
Geef Zevenaar en de Liemers haar “verloren” Subenharakaas terug

Doel van het project

De herintroductie van een echt Zevenaars culinair
streekproduct, de Subenharakaas, in combinatie met de
publicatie van een boek over de geschiedenis van deze
voor de regio de Liemers heel bijzondere kaas en een
expositie van verzamelde historische materialen.

Inleiding

In 1963 werd in de Zevenaarse Zuivelfabriek De Liemers een
voor die tijd revolutionaire kaas bedacht en ontwikkeld. De kaas,
genoemd naar de oorspronkelijke (ca. 838) naam van Zevenaar,
Subenhara. Het was de eerste Nederlandse fabrieksmatig
bereide halfharde kruidenkaas. Om deze bijzondere

kruidendessertkaas te mogen maken werd destijds een speciale ontheffing verkregen van de Nederlandse Zuivel 
Organisatie. De kaas werd bedacht om de melkveeboeren in de Liemers een betere prijs voor hun melk te bezorgen.

De Subenharakaas werd ongeveer gelijktijdig met de Kernhemmer, een roodkorstkaas die was ontwikkeld door het NIZO in 
Ede, in Zevenaar in productie genomen. Op het toppunt rond 1990 werd in de Zevenaarse fabriek 1,4 miljoen kilogram kaas
per jaar geproduceerd (ongeveer 50% Kernhemmer en 50% Subenharakaas). In 1992 werd de productie in Zevenaar 
gestopt omdat er geen verdere uitbreidingsmogelijkheden beschikbaar waren. De zuivelfabriek aan de Molenstraat werd 
gesloopt en op de vrijgekomen gronden verrees aansluitend woonzorgcentrum Pelgromhof.

Van 1992 tot 2001 werd de Subenharakaas geproduceerd in de Coberco kaasfabriek in Markelo. Toen in het kader van 
verdergaande fusies ook deze fabriek werd gesloten, is de productie overgebracht naar Dronrijp in Friesland. Omstreeks 
2004 werd de Subenharakaas van de markt gehaald. FrieslandCampina had besloten dat uitsluitend nog kaas onder de 
merknaam Frico zou worden geproduceerd en verhandeld.

Motivatie

Het is mij, geboren en getogen Zevenaarder, Willem Franck, een doorn in het oog
dat dit authentieke Zevenaarse/Liemerse streekproduct niet meer bestaat. Ik ben
niet de enige. In de lokale kaaswinkel wordt nog steeds af en toe gevraagd naar de
Subenharakaas. Dus werd besloten om de geschiedenis van deze streekkaas te
gaan onderzoeken. Inmiddels is met meer dan 50 direct betrokkenen gesproken. Er
staan nog een aantal mensen op de lijst voor een gesprek. Daarnaast zal het
bedrijfsarchief moeten worden onderzocht om verantwoord feitenmateriaal op tafel
te krijgen. Na verwerking van alle verkregen informatie kan met het schrijven van
het boek over de geschiedenis van de Subenharakaas en de mensen die eraan

werkten worden begonnen. Het verzamelen van historische materialen zoals foto’s, krantenartikelen, reclamefolders, 
recepten met Subenharakaas, etc. gaat intussen gestaag verder.

Subenharakaas weer op de kaart

Kerndoel van het project is evenwel de herintroductie van de Subenharakaas zelf. Uiteraard wel als een écht Liemers 
streekproduct. Dit impliceert dat de basisgrondstoffen uit de Liemers moeten komen en dat ook de productie binnen de 
Liemers moet plaatsvinden. Dus een kaas gemaakt van melk uit de Liemers. Dat kan koemelk zijn al dan niet biologisch. 
Maar het zou ook een andere soort melk of een mengkaas kunnen worden. Koemelk gemengd met andere melk. Hiervoor 
zijn regionaal geitenmelk en waterbuffelmelk beschikbaar. En de kaas moet - bij voorkeur - in Zevenaar of elders in de 
Liemers worden geproduceerd. De originele receptuur van de Subenharakaas is voorhanden. De rechten op de merknaam 
en de registratie van relevante domeinnamen zijn geregeld. Uit gesprekken met direct betrokkenen is heel duidelijk 
geworden dat door verdergaande automatisering van de productie de kwaliteit van de kaas in de loop van de jaren minder 
was geworden. Dus terug naar het begin. Toen de productie – hoewel fabrieksmatig – toch nog zeer ambachtelijk was. Want
het hoofddoel is om de zeer smaakvolle Liemerse  kruidendessertkaas opnieuw op de culinaire kaart te laten schitteren.

Bijdragen

Wellicht kunt u bijdragen aan dit ambitieuze project. Kent u of heeft u mensen gekend die hebben gewerkt aan of met de 
Subenharakaas? Kent u verhalen waarin de Subenharakaas een (hoofd)rol heeft vervuld? Of beschikt u in een vergeten 
laatje of op zolder nog over materialen over deze kaas? Misschien bent u op waardevolle gedachten voor de herintroductie 
van de Subenharakaas gekomen na lezing van dit verhaal? Denk niet te snel “Het zal toch wel niet interessant zijn”. Vaak 
komen de beste ideeën uit onverwachte hoek en meestal komt van het een het ander. Uw bijdragen zijn van harte welkom!

 Contact

Dit is een project van: 

Willem Franck, Liemers Trots Streekproducten, Zevenaar 

Bel 06-53546468 of mail naar info@franckly.com

Kijk op www.facebook.com/Subenharakaas
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