeerd tot een grand café, in bredere zin dan de traditie van dat woord. 
Het grand café is tevens een foyer voor de theater- en activiteiten zalen. Maar het grand café is ook de plek waar 
producten uit het De Stokerij genuttigd kunnen worden. Het grand café is een gezellige huiskamer waar mensen 
even tot rust kunnen komen. Het is een plek waar kleine en intieme optredens of presentaties gegeven kunnen 
worden. Een plek waar jong volwassenen op vrijdagmiddag een borrel kunnen drinken aan de bar met vrienden 
en collega’s. Waar mensen overdag en in de avond een kop verse koffie kunnen nuttigen of van een heerlijke 
biologische maaltijd kunnen genieten. De plek waar ondernemers in de fabriek kunnen lunchen of gasten uit 
kunnen nodigen voor een gesprek in een knusse en warme setting. Plekken als Neushoorn (Poppodium) in 
Leeuwarden of Khotinsky (Energiehuis in Dordrecht) zijn een goed voorbeeld voor de het Ketel Lokaal  
 
Aanpassingen aan Het Ketel Lokaal 
De rauwe ruimte van ruim 170 vierkante meter met een hoge nok wordt omgevormd tot een hotspot met een 
stijlvolle en comfortabele inrichting waarbij de authentieke kenmerken bewaard blijven. Er zal een ongedwongen 
en warme sfeer heersen. De inrichting zal je al snel uitnodigen om plaats te nemen in een van de verschillende 
zithoeken.  
 
 
Voedsel van de bron 
Stichting De Molkfabryk en de ondernemer die interesse heeft zijn horeca-activiteiten in het Ketel Lokaal uit te 
baten willen intensief samenwerken met lokale boeren en tuinders en proberen het voedsel zoveel mogelijk van 
de bron te halen. Het verhaal van deze ondernemers is voor ons belangrijk. Hoe maken zij hun product? Welk 
proces gaat daaraan vooraf en kunnen we dat proces inzichtelijk maken voor onze klanten? Kunnen we de relatie 
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tussen voedsel en consument verbeteren en de afstand daartussen verkleinen? Kunnen we zelf een positieve 
bijdrage leveren aan een meer ecologische en duurzame ontwikkeling van producten?  
 
Green Key 
De Molkfabryk streeft ernaar om in de nieuwe plannen een volledig duurzame en ecologische bedrijfsvoering uit 
te zetten. Zij zal zich daarom aanmelden voor een Green Key certificaat. Accommodaties met een Green Key 
voldoen aan strenge normen op het gebied van duurzaamheid, milieu en MVO. De normen richten zich op 
interne- en externe communicatie, voldoen aan wet- en regelgeving, duurzaamheid in het management van de 
onderneming, gebruik van energie, gas en water, afvalmanagement, vervoer, food en beverage, textiel, papier, 
drukwerk, etc.  
 

CULTUUR 
 

Cultuur is sinds mensenheugenis verbonden met de maatschappij. Cultuur verbindt de identiteit van een 
samenleving en verbindt de mensen in die samenleving. Het versterkt de kwaliteit van leven en de sociale 
cohesie en stimuleert creativiteit en innovatie. Economisch gezien is cultuur altijd al een van de motoren 
van ontwikkeling en groei geweest.  
 
Stichting De Molkfabryk wil van de oude zuivelfabriek een broedplaats voor innovatie en cultuur maken, 
een plek waar mensen vanuit alle lagen van de bevolking zich thuis voelen, zich kunnen ontwikkelen of 
kunnen genieten van kunst en cultuur. De stichting wil samenwerkingen stimuleren en daarin verbanden 
en verbindingen leggen met andere sectoren, iets wat momenteel steeds meer en beter naar voren komt 
in de ontwikkeling van kunst en cultuur in deze provincie.  
 
De Molkfabryk presenteert in samenwerking met Stichting Het Achterland drie ruimtes, variërend in formaat en 
luxe, die geschikt zijn voor kunst, cultuur, sport, entertainment en commerciële verhuur. In de basis denken we 
aan de volgende activiteiten: 
 

• Theater- en dansvoorstellingen  
• Feesten en partijen 
• Debatten en congressen  
• Workshops, presentaties en repetities 
• Evenementen en beurzen 
• Concerten 
• Vergaderingen 

 
Wij faciliteren drie algemene multifunctionele ruimtes in de fabriek die voor meerdere doeleinden gebruikt kunnen 
worden. Het gaat om een middelformaat theaterzaal, een kleine muti-functionele (presentatie)ruimte en een 
ruimte repetitiestudio die ook voor andere doeleinden gebruikt kan worden (workshops, vergaderingen, 
presentaties, etc.). 
 
De klant kan, in samenspraak met Stichting De Molkfabryk en/of Stichting Het Achterland kijken welke ruimte het 
beste past bij de activiteit die de klant wil organiseren. We richten de ruimtes bewust zo in dat ze multifunctioneel 
inzetbaar zijn. Zo zijn de meeste onderdelen demontabel (een tribune, doeken ter verduistering, grote 
verplaatsbare plantenbakken, geluidsinstallatie, stapelbare stoelen en tafels, etc.). Op die manier kan er elke dag 
een andere activiteit plaatsvinden, afhankelijk van de klant en zijn behoeftes.  
 
Het originele karakter van deze ruimtes wordt zoveel mogelijk gerespecteerd en zorgt voor een uniek karakter en 
een industriële sfeer. De upgrade van de ruimtes wordt met name gedaan met betrekking tot: 
 

• De akoestiek 
• De demping van geluid 
• Een demontabele tribune  
• Optionele verduistering  
• Een technische installatie (voor licht en geluid) 
• Een technische installatie (voor klimaat) 
• Een backstage voor deelnemers/artiesten en apparatuur/decor 
• Mogelijkheid om te kiezen tussen totale verduistering of lichtinval door grote ramen/pui 

 
Het centrale hart, ons restaurant en de daarbij behorende foyer kunnen alle ruimtes individueel bedienen.  
 

HET CENTRIFUGELOKAAL ALS THEATERZAAL  
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Vroeger 
Het Centrifugelokaal werd vroeger gebruikt bij het afromen van de melk. De melk werd binnengebracht in de 
melkontvangst en werd via leidingen naar Het Centrifugelokaal daarnaast getransporteerd. Aldaar kwam het in de 
‘centrifuge’ terecht en werd de vaste room van de vloeibare melk gescheiden. De room (ander woord voor 
melkvet) is qua gewicht lichter dan de rest van de melk, waardoor deze in het midden van de trommel 
achterbleef. De magere - bijna waterige - melk werd afgevoerd en op het juiste vetgehalte gebracht. Deze magere 
melk werd gebruikt om karnemelk van te maken. De room werd gebruikt om roomboter en slagroom van te 
maken.   
 
Nu 
Het Centrifugelokaal is uitermate geschikt voor kleinschalige culturele evenementen zoals debatten, kleine 
theater- of dansvoorstellingen, kleinschalige muziekoptredens en presentaties. Tevens kan deze ruimte gebruikt 
worden door stichtingen of verenigingen in of rond Burgum die een of andere kunst beoefenen. Hierbij valt te 
denken aan een muziekvereniging van elke soort, een dans-, sport- of theatergroep. Op het moment zijn wij met 
verschillende verenigingen in gesprek die belangstelling hebben om hun activiteiten in de fabriek uit te gaan 
voeren. Wij merken dat er veel vraag is naar een professionele accommodatie met de juiste sfeer en faciliteiten 
om kunsten te beoefenen. Zo toont muziekschool De Wâldsang interesse om jaarlijkse concerten in de fabriek te 
houden en het Liudger College om te kijken of de Franse (toneel)presentaties in De Molkfabryk georganiseerd 
kunnen worden.  
 
Door zijn ligging sluit Het Centrifugelokaal perfect aan op de centrale toegang en restaurant/foyer Burning Baarch 
en De Stokerij. Daarom kan deze ruimte ook goed gebruikt worden als feest- en danszaal of als uitbreiding van 
het restaurant bij grotere groepen of partijen.   
 
Aanpassingen aan Het Centrifugelokaal 
Net zoals alle andere ruimtes in De Molkfabryk moet ook Het Centrifugelokaal grondig gereinigd en gestript 
worden. Originele elementen, zoals de kenmerkende tegelwand, wordt bewaard gebleven en geeft de ruimte een 
unieke uitstraling. In deze ruimte is het belangrijk dat er een mobiele telescopische tribune wordt geplaatst met 
ruim 100 zitplaatsen. De ruimte moet verduisterd kunnen worden. Het verduisteren kan met theaterdoeken, 
ramen zijn in deze ruimte niet aanwezig. Voor een juiste geluidsbeheersing zal er een akoestische oplossing 
gezocht moeten worden als wel een mogelijkheid om de ruimte geluidsdicht te maken. In het plafond wordt een 
trussysteem/grid geplaatst zodat lampen en andere techniek opgehangen kan worden.  

 
JEUGDCULTUURSCHOOL HET ACHTERLAND 

 
Educatie is een belangrijk speerpunt in de missie van Stichting De Molkfabryk. Daarom is de stichting blij met het 
initiatief om een professionele jeugdcultuurschool op te starten in De Molkfabryk. Het initiatief komt van 
muziekdocent en theatermaker Adriaan Groffen (Leeuwarden), onder andere werkzaam voor muziekschool De 
Wâldsang (Buitenpost) en van voorzitter Stichting De Molkfabryk en artistiek leider PeerGrouP locatietheater 
Noord-Nederland Dirk Bruinsma - onder andere bekend van de grootschalige locatievoorstellingen HEBECA en 
Grutte Pier fan Kimswert.  
 
