
 

“DKZ is een visitekaartje en we hebben 
allemaal heel gekke dingen bereikt!”  
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“Wat wil je drinken?” vraagt Jeremie bij aanvang van ons interview. Dit is best wel tekenend voor restaurant “De Kleine Zavel”, een culinair 

paradijsje aan de Schelde in de Stoofstraat te Antwerpen. De gasten (niet de klanten) het zo goed mogelijk naar de zin maken en sfeer creëren. De 

Hospitality Award 2015 en 2016 is dan ook niet onverdiend! In navolging op de persconferentie van de vereniging ZUCSU heb ik vandaag een 

afspraak met de kapitein van het schip “De Kleine Zavel, zijn DKZ: Jeremie Landweer. Dit is zijn verhaal. 

 

 

 

 

 

 

: De 3 ambassadeurs van de vereniging ZUCSU, Van links naar rechts Olivier 

Bourgignon (Wallonie), Réné Mathieu (Luxemburg), Jeremie Landweer (Vlaanderen) 



De andere zaken die u opgestart heeft, bent u 

daar nog eigenaar van? 

“Neen, ik werk vanuit de DKZ-group (De Kleine 

Zavel-Group nvdr). Ik startte de Kleine Zavel en 

opende een Gastrobar. DKZ is een visitekaartje 

en we hebben allemaal heel gekke dingen 

bereikt. Zo waren we als eerste met de 

geregistreerde kassa. Dat was echt 2 jaar doffe 

ellende om aan te passen en rendabiliteit in de 

zaak te krijgen. Als eerste in Antwerpen hebben 

we de ‘Smiley’ binnengehaald, dat is een 

erkenning van het FAVV (Federaal Agentschap 

voor de Veiligheid van de Voedselketen). Dat is 

een heel gedoe geweest. Ze komen dan 

werkelijk 7 uur met hun witte pakken alles 

controleren om te zien of alles veilig was. Dan 

zijn we revolutionair geweest in een IT-pack. 

Hierbij zijn alle leveranciers gekoppeld aan een 

systeem, alsook onze menu-engineering, 

kortom heel het verhaal werd in dat IT-pack 

opgenomen.” 

In 2015 hebben jullie de Hospitality Award 

gewonnen voor België en dit jaar bevestigden 

jullie deze overwinning! 

“Dat klopt, Ik vind het altijd raar als je twee keer 

achter elkaar kunt winnen, maar de kans is dus 

reëel gebleken.” 

We ontmoetten elkaar vorige week 

maandagavond op de persconferentie van de 

voorstelling van ZUCSU. Waar duikt DKZ op in 

dit verhaal? 

“Anderhalf jaar geleden zijn we met ZUCSU 

begonnen. We zijn als eerste met Christine 

Pelckmans, Wim Pelckmans en Paul Gelders 

rond de tafel gaan zitten. Vandaag de dag zijn 

er iets meer dan 300 restaurants verbonden 

aan ZUCSU.” 

Dat is dan toch een grootschalig project! 

“Ja, in België zijn er 1 miljoen diabeten. Daarvan 

gaat ongeveer de helft effectief niet op 

restaurant. Kun je je inbeelden dat er 500 000 

mensen niet op restaurant gaan. En ik vind 

vandaag dat de media daar nog altijd veel te 

weinig rond doen, zonder concullega’s bij naam 

te noemen. Voor dit verhaal is er weinig of geen 

interesse en dat is een beetje een raar 

gegeven.” (Wikt zijn woorden) 

“Er zijn partners van DKZ die volgen en daar 

krijgen we goede feedback over en dan zijn er 

weer andere grote kranten die daar niet op 

willen inspelen. Ze zijn van mening dat als ze 

vorige jaar iets publiceerde, dat dat dit jaar niet 

meer moet. Ik vind echter dat de website en de 

app die we hebben ontwikkeld, handig zijn voor 

de mensen die aan diabetes lijden. Op deze 

manier kunnen ze precies weten waar ze 
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kunnen gaan eten en geen hyperglycemie 

krijgen. En dat vind ik wel heel erg moeilijk! Ik 

kom nog heel veel mensen tegen die dit niet 

kennen. 1/12 mensen die met de ziekte 

kampen, weet niet dat dit platform bestaat! 

