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Ontstaansgeschiedenis 
 

Begin 1911 kocht Evert Jan Jolink (geb. Ambt-Doetinchem 09-03-1886) een pand aan de Zwolscheweg 

nummer 95 te Apeldoorn om hier een bakkerij met woonhuis te beginnen.  Hij vroeg op 25 februari van 

dat jaar een bouwvergunning aan voor een nieuwe winkelpui en kreeg deze op 1 maart 1911  

Op 11 maart 1911 opende hij bakkerij E.J. Jolink.  

  

Aanvraag bouwvergunning winkelpui 
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Toekenning bouwvergunning 

Winkel bakkerij E.J. Jolink 
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Verdere ontwikkeling bakkerij E.J. Jolink 
 

Al vanaf het allereerste begin is deze bakkerij zeer vooruitstrevend  geweest. 10 jaar na de opening van 

zijn bakkerij heeft Evert Jan Jolink zijn bakkerij ingrijpend verbouwd.  Hij plaatste een 2 PK elektromotor 

om verschillende machines aan te drijven en zo ontstond de ‘electrische brood, koek en banketbakkerij’. 

 

 

  
Besluit gemeent Apeldoorn betreffende uitbreiding bakkerij 
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In 1930 verhuisde Evert Jan Jolink zijn bakkerij met woonhuis naar de Zwolscheweg 66. De gemeente 

Apeldoorn wijzigde de straatnaam later in Koninginnelaan. Tot in 2006 bleef dit de hoofdvestiging van 

de bakkerij. 

 

 

 

Omdat veel Apeldoornse bakkers moeite hadden om personeel te vinden en te houden werd Op 17 

oktober 1956 de coöperatieve bakkerij ‘De Halm’ geopend in Apeldoorn. Deze centrale bakkerij 

produceerde het brood voor de bakkerswinkels van de leden van de coöperatie. Evert Jan Jolink was 

vanaf de oprichting als penningmeester actief lid van het bestuur van deze coöperatie. Zijn bakkerij 

betrok ook producten van De Halm. 

In 1957 nam de zoon van Evert Jan, Gerrit Willem Jolink, de bakkerij van zijn vader over. De bakkerij 

werd voortgezet onder de naam ‘Jolink’s Bakkerij’. 
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Jolink’s bakkerij 
 

Gerrit Willem Jolink, zoon van Evert Jan is eigenaar geweest van 1957 tot dat hij op 24 december 1964 

op 48 jarige leeftijd overleed. Zijn vrouw Alie Klomp zette de zaak zelfstandig voort totdat dochter Lidy 

(Alida van der Wal-Jolink) en schoonzoon Dick (Douwe van der Wal) de bakkerij  op 1 november 1968 

van haar overnamen.  

Bakkerij van der Wal Jolink 
 

De naam van de bakkerij werd veranderd in Bakkerij van der Wal Jolink. Dick en Lidy maakten zich los 

van coöperatieve bakkerij ‘De Halm’ en bakten vanaf 1970 weer alles zelf. Volgens de afspraken met de 

coöperatie mocht Bakkerij van der Wal Jolink geen producten bakken die gelijk waren aan het brood dat 

bakkerij De Halm verkocht. De familie Van der Wal loste dit op door hun broodassortiment uit louter 

vloerbroden samen te stellen. In die tijd werd industrieel brood altijd als busbrood gebakken in een 

bakblik . Heden ten dage hebben wij nog altijd veel soorten vloerbrood in onze winkels liggen. Ook al is 

de beperking vanwege de coöperatieve bakkerij opgeheven toen De Halm in 1976 een besloten 

vennootschap werd. 

Bakkerij van der Wal jolink maakte vele hoogtepunten mee in de tijd dat Lidy en Dick de scepter 

zwaaide. Een korte opsomming: 

In 1977 werd het eerste filiaal geopend in de nieuwe Apeldoornse wijk De Maten op het winkelcentrum 

De Maat. 

In 1980 werd het tweede filiaal geopend. Ook in De Maten maar nu op het wijkwinkelcentrum De 

Eglantier. 

In 1993 opende Bakkerij Van der wal Jolink de deuren van de Stadsbakkerij aan de Deventerstraat 1 in 

Apeldoorn Centrum. 

Dick van der Wal ontving in 1973 de Gouden Bakkersring. Een onderscheiding voor innovatieve 

productontwikkeling binnen de branche.  Hij kreeg deze onderscheiding voor het kaas-stokbrood. Dit 

product is nog altijd populair bij veel Nederlandse bakkers.  Vaak kaas-ui stokbrood of uienkruier 

genoemd. 
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In  1990 ontvingen Dick en Lidy van der Wal de J. Verbruggenprijs. Een prijs uitgereikt door de 

Nederlands Bakkerij Stichting  voor de beste bakker-ondernemer.  Met name de ambachtelijkheid, de 

kwaliteit van de organisatie en de betrokkenheid van het personeel werden genoemd als pre ten 

opzichte van de andere genomineerde bakkerijen. 
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In 1977 won Lidy Van der Wal-Jolink de IJsselstreek award. Deze prijs is ingesteld door de Stichting 

Vrouwen Netwerk Ijsselstreek en bedoeld voor vrouwelijke managers die als voorbeeld gezien mogen 

worden voor andere vrouwen. 
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De vierde generatie 
 

In 1999 is begonnen met de overdracht van Bakkerij van der Wal Jolink aan neef Peter van der Wal. 

Eerst in de vorm van een commanditaire vennootschap onder firma per 1 januari 1999 waar  zowel de 

oude als de nieuwe eigenaar als vennoot in zaten. In 2001 gingen Corry en Peter van der Wal zelfstandig 

verder als vennootschap onder firma. Met deze wisseling van de wacht zit er geen nazaat van Evert Jan 

Jolink meer in de zaak maar de naam Bakkerij Van der Wal Jolink blijft de handelsnaam van deze 

succesvolle bakkerij. 

De afgelopen 10 jaar laten zien dat ook de vierde generatie eigenaren zich onderscheiden als actieve 

ondernemers. Zonder ooit concessies te doen aan de kwaliteit van het product. 

Enkele highlights: 

In 2001 is begonnen met het leveren van ‘Bakkerij van der Wal Jolink brood’ als merkbrood aan enkele 

regionale supermarkten. Hierdoor bereiken wij ook de consumenten die wel graag ambachtelijk lekker 

brood willen maar zichzelf niet de tijd gunnen om hiervoor naar de bakkerswinkel te komen. Dat we dit 

nu al 10 jaar met succes doen is een bevestiging dat Bakkerij van der Wal Jolink in de regio groot 

Apeldoorn zich in de loop der jaren ontwikkeld heeft als een regionaal A-merk.

 

  

Foto genomen bij Super de Boer Heine in eerbeek 
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Om verder te kunnen groeien ontwikkelde de bakkerij in 2003 een franchiseformule op basis van de 

bestaande winkelformule. De eerste franchisewinkel is in datzelfde jaar door Erik Zoet (ex-medewerker 

van onze bakkerij) geopend in Beekbergen. Beekbergen was toen de vijfde bakkerswinkel handelend 

onder de naam Bakkerij van der Wal Jolink. In de jaren die daarop volgden is het aantal vestigingen 

gegroeid tot acht in 2009. Het handelsgebied is uitgebreid naar een groot deel van de Veluwe en een 

deel van Zutphen. Van deze acht vestigingen waren er op het moment van het maken van dit rapport 

zes eigen fillialen en twee franchise winkels. 

Door het leveren aan derden en het openen van meer vestigingen groeit de bakkerij op de locatie 

Koninginnelaan 66 ernstig uit zijn jasje. Ook de bouwkundige en hygiënische eissen die gesteld worden 

aan een voedsel producerend bedrijf werden op deze locatie steeds moeilijker te realiseren. De 

inmiddels opgerichte  “Bakkerij van der Wal B.V.” kocht daarom eind 2005 het pand aan de Lage Brink 

16 te Apeldoorn van De Apeldoornse Ladderfabriek.  Dit gebouw werd grondig onder handen genomen 

om er een moderne bakkerij van te maken die ruimschoots aan alle wettelijke en maatschappelijke 

voorwaarden voldoet. 

  

In het Paasweekend van 2006 werd de productie verhuisd van Koninginnelaan 66 naar Lage Brink 16. 

Bakkerij van der Wal Jolink was weer helemaal klaar voor de toekomst. 

  



100 jaar Bakkerij van der Wal Jolink Hofleverancier? 11 maart 2011 

100 jaar Bakkerij van der Wal Jolink Hofleverancier? Pagina - 12 - 

Nadat de productie was verhuisd moest ook de winkel een nieuw onderkomen krijgen. Dit was tevens 

een goed moment om de verkoopmethode in de winkel te moderniseren. Zij ontwikkelden een nieuwe 

winkelformule waarin, ten opzichte van de traditionele toonbankverkoop, meer service, meer 

persoonlijke aandacht  en tegelijkertijd meer gemak en snelheid voor de consument wordt 

gecombineerd. Deze manier van verkopen was al wel gangbaar in andere branches maar in de 

Nederlandse bakkerijen werd dit toen nog nauwelijks toegepast.  

 

De verhuizing zelf werd een compleet buurtfeest. Niemand minder dan Leontien van Moorsel bracht 

Corry en Peter met de bakkers bakfiets  van de oude locatie 300 meter verderop naar de nieuwe winkel 

op nummer 50-52 van de Koninginnelaan. De opening werd opgeluisterd met muziek en dans op straat 

en fietswedstrijdjes in de winkel onder begeleiding van Leontien.  
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Wat maakt Bakkerij van der Wal Jolink bijzonder vergeleken met 

branchegenoten? 
 

Natuurlijk blijkt uit de voorgaande hoofdstukken wel dat deze bakkerij niet zomaar een ‘bakkertje op de 

hoek’ is. De verschillende ondernemers hebben zich 100 jaar lang ingespannen om zich te 

onderscheiden. Niet alleen met topkwaliteit producten, vriendelijke bediening, mooie originele winkels 

en regelmatig media aandacht door opvallende prestaties maar ook met maatschappelijk verantwoord 

ondernemen. Om dit te illustreren volgen enkele voorbeelden. 

Op dit moment (al vanaf 2007) zit de ondernemer in een project team samen met stichting Iriszorg, 

stichting De Passerel en wooncorporatie De Goede Woning betreffende ‘De oude Gasfabriek’ in 

Apeldoorn. Deze voormalige gasfabriek in het centrum van Apeldoorn heeft in de loop der jaren diverse 

functies gehad. De laatste jaren als slaaphuis voor dak- en thuislozen. Toen de functie als slaaphuis 

verviel moest de nieuwe bestemming weer een maatschappelijke invulling  krijgen die ook een positieve 

bijdrage levert aan de directe woonomgeving. Het plan is om een semicommercieel bedrijf op te zetten 

waar een bakkerij, een lunchroom en een verswinkel onder professionele vaktechnische leiding wordt 

gerund door een mix van cliënten (=medewerkers) die onder andere kan bestaan uit mensen met een 

verstandelijke handicap, drop-outs van school, herintreders, langdurig werkzoekenden of andere 

mensen die niet zonder hulp kunnen groeien naar passende betaalde arbeid. Momenteel wordt er ook 

met de Gemeente Apeldoorn gesproken over mogelijke doelgroepen voor dit project. 
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Al vele jaren levert Bakkerij Van der Wal Jolink kosteloos met Kerst en oud en nieuw producten aan 

citypastoraat “De Herberg”  (inloophuis) in Apeldoorn. Ook leveren zij tegen een sterk gereduceerd 

tarief iedere week broodjes aan jeugdhuis De Enk van Het Leger des Heils. Voor het nationaal 

schoolontbijt verzorgt deze bakkerij voor ca. 1000 leerlingen per jaar in onze regio de ontbijtjes.  

Peter van der Wal heeft ook deelgenomen aan het project Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

in Gelderland en Overijssel. Een project gerealiseerd door BECO volgens richtlijnen van de Europese 

Unie om regionale ondernemers inzicht te geven hoe hun bedrijf in de maatschappij staat, hoe klanten 

en stakeholders hun bedrijf zien en hoe dit verbeterd kan worden.

  

Met dit project deden veel bedrijven mee maar in de regio Gelderland Overijssel waren er geen andere 

bakkerijen die meededen. 

Voor de (op dit moment 70) medewerkers wordt het lichamelijk zware beroep van broodbakker zo 

georganiseerd dat het tot zo min mogelijk fysieke klachten lijdt. Zoals in het begin van dit verslag al naar 

voren kwam heeft E.J. Jolink al in 1921 een elektromotor  gekocht om het lichamelijke werk te 

verlichten. Onder leiding van Dick en Lidy zijn er al vrij snel bloem en meelsilo’s aangeschaft. Dit was 

voor een ambachtelijke bakkerij toen zeker nog geen vanzelfsprekende investering. Ook waren zij 

vooruitstrevend met het toepassen van techniek om de hoeveelheid nachturen zoveel mogelijk te 

beperken. Zo was het bedrijf in de jaren zeventig een pilot voor de ontwikkeling van rem-rijskasten. 

Hierdoor werd het mogelijk om het proces van broodbakken enige uren te onderbreken waardoor een 

deel van het proces overdag kon plaatsvinden en de laatste fase (het bakken) zoals vanouds ’s nachts. 

 

De technische ontwikkelingen ten gunste van de medewerkers worden natuurlijk nog altijd zoveel 

mogelijk toegepast. Jaarlijks wordt er tussen de €100.000,- en €250.000,- geïnvesteerd om volledig up to 

date te blijven met de techniek. 

Sinds twee jaar mag iedere medewerker van Bakkerij Van der Wal Jolink ook kosteloos onbeperkt 

sporten bij de Health centers van Achmea.  
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100 jarig jubileum 

 

Op 11 maart 2011 bestaat dit bedrijf 100 jaar. Dit gaat natuurlijk groots gevierd worden met onder meer 

 Een open dag in de bakkerij voor klanten en geïnteresseerden. 

 Natuurlijk een passend feest met alle medewerkers en, voor zover mogelijk, oud-medewerkers / 

gepensioneerden. 

 Een toekenning van het predicaat ‘Bij Koninklijke beschikking Hofleverancier’. 

 Acties in de winkels en een mooi nieuw (oud) product met de smaak van 1911. 

 

Hofleverancier? 
 

De mening van de ondernemers:  

‘Natuurlijk zijn wij er van overtuigd dat we in aanmerking voor het begeerde predicaat komen. Zeker in 

onze regio maar ook als ik onze mooie bakkerij vergelijk met collega’s uit andere delen van het land 

hoort Bakkerij van der Wal Jolink absoluut tot de top betreffende productkwaliteit, assortiment, 

organisatie, rendement, personeelsbeleid en dynamiek. 

Wat officieel niet meetelt maar wel leuk om te vermelden is dat we feitelijk al vele jaren aan het hof 

leveren. Zowel Prinses Margriet en haar gezin als de Koninklijke bezoekers van Jachtslot Het Oude Loo 

genieten regelmatig van onze producten.’ 

Onberispelijk gedrag 
 

Voor zover bekend is deze onderneming in zijn 100 jarig bestaan altijd van onberispelijk gedrag geweest.  

 

 

 

 

 

 

Koninklijke onderscheiding Koningin 

Juliana en Prins Bernhard voor 

inventiviteit in productontwikkeling.  

Oost Gelderse Bakkersdagen 
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Hoofdvestiging / correspondentie adres 

Bakkerij van der Wal B.V. 
Lage Brink 16 
7317 BE  APELDOORN 
Telefoon  055 5212214 
Fax   055 5785218 
Email   info@waljolink.nl 
Internet www.waljolink.nl 

Winkeladressen 

Bakkerij van der Wal Jolink 

 Apeldoorn 
  Koninginnelaan 50-52 
  Eglantier 111 
  Imkersplaats 12 
  Korianderplein 19a 
  Deventerstraat 1 
 Beekbergen 
  Dorpsstraat 48 
 Epe 
  Brinklaan 1 
 Zutphen 
  Rudolph Steinerlaan 125 

mailto:info@waljolink.nl