Het concept van jeugdcultuurschool Het Achterland is uniek in Nederland. Het Achterland richt zich namelijk op 
de ontwikkeling van jongeren en het ontwikkelen van theater skills in sociale context. Oprichter Dirk Bruinsma is 
ervan overtuigd dat in de huidige maatschappij het belangrijk is om jongeren te verbinden met sociale 
vraagstukken, op de plek waar die vraagstukken hun oorsprong vinden. Theater kan een middel bij uitstek zijn om 
die vraagstukken te behandelen. Jongeren kunnen daar iets van leren, maar ook een positieve bijdrage leveren 
aan het oplossen van die vraagstukken. Het project richt zich dan ook op de verbinding die de jongeren hebben 
met hun eigen omgeving.  
 
Het Achterland wordt breed gedragen door lokale en regionale politiek en er is belangstelling van veel 
aanverwante organisaties voor het initiatief, waaronder  Schouwburg De Lawei in Drachten, festivals als Welcome 
to the Village en Leeuwarden Friesland 2018. Op dit moment worden er subsidieaanvragen gerealiseerd en 
werken de bestuurders aan een financiering en dekkingsplan. Het doel is om in september 2019 te starten met 
een eerste lichting studenten.   
 

ZORG 
 
De Molkfabryk opent haar deuren voor mensen uit alle lagen van de bevolking en wil hen het liefst zoveel 
mogelijk op een ongedwongen manier met elkaar in contact brengen.  
 
Stichting De Molkfabryk is op dit moment in gesprek met een welzijnsorganisatie die mogelijk haar intrek in De 
Molkfabryk wil nemen.  
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BUSINESS 
 
De Molkfabryk is een uniek pand met een lange en rijke geschiedenis. Die geschiedenis zie je duidelijk 
terug in de verschillende gebouwdelen. In de muren en de betegeling, in de bijzondere raampartijen en 
het gebruik van beton ten opzicht van metaal. Het maakt De Molkfabryk tot een bijzondere werkplek met 
een heel eigen sfeer.  
 
In De Molkfabryk bieden we plaats aan (startende) ondernemers die passen binnen de visie en missie van het 
plan. We reserveren de resterende ruimtes van Het Directiegebouw, dat is gelegen aan de Burgumerdaam, voor 
deze ondernemers. We creëren daar verschillende ruimtes. Individuele ruimtes (voor bijvoorbeeld een illustrator 
en een kunstenares) en een aantal flexplekken. De flexplekken breiden we uit met een algemene vergaderruimte 
en een kleine keuken voor koffie en thee. Het is de bedoeling dat deze flexplekken een inspiratie- en 
innovatieplek worden. Een inspirerende werkplek waar ondernemers samenwerken en elkaars talenten en 
expertises gebruiken.  
Bij voldoende belangstelling willen we Het Indamplokaal ook ombouwen tot een creatieve flexplek waar 
ondernemers een ruimte of een bureau huren.  
 
Portal to the world 
In De Molkfabryk bieden we ondernemers, deelnemers  en bezoekers een ultrasnelle en gratis wifi-verbinding 
aan. Het past bij ons idee dat De Molkfabryk een portaal is naar de buitenwereld. Naar de regio, ons land en ver 
daarbuiten. De website van De Molkfabryk speelt hierin ook een grote rol. Deze website wordt een digitale en 
interactieve omgeving. Een digitale omgeving waar we presenteren wie we zijn, met wie we samenwerken, hoe 
ons programma eruit ziet, welk onderzoek we doen en wat de uitkomsten daarvan zijn.  
 
We werken samen met lokale ICT ondernemers om deze digitale omgeving vorm te geven. In de toekomst willen 
we gebruik gaan maken van de ultra-snelle glasvezel kabel die voor de deur van De Molkfabryk ligt. Met name 
voor ondernemers met grootverbruik aan digitale data een interessante en waardevolle toevoeging. 
 

5.4 DOELGROEP  
Stichting De Molkfabryk zoekt ondernemers en deelnemers die zich willen verbinden met de visie en 
missie van De Molkfabryk. Met een open blik naar onze maatschappij en de motivatie om een positieve 
bijdrage te leveren aan de omgeving van Burgum. Zo kan De Molkfabryk een trekpleister worden voor 
bezoekers uit alle hoeken van het land die zich graag laten verassen, verwonderen of vermaken.  
 
EDUACTIE als kernwaarde 
Een educatief luifeltje overkoepelt de vier pijlers. Ons vizier is gericht op jeugd, jongeren en frisdenkers. Zij zijn de 
toekomst. We willen hen iets leren en we willen van hen leren. Daarom gaan we intensief samenwerken met 
verschillende opleidingsinstituten uit de omgeving. Zo willen we samenwerken met kunstopleiding D’Drive 
Leeuwarden, CSG Liudger, Singelland Burgum, AZS Papilio, de HNL, STENDEN, de basisscholen uit Burgum, 
etc.  
 
Wij zien De Molkfabryk als een speeltuin waar iedereen kan leren en experimenteren. Jongeren krijgen 
bijvoorbeeld de mogelijkheid zich cultureel te ontwikkelen in de Jeugdtheaterschool. Scholieren worden betrokken 
bij educatieprojecten over voedsel, bijvoorbeeld in een educatieve kaasmakerij.  

5.5 ARCHITECTUUR 
De verbouwplannen van De Molkfabryk worden in nauwe samenwerking met een architect uitgewerkt waardoor 
de kwaliteit voor de architectonische invulling en uitstraling gewaarborgd is. Ir. Kurt Boomgaard heeft zijn kantoor 
in Franeker en heeft ruime ervaring op het gebied van herbestemming. De samenwerking zal in nauw overleg met 
de Stedenbouwkundige W. v.d. Schaaf plaatsvinden waarbij de belangen van de gemeente en de stichting elkaar 
versterken gaan.  

5.6 RECHTSVORM  
Stichting De Molkfabryk is opgericht op 12 oktober 2016 en heeft ten doel: 
 
a. het voorbereiden en heruitvoeren van de herbestemming, de exploitatie en het beheer van de 

voormalige zuivelfabriek te Bergum, gevestigd aan de Bergumerdaam 28 te Bergum; 
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b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden 
of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 
 

• het ontplooien, stimuleren en coördineren van activiteiten die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn; 
• samenwerking met instellingen en organisaties die op soortgelijk gebied als dat van de stichting 

werkzaam zijn 
• alle andere wettige middelen. 

 
De statuten van Stichting De Molkfabryk zijn toegevoegd als bijlage.  

5.7 PERSONEEL 
Momenteel is er voor De Molkfabryk fulltime een beheerder aanwezig die de dagelijkse zaken aanstuurt en het 
terrein en de gebouwen beheerd en schoon houdt. De bestuurders van Stichting De Molkfabryk doen het 
dagelijks bestuur en beheer van de organisatie. Zij sturen de beheerder aan. De stichting is tevens het officiële 
aanspreekpunt van De Molkfabryk.  
 
In de toekomst wordt er, afhankelijk van de invulling, mogelijkheden en vraag, personeel (tijdelijk) gecontracteerd 
of in dienst genomen. Hierbij valt te denken aan een schoonmaker, een timmerman, een programmeur, een 
publiciteitsmedewerker en/of een installateur. Voor het overige vaste personeel wordt gedacht aan een 0 uren 
contract. 
 
Om de kosten laag te houden zullen zoveel mogelijk taken uitbesteedt worden. Het gebruik van studenten in de 
eindfase van hun opleiding als stageplaatsen wordt gestimuleerd. 
 
Wanneer de gebouwen verder zijn aangepast en de overige invullingen behaald zijn kan er gedacht worden aan 
bijvoorbeeld geluidstechnici, belichtingstechnici, enz. De opleiding en ervaring van het personeel moet afgestemd 
zijn op hun beroep en/of functie. De CAO van de bedrijfsbranche van het beroep is van toepassing. 

5.8 ADMINISTRATIE  
In de opstartfase zal Stichting De Molkfabryk de boekhouding zelf gaan uitvoeren. Het ligt in de bedoeling de 
jaarverslagen op te stellen door accountantskantoor BuroTwa. BuroTwa is een compact professioneel advies- en 
administratiekantoor voor MKB ondernemers.  
 
BUROTWA 
Elingsloane 23 
9251 MN, Burgum 
 
http://www.burotwa.nl  
 
Stichting De Molkfabryk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met het nummer 67054919 en opgericht 
bij Slagman Volders Notarissen te Leeuwarden op 13 oktober 2016. De statuten van de stichting zijn toegevoegd 
als bijlage.  

5.9 VERGUNNINGEN  
Over het algemeen kan gezegd worden dat de huurder zelf moet zorgen voor de benodigde vergunningen om zijn 
bedrijfsactiviteit uit te kunnen voeren. Hierbij zal Stichting De Molkfabryk alle medewerking verlenen. 
 
In overleg met de gemeente wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een Horeca-  en Detailhandel 
vergunning waarna de desbetreffende ondernemer deze vergunning kan gaan regelen. Onbekend is of deze 
vergunningen ook integraal door de stichting geregeld kunnen worden. Dit wordt nog gecommuniceerd met de 
gemeente. 
 
Voor de verbouwwerkzaamheden worden de benodigde vergunningen aangevraagd in één of meerdere 
omgevingsvergunningen. De omgevingsvergunningen worden conform het vigerende Bouwbesluit aangevraagd 
waarbij vooraf overleg met de betrokken ambtenaren wordt gepleegd. 

5.10 VERZEKERINGEN  
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Stichting De Molkfabryk gaat de volgende verzekeringen afsluiten: 
 

1. W.A. Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering, 
2. Opstalverzekering voor het verzekeren van het onroerende goed*, 
3. Inboedelverzekering, 
4. Rechtsbijstandverzekering, 
5. Autoverzekering, 
6. Kortlopende of structurele evenementenverzekering, 
7. CAR verzekering. 