Het is dus een beetje een queeste. Ik weet niet 

of we een Don Quichot zijn tegen de 

windmolens maar ik ben overtuigd dat we de 

windmolens sowieso wel omver kunnen krijgen. 

Het komt er dus op aan om naambekendheid 

te krijgen? 

“Christine en Paul kwamen naar mij en vroegen 

aan me hoe we de persconferentie zouden 

aanpakken. Ik opperde dat als je een zo breed 

mogelijk publiek wilt bereiken, je zoveel 

mogelijk segmenten moet aanboren. We 

hebben er uiteindelijk kunst, fashion, muziek en 

gastronomie bij betrokken. 

Gastronomie spreekt voor zich, want het is in de 

restaurants dat het gebeurt. We willen volgend 

jaar in dezelfde periode terug dat vierluik naar 

buiten brengen in eenzelfde event, maar dan 

voor het grotere publiek, voor een 800 à 1000 

mensen. En dan willen effectief ook tafels 

verkopen, zoals met een Antwerp Dinner, de 

Hospitality Award of de Gouden Schoen. Het 

leuke is dat we dan bedrijven voor een 

totaalspektakel zouden kunnen gaan. We 

kunnen er dan verschillende artiesten bij 

betrekken. Het wordt dan veel breder.”

Het Zucsu-platform moet hoe dan ook veel 

meer visibiliteit krijgen en daarom trekken we 

dan ook BV’s aan. En volgend jaar krijgen we er 

een heleboel meer. 

Omdat de media dit dan oppikt vanuit de 

persconferentie? 

“Ja, zo gaan we een beetje naar Jan Modaal. Als 

je het enkel in een wetenschappelijk jasje naar 

buiten brengt, in een kantine haal je nooit de 

massa die we maandag hebben gehaald. Dan 

ga je ook nooit die beleving hebben. Nu wordt 

het een verhaal dat leeft en dat we levend 

moeten houden. Het is en blijft een goed doel, 

het is een pro bono-verhaal.” 

Een pro bono-verhaal? 

“Ja, voor alle restaurateurs zijn de diensten die 

ZUCSU heeft geleverd altijd gratis geweest. We 

vragen een minimumbijdrage op jaarbasis die 

dan onder meer naar het onderhoud van de 

website gaat. We spreken dan over een 30-40 

euro, afhankelijk van wat ze nemen.” 

Wat betreft de opkomst maandagavond, hoe 

heb je de aanwezige pers, BV’s en politici 

bereikt? 

“Door de jaren heen heb ik heel veel mensen 

leren kennen. In maart word ik 40 en zit van 

mijn 16 jaar in dit vak, bijna alle genodigden 

van maandag ken ik persoonlijk. Op mijn 
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verjaardag waren hier zelfs dubbel zoveel 

mensen. Ik wilde eigenlijk niet dat er iemand 

kwam, ik had niemand uitgenodigd maar de 

mensen komen.” (Lacht) 

En dan nu maandag opnieuw genomineerd 

voor de Hospitality Award! Een eerste 

Michelinster is dan ook niet ver meer weg? 

“Tja, het af te wachten maandag wat het zal 

geven. De nominatie is al iets, er zijn iets meer 

dan 100 genomineerden. Je moet je inbeelden 

dat is voor heel België en dat er in de stad 

Antwerpen alleen al 1 064 restaurants zijn. Dan 

weet je genoeg. Er zijn iets meer 52 000 

restaurants in België, die een geregistreerde 

kassa zouden moeten hebben, hé. (Glimlacht) 

“Dat is op zich al een overwinning.” 

(Ernstig) “Maar je gaat voor het winnen. In dit 

verhaal kun je ook helemaal niet aan 

vriendjespolitiek doen, ook al denken veel 

mensen dat. Er gaat heel veel via externe 

marketingbureaus en gerechtsdeurwaarders. 

