
Bezoek	  aan	  de	  bakker	  
	  

Op	  5	  maart	  2015	  excursie	  Bakkerij	  van	  der	  Waal	  in	  de	  Klompemakerstraat.	  
We	  werden	  ontvangen	  door	  Leonie	  met	  koffie/thee	  en	  een	  heerlijk	  koekje	  uit	  eigen	  

bakkerij.	  
Bakker	  Jeroen	  van	  der	  Waal	  kwam	  even	  later	  binnen	  en	  vertelde	  over	  zijn	  bedrijf,	  het	  
bestaat	  al	  meer	  dan	  honderd	  jaar	  zijn	  voor	  overgrootouders	  zijn	  begonnen	  in	  de	  plaats	  
Hendrik	  Ido	  Ambacht	  en	  nu	  zijn	  ze	  gevestigd	  in	  Ridderkerk,	  ze	  hebben	  een	  aantal	  eigen	  

winkels,	  leveren	  o.a.	  aan	  schepen,	  hotels	  enz.	  
Jeroen	  liet	  ons	  het	  proces	  zien	  van	  meel/bloem	  tot	  aan	  distributie	  van	  de	  gebakken	  
lekkernijen.	  Het	  mengen	  van	  de	  ingrediënten,	  kneden	  in	  de	  machine	  het	  rijzen	  in	  de	  

verwarmde	  kamer	  en	  het	  opnieuw	  kneden	  en	  in	  bakblikken	  doen	  door	  de	  bakker	  die	  de	  
broden	  nog	  even	  door	  de	  	  sesam	  of	  maanzaad	  rolde,	  het	  bewerken	  van	  tijgerbrood	  met	  
dat	  mooie	  knapperige	  korstje.	  Daarna	  kregen	  de	  broden	  weer	  rust	  in	  een	  volgende	  

rijskamer	  en	  werden	  de	  ovens	  gereed	  gemaakt	  voor	  het	  bakproces.	  Op	  een	  grote	  stelling	  
ging	  het	  de	  oven	  in	  en	  na	  het	  bakken	  er	  weer	  uit.	  Nog	  een	  laatste	  behandeling	  	  voor	  ze	  
naar	  de	  distributie	  kamer	  gereden	  werden.	  Middels	  een	  computersysteem	  	  werd	  

gekeken	  waar	  en	  hoeveel	  de	  bestelling	  was	  en	  werden	  de	  bakken	  gevuld	  met	  brood,	  
broodjes,	  krentenbollen	  enz.	  netjes	  onder	  de	  bordjes	  gezet	  van	  de	  bedrijven	  die	  de	  
bestelling	  geleverd	  kregen.	  Wat	  is	  dat	  leuk	  om	  te	  zien	  en	  wat	  ruikt	  dat	  lekker.	  

Wat	  nou	  zo	  leuk	  is	  om	  te	  weten,	  bakker	  	  Jeroen	  heeft	  een	  8,9	  gekregen	  van	  het	  AD	  voor	  
zijn	  oliebollen.	  Reken	  maar	  dat	  ik	  dit	  jaar	  mijn	  oliebollen	  bij	  bakker	  van	  der	  Waal	  ga	  

bestellen.	  
Enkele	  foto’s	  staan	  ook	  n	  het	  fotoalbum.	  

	  

	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  