 
*De bestaande opstallen zijn verzekerd door de eigenaar van het onroerend goed en deze verzekering valt onder 
de brandverzekering. De gebouwen zijn verzekerd tegen herbouwwaarde. Stichting De Molkfabryk sluit een 
aparte opstalverzekering af voor de door haar uitgevoerde en gerealiseerde onderdelen van het onroerend goed. 
Deze onderdelen worden tegen herbouwwaarde verzekerd. 

7. ALGEMENE VOORWAARDEN 
Voor de betrokken ondernemers in De Molkfabryk zijn algemene voorwaarden opgesteld om de samenwerking 
en het gehele belang te waarborgen en te stimuleren. 
 
Algemene voorwaarden: 
 
ARTIKEL 1 BEGRIPPEN 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

• De Stichting: De Molkfabryk in de gemeente Tytjerksteradiel, ingeschreven in het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel onder nummer 67054919; 

• Het bestuur: het bestuur van de Stichting; 
• Het werkgebied: de regio Noord Nederland, met het accent op de gemeente Tytjerksteradiel; 
• De Aanvrager: – bedrijven en instellingen die willen participeren bij de Stichting 
• – bedrijven en instellingen die ondersteuning ontvangen van de Stichting - bedrijven en instellingen 

waarmee de Stichting participaties aangaat; 
• Het Traject: ondersteuningen en participaties zoals omschreven in het huishoudelijk reglement. 

ARTIKEL 2 STICHTING 

De Stichting heeft ten doel de bevordering van het samenkomen, beleven, educatie en het bevorderen van de 
werkgelegenheid en de leefbaarheid in het werkgebied. De Stichting ondersteunt vanuit ideële overtuigingen 
bedrijven en instellingen met het tijdelijk het beschikbaar stellen van betaalbare bedrijfshuisvesting en het 
aanbieden van advies bij de bedrijfsvoering. Daarnaast participeert de Stichting in projecten welke de 
werkgelegenheid en leefbaarheid in het werkgebied bevorderen. De bestuursleden opereren op vrijwillige en 
onbezoldigde basis. 

ARTIKEL 3 TOEPASSELIJKHEID 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Trajecten vanaf het moment van het leggen van het 
eerste contact, tenzij met de Aanvrager voorafgaande aan de totstandkoming van een Traject schriftelijk anders is 
overeengekomen. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op enig onderzoekstraject 
voorafgaande aan de definitieve totstandkoming van een Traject. Aan uitvoering geven van een 
onderzoekstraject door de Stichting kunnen door de Aanvrager geen rechten worden ontleend. Deze Algemene 
Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende en vervolgtrajecten. Alle bedingen en bepalingen in deze 
Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuursleden respectievelijk alle andere 
personen die door de Stichting worden ingeschakeld. Alle personen die bij de uitvoering van enig Traject door de 
Stichting zijn ingeschakeld kunnen een beroep doen op deze Algemene Voorwaarden. 

ARTIKEL 4 TRAJECT 
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Een Traject komt eerst tot stand nadat deze schriftelijk door de Stichting is aanvaard. Alle aanvragen tot Trajecten 
worden geacht aan de Stichting te zijn gericht; ook indien de aanvraag is gericht aan een van de bestuursleden. 
Een Traject kan door de Stichting om haar moverende redenen steeds tussentijds worden beëindigd. Het staat de 
Stichting vrij Trajecten onder haar verantwoordelijkheid door haar aan te wijzen bestuursleden te laten uitvoeren, 
in voorkomend geval met inschakeling van derden. 

ARTIKEL 5 AFSPRAKEN EN INFORMATIE 

Gedurende het Traject dient de Aanvrager de Stichting te voorzien van alle benodigde informatie en zich te 
houden aan de gemaakte afspraken. De aanvrager cq. schuldenaar dient de Stichting onmiddellijk over al die 
zaken die voor de Stichting van belang zijn voor haar juridische positie in te lichten. Indien de Aanvrager hier niet 
aan voldoet, kan de Stichting het Traject tussentijds beëindigen. 

ARTIKEL 6 VERPLICHTINGEN AANVRAGER 

De Aanvrager neemt jegens de Stichting de nodige zorgvuldigheid in acht en houdt daarbij naar beste vermogen 
rekening met de belangen van de Stichting. De Aanvrager mag van de diensten en/of producten van de Stichting 
geen oneigenlijk gebruik maken, waaronder begrepen gebruik dat strijdig is met wet- en regelgeving, strafbare 
feiten of schadelijk is voor de Stichting of haar reputatie en haar integriteit. 

De Aanvrager is verplicht aan de Stichting alle medewerking te verlenen en informatie te verstrekken voor het 
vaststellen en verifiëren van onder meer zijn identiteit, Burgerservicenummer, geboortedatum, 
handelingsbekwaamheid en -bevoegdheid etc. etc. 

De Aanvrager deelt de Stichting mede naar welk adres voor hem bestemde documenten en dergelijke kunnen 
worden gezonden. De Aanvrager dient bij naams- en adreswijzigingen deze onmiddellijk aan de Stichting mede te 
delen. Als er bij de Stichting geen adres bekend is en de Stichting onderzoek moet doen naar het adres van de 
aanvrager, overigens zonder daartoe verplicht te zijn, dan zijn de kosten die de Stichting hiervoor gemaakt heeft 
voor rekening van de Aanvrager. 

ARTIKEL 7 RECHTEN STICHTING 

Als de Aanvrager in verzuim is met de nakoming van enige verplichting jegens de Stichting, mag de Stichting 
haar vordering op de Aanvrager onmiddellijk opeisbaar maken, tenzij dit gelet op de geringe betekenis van het 
verzuim niet gerechtvaardigd is. 

ARTIKEL 8 BEWIJS 

Tegenover de Aanvrager strekt een uittreksel uit de administratie van de Stichting tot volledig bewijs voor wat 
betreft de hoogte van de nog van de Aanvrager te ontvangen bedragen, behoudens door de Aanvrager geleverd 
tegenbewijs. 

ARTIKEL 9 DECLARATIE 

Bij de uitvoering van een Traject zijn alle door de Stichting redelijkerwijze te maken kosten, indien van toepassing 
inclusief omzetbelasting, ongeacht hun aard, voor rekening van de Aanvrager, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen. Door de Stichting gemaakte kosten, als hierboven bedoeld, kunnen, indien de uitvoering van 
het Traject zich uitstrekt over een langere periode dan één maand, tussentijds bij de Aanvrager in rekening 
worden gebracht. De Stichting is gerechtigd van de Aanvrager de betaling van een voorschot te verlangen op de 
door de Stichting te maken kosten. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eerstvolgende definitieve 
afrekening in het kader van het Traject. Bij het verstrekken van of bemiddelen in financiering, welke in beginsel 
alleen wordt verstrekt indien reguliere bancaire financiering niet mogelijk blijkt, zal terzake steeds een separate 
overeenkomst worden gesloten met daarin opgenomen onder andere afspraken inzake vergoedingen van door 
de Stichting te maken kosten en door de Aanvrager te stellen zekerheden. Mochten deze afspraken afwijken van 
deze Algemene Voorwaarden dan gelden de afspraken zoals overeengekomen in de separate overeenkomst. 
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ARTIKEL 10 BETALING 

Betaling van declaraties van de Stichting inzake voor rekening van de Aanvrager gemaakte kosten dient te 
geschieden binnen dertig dagen na de factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de Aanvrager van 
rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente voor 
zakelijke transacties. Indien de Stichting invorderingsmaatregelen treft tegen de Aanvrager die in verzuim is, 
komen de invorderingskosten ten laste van de Aanvrager. De Aanvrager is uitsluitend gekweten door overmaking 
op één van de ten name van de Stichting gestelde bankrekeningen. 

ARTIKEL 11 KOSTEN 

De Stichting brengt voor haar dienstverlening rente en kosten in rekening. De Stichting mag de hoogte hiervan 
wijzigen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

Als de Stichting wordt betrokken bij een beslag, geschil of procedure tussen de Aanvrager en een derde, dan zal 
de Aanvrager de daaruit voortvloeiende kosten voor de Stichting (bijvoorbeeld rechtsbijstandskosten) volledig aan 
de Stichting vergoeden. 

Alle overige bijzondere kosten voor de Stichting voortvloeiende uit de relatie met de Aanvrager komen voor 
rekening van de Aanvrager voor zover dit redelijk is. Alle belastingen, heffingen en dergelijke, onder welke naam 
dan ook en door wie dan ook geheven, die betrekking hebben op de relatie tussen de Stichting en de Aanvrager, 
komen ook voor rekening van de Aanvrager. 

ARTIKEL 12 AANSPRAKELIJKHEID 

De Stichting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de kant 
van de Stichting en/of haar bestuursleden. Bij het inschakelen van derden zal de Stichting steeds de nodige 
zorgvuldigheid in acht nemen. De Stichting is echter niet aansprakelijk voor (vervolg)schade die het gevolg is van 
tekortkomingen van de ingeschakelde derden. De Aanvrager vrijwaart de Stichting tegen alle aanspraken van 
derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen of 
voortvloeien uit het Traject, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van de Stichting. 

ARTIKEL 13 BEËINDIGING RELATIE 

Zowel de Aanvrager als de Stichting kan de relatie tussen hun geheel of gedeeltelijk opzeggen. 

Na opzegging van de Aanvrager worden de tussen de Stichting en de Aanvrager bestaande individuele 
overeenkomsten zo spoedig mogelijk afgewikkeld met inachtneming van de daarvoor geldende termijnen. Tijdens 
deze afwikkeling blijven de Algemene Voorwaarden van toepassing 

ARTIKEL 14 VERTROUWELIJKHEID 

Partijen zijn gehouden de over en weer verstrekte en/of verkregen informatie (ongeacht de verschijningsvorm 
waarin) vertrouwelijk te behandelen, tenzij wet- en/of regelgeving de openbaarmaking ervan vereisen. 

ARTIKEL 15 GESCHILLEN 

De rechtsverhouding tussen de Aanvrager en de Stichting is onderworpen aan Nederlands recht. 

Een Aanvrager dient, op straffe van verval van zijn recht, zijn klacht inzake het Traject schriftelijk aan de Stichting 
voor te leggen binnen één maand nadat de Aanvrager kennis heeft kunnen nemen van het opzettelijk handelen 
en/of de grove nalatigheid van de kant van de Stichting en/of haar bestuursleden, welke handeling of nalatigheid 
tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven. De Stichting streeft ernaar een klacht binnen vier weken na ontvangst 
van die klacht af te handelen. Indien deze termijn voor de Stichting te kort is, zal de Aanvrager schriftelijk worden 
geïnformeerd over de voortgang van de behandeling van zijn klacht. Geschillen die na afhandeling door de 
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Stichting uit de rechtsverhouding tussen de Aanvrager en de Stichting voortvloeien, zullen uitsluitend worden 
beslecht door de daartoe bevoegde Nederlandse rechter. 

ARTIKEL 16 VERNIETIGBAARHEID 

Mocht een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan heeft dit niet tot gevolg dat 
een andere bepaling daarvan (deels) nietig of vernietigbaar is. Als een bepaling in deze Algemene Voorwaarden 
nietig of vernietigbaar mocht zijn, wordt zij vervangen door een geldige bepaling die het meest de strekking van 
de nietige of vernietigbare bepaling benadert. 

Deze Algemene Voorwaarden worden gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Friesland te Leeuwarden 
onder nummer  bij de Kamer van Koophandel 67054919. Daarnaast zijn deze Algemene Voorwaarden te 
raadplegen op de website van de Stichting. 

 VRIJWARINGSVERKLARING 

Afspraken voor de samenwerking tussen de ondernemer/aanvrager en Stichting De Molkfabryk. 

Ondergetekende heeft contact opgenomen met de Stichting De Molkfabryk voor ondersteuning, participatie en/of 
advies ten behoeve van hemzelf en de door hem vertegenwoordigde onderneming of organisatie om een 
antwoord te vinden op de door ondergetekende aan de Stichting gestelde vraag. 

Onder de Stichting De Molkfabryk wordt in dit document verstaan: de Stichting zelf en de aan haar gelieerde 
bestuursleden, adviseurs en derden. 

Stichting De Molkfabryk hierna te noemen de Stichting. 

Onder ondergetekende wordt in dit document verstaan: ondergetekende en het bedrijf dat dan wel de organisatie 
die ondergetekende vertegenwoordigt. 

Op de samenwerking tussen ondergetekende en de Stichting zijn de Algemene Voorwaarden van de Stichting De 
Molkfabryk. Ondergetekende verklaart een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen. 
Daarnaast zijn op de samenwerking de volgende regels van toepassing: 

1 De aanvrager blijft verantwoordelijk 

De Stichting staat ondergetekende bij in één of meerdere gesprekken, waarbij de verantwoordelijkheid van de 
gang van zaken in het bedrijf van ondergetekende of de door hem vertegenwoordigde organisatie steeds bij 
ondergetekende blijft berusten. Alle beslissingen, ook indien daar een antwoord van de Stichting op de 
vraagstelling van ondergetekende aan ten grondslag ligt, komen voor rekening en verantwoording van de 
ondergetekende of de door hem vertegenwoordigde organisatie. 

2 Afspraken en informatie 

Ondergetekende dient, om de beeldvorming van de Stichting optimaal te doen zijn, de Stichting alle relevante 
informatie gevraagd en ongevraagd te verstrekken waarvan ondergetekende redelijkerwijs kan vermoeden dat 
deze voor de behandeling van zijn vraag van belang kan zijn cq. nodig is. Uiteraard zal de Stichting vertrouwelijk 
omgaan met de ontvangen informatie. Als er tijdens de looptijd van de relatie tussen ondergetekende en de 
Stichting wijzigingen in de situatie voordoen dan is ondergetekende verplicht de Stichting hiervan onmiddellijk in 
kennis te stellen. 

3 Vrijwaringsclausule 
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Stichting De Molkfabryk en de aan haar gelieerde ingeschakelde bestuursleden, adviseurs en derden zijn niet 
aansprakelijk voor: 

- schade welke is of kan ontstaan door het niet nakomen van gemaakte afspraken door 
ondergetekende; 

- de juistheid van de door ondergetekende en/of diens accountant/boekhouder aan de Stichting 
verstrekte gegevens; 

- gelet op het karakter van de aanvraag- cq. advisering-activiteiten, eventueel geleden of te lijden 
schade als   gevolg van de gegeven adviezen/begeleiding. 

 8. BEREIKBAARHEID  

Met de komst van de Centrale As, die Dokkum met Burgum, Garyp en Nijega verbindt, ontstaat een 
snellere verbinding van het noorden van Friesland met het hart van de provincie. De verbetering 
van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid geven een positieve impuls aan de herbestemming 
van De Molkfabryk en diens bereikbaarheid voor ondernemers, deelnemers en bezoekers. De 
Molkfabryk ligt daarnaast aan de jachthaven Bergumermeer, een verenigingshaven met 
staanplaatsen voor campers. Stichting De Molkfabryk wil haar terrein graag herinrichten in 
samenspraak met gemeente, jachthaven en bewoners aan de Bergumerdaam om op die manier een 
prettige verbinding tussen de verschillende gebieden rond het fabrieksterrein te ontwikkelen.  

Door de aanleg van de Centrale As verandert het gebied in en rondom Burgum enorm. Zo neemt de 
verkeersintensiteit op de doorgaande weg van Burgum enorm af, is de verwachting. Daardoor kan de weg 
worden afgewaardeerd en is de gemeente Tytsjerksteradiel bezig dit gebied van een nieuwe inrichting te 
voorzien. Zo verdwijnen de stoplichten bij het gemeentehuis. De kruising wordt vervangen door een 
rotonde. Vanuit het nieuwe Wetter- en Willepark Burgum kan men in de toekomst, over het water de 
Westerse Hei, De Molkfabryk bereiken. Aan de westkant van de nieuwe brug naar Burgum wordt tevens 
een parkeergelegenheid gecreëerd, onder andere voor bezoekers van De Molkfabryk. Dit legt minder druk 
op een parkeergelegenheid direct aan De Molkfabryk op de Bergumerdaam.  

In samenspraak met de gemeente wil de stichting de bereikbaarheid van De Molkfabryk verbeteren en de 
verschillende verkeers- en publieksstromen uitwerken. Het gebied tussen de jachthaven en Het 
Directiegebouw, met de stoep aan de fabriek, de Bergumerdaam, de loswal, het parkeerterrein en de 
overgang naar de jachthaven zouden in het herbestemmingsplan meegenomen kunnen worden. Op dit 
moment functioneren de genoemde terreinen en gebieden los van elkaar. Stichting De Molkfabryk denkt 
dat deze gebieden met een nieuwe inrichting beter op elkaar aan kunnen sluiten en daardoor op zichzelf 
ook beter tot zijn recht kunnen komen. Dit geldt ook voor de verbindingszone ten westen van de fabriek, 
over het water de Westerse Hei, naar het fabrieksterrein. De aanleg van een oversteekplaats is hierin zeer 
wenselijk. 
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9. BIJLAGEN 
9.1 Oprichtingsakte Stichting De Molkfabryk 
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9.2 Uittreksel KvK 
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9.3 Voorbeeldprojecten 
 
Fabrieken 
Hoog Vuur http://www.hoogvuur.nl  
De Nieuwe Stad http://www.denieuwestad.nl  
Van Nellefabriek http://www.vannellefabriek.com  
Caballerofabriek http://www.cabfab.nl  
Westergasfabriek http://www.westergasfabriek.nl  
Nedinsco Gebouw https://www.vbr.nl/project/restauratie-Nedinsco-gebouw  
De Baronie http://www.grootbaronie.nl  
Cereolfabriek http://www.cereolfabriek.nl  
De Sodafabriek http://sodafabriek.nl  
De Graansilo http://graansilowerkplek.nl  
Honigcomplex http://www.honigcomplex.nl  
De Melkfabriek http://www.demelkfabriek.eu  
Energiehuis Dordrecht https://www.energiehuis.nl  
Khotinsky (in Energiehuis Dordrecht)  http://www.khotinsky.com  
De Hallen http://www.dehallen-amsterdam.nl  
 
Proeflokalen 
Jopen http://www.jopenbier.nl  
Twentse Bierbrouwerij http://www.twentsebierbrouwerij.nl  
Oijen http://speciaalbierbrouwerij.nl  
De Koningshoeven http://www.koningshoeven.nl/nl/abdij/bierbrouwerij.php  
Bregje Leiden http://www.proeflokaalbregje.nl  
Bierfabriek Amsterdam http://www.bierfabriek.nl  
Proeflokaal Mout http://www.proeflokaalmout.nl  
Princen Brouwerijen http://www.princenbrouwerijen.nl  
Proeflokaal Reijngoud http://www.proeflokaalreijngoud.nl  
 
Voedsel 
De Noardewyn http://www.bessenkwekerij.nl  
Korenmolen De Hoop http://www.dehoopsumar.nl  
Pannenkoekenburcht Nienoord http://www.pannenkoekenburchtnienoord.nl 
Melktap Hearlike Molke https://www.facebook.com/melktapburgum  
Puur Lokaal http://puurlokaal.nl  
Kaaslust http://www.kaaslust.nl  
 
Zorg 
‘t Griene Nest http://www.grienenest.nl  
Dagbesteding De Swaen http://www.dagbestedingdeswaen.nl  
 
Kunstgalerieën  
Melklokaal http://www.melklokaal.nl  


