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Gastronomie: de beste oesters van een Neder-
landse oesterboer
Al elf jaar woont de Nederlandse Nick We-
rkhoven met zijn Franse vrouw Christelle in 
Poitou-Charentes. Toen zijn schoonvader vijf 
jaar geleden vroeg of hij het familie-oester-
bedrijf Fonteneau wilde overnemen (opgericht 
in 1970), hoefde hij niet lang na te denken: 
nee was zijn antwoord. Al snel veranderde hij 
van gedachte en sindsdien heeft Île d’Oléron 
een Nederlandse ‘oesterboer’, een ontzettend 
goede wel te verstaan. De oesters van Oléron 
zijn bijzonder omdat deze aan het eind van het  
groeiproces nog zestig dagen in ‘claires’ blijven 
liggen, waardoor de oester een exceptionele 
smaak en bijzondere groene kleur krijgt. 
Door de ‘Concours Général Paris’ zijn de oesters 
van Fonteneau al meerdere keren verkozen tot 
de beste van Frankrijk. Niet slecht voor een Hol-
lander nietwaar !

Poitou-Charentes heeft het hart van een aantal inwoners van de lage landen weten te veroveren. Naast de familie 
Van de Velde, hebben o.a. de volgende personen zich in de regio gevestigd:

Nicholas WERKHOVEN
Fonteneau les Huîtres
Route des huîtres
17 550 Dolus d’Oléron
T. : 0033 (5).46.47.63.78
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INTERVIEW MET NICHOLAS WERKHOVEN
Je woont in Poitou-Charentes met jouw 
vrouw Christelle. Hoe is het zo gekomen 
dat je in Poitou-Charentes woont? Waar 
in Nederland kom je oorspronkelijk van-
daan?
Komende uit het Brabantse land, dorpje 
dicht bij Eindhoven, vond ik het helemaal 
niet erg om te gaan werken in ‘La France’ 
want ook hier weet men wat lekker eten 
en drinken is. Omdat Christelle terug 
wilde naar Frankrijk, na drie leuke jaren 
in Nederland te hebben doorgebracht, 
ben ik door mijn toenmalige Nederlandse werkgever ook naar Frankrijk gestuurd 
om daar de zaken commercieel te ontwikkelen. Eenmaal in Frankrijk aangekomen 
ben ik er van onder de charme geraakt en voor het moment is dat nog steeds het 
geval. 
In eerste instantie zei je nee, ik wil geen oesterboer worden. Wat heeft je doen 
besluiten om dit toch over te nemen?
De zin om iets voor jezelf te creëren en het werken met de natuur is heel interes-
sant. Moeilijk maar mooi.
Hoe ziet een werkdag er voor jou uit? Werk je van maandag tot vrijdag full-time 
of juist heel onregelmatig? 
Aangezien wij werken met de natuur en levende organisme (de oesters) zijn wij 
vaak iedere dag aan het werk. Dus vaak op zee, in de claires en achter het bu-
reau.
Kun je in een notendop vertellen hoe de productie van de oesters verloopt? 
Oesterproductie is een procedure van minimaal 3 tot 4 jaar, wat heel veel hand-
werk vereist. Dit lange proces is niet makkelijk uit te leggen maar het begint met 
broedjes die wij op een natuurlijke manier opvangen en deze babyoesters kweken 
wij dan op naar volwassen oesters. 
De oesters zijn al een aantal keren tot de beste van Frankrijk benoemd. Waar ligt 
dit vooral aan? 
Een langdurig en intensief proces van iedere dag aandacht geven aan de zaken die 
belangrijk zijn om een goed resultaat te behalen. 
Ineens had Oléron er een goede Nederlandse oesterboer bij. Wat vinden de andere 
Franse oesterboeren hiervan? Hebben jullie contact?
Wij hebben contact met een aantal oesterkwekers en ik denk dat zij het wel in-
teressant vinden om de ervaring van een Nederlander te delen, vooral ook op 
commercieel gebied.
Heb je wel eens iets geks meegemaakt met een oester (een parel in de oester 
bijvoorbeeld)? 
Dat gebeurd wel eens aangezien een parel de enige oplossing is voor een oester 
om een vuiltje af te stoten wat hij niet kan uitspugen.
Fonteneau is een bekend oesterbedrijf. Kun je de oesters ook in Nederland kopen, 
en zo ja, waar? 
Fonteneau oesters zijn te koop bij alle vestigingen van SLIGRO in Nederland. 
Zijn jouw dochtertjes tweetalig opgevoed? Vinden zij de oesters lekker?
Ik probeer inderdaad mijn dochters tweetalig op te voeden, wat niet makkelijk is, 
maar wel heel leuk.
Wat vinden zij ervan dat jij een oesterboer bent? Willen ze later zelf ook mee 
helpen bij het bedrijf? 
Moeilijke vraag! Zij vinden het niet leuk dat papa zoveel werkt, maar zij vinden het 
wel leuk om op het terrein van het bedrijf te spelen waar wij veel ruimte hebben. 