Het is af te wachten. We gaan gewoon een heel 

gezellige avond tegemoet en we zien wel wat er 

gebeurt! Er zijn ook heel veel zaken waar ik nog 

niets over kan zeggen, die maken dat De Kleine 

Zavel sterker naar buiten zal kunnen komen. 

Maar vandaag staan we er ook.” 

Moeten we daaruit begrijpen dat er 

uitbreidingen en/of conceptveranderingen 

hangende zijn? 

“Uitbreiding komt er sowieso, 

 conceptveranderingen niet. De Kleine Zavel is 

het visitekaartje van de groep en de groep ben 

ik alleen. Ik ben de enige aandeelhouder, maar 

ik werk met heel veel partners samen. Als je 

bijvoorbeeld ziet dat ik met Dirk (Dirk 

Vandereyken is PR-consultant, journalist en 

writer nvdr) samenwerk; dan is hij een partner 

in het hele verhaal. Met Paul Gelders (de 

voormalige CEO van de Gault Millau, was ook 

op de persconferentie aanwezig nvdr) heb ik 

ook een belangrijk partnership. Ik doe met hem 

een heel groot project maar dat wordt pas 

vrijgegeven aan de pers in januari. We zitten 

dus in een pool met zoveel chefs dat ik DKZ als 

een soort H & M bekijk: DKZ by Jean Paul 

Gaultier, by Stella McCartney,… De Kleine Zavel 

is eigenlijk een conceptrestaurant waarin we 

kleine gerechtjes geven in samenwerking met 

een heleboel chefs. Niet dat zij hun 

handtekening plaatsen, maar we brengen 

mensen bij elkaar en gaan nadenken over wat 

we zullen brengen. Het restaurant is dan de 

testfase.” 

Wat valt er eigenlijk allemaal onder de DKZ-

group? 

“In de groep zit een catering-en een 

productielijn, de conceptontwikkeling en het 

restaurant. In het verleden hebben we nog 

andere zaken gehad maar het is voor mij niet 

opportuun om meerdere restaurants te 

hebben. Die zorgen voor kopzorgen. Dan zit je 

met managers. Ik wil één zaak hebben waar ik 

mee bezig ben. Van hieruit kan ik de 

productielijn aansturen en aan 

conceptontwikkeling doen. Zo weet ik ook of 

het hier goed loopt omdat het restaurant mij 

een goede voeling geeft wat de verwachtingen 

van onze gasten zijn. Als men catering wenst, is 

dat net dezelfde keuken maar dan op maat. Het 

maakt op zich niet uit of het dan kleine 

gerechtjes zijn of streetfood zoals mijn 

jaargenoot Jeroen Meus toelevert met Würst. 

Hij heeft nu de Würst geopend. Twee jaar 

eerder zagen we bijvoorbeeld Ron Blauw ook 

opkomen met de Fat Dog in Amsterdam.” 

Heb je ook nog tijd om zelf in de keuken te 

staan? 

“Neen, ik sta zelf niet meer in de keuken. Ik heb 

wel mijn opleiding mee en ben de chef maar er 

zijn jongens die veel beter kunnen koken dan ik. 

(Lacht) Ik bepaal wel nog alle gerechten mee. Ik 

heb daar de eindbeslissing in. Mijn sterkte is 



sowieso het netwerken en de 

conceptontwikkeling. En daar haal ik ook veel 

meer voldoening uit. De basis blijft hoe dan ook 

het eten. En dat laat ik aan de jongens over. Ik 

kan ook iemand anders aan de voorkant zetten, 

maar 9/10 dat ik dan niet gelukkig zal zijn. Uit 

HORECA haal je veel voldoening omdat je het 

voor de gasten doet.” 

(denkt even na) “Ik word nu 40 jaar, als ik op dit 

tempo voortdoe ben ik snel 45 jaar en 10 jaar 

verder wordt ik er 50. Dan moet je nu denken 

hoe je de group verder gaat uitbouwen om dan 

op een dag de groep te bekijken vanuit een exit-

verhaal. Ik kan de zaak bij wijze van spreken 

morgen verkopen, maar wat is dan de waarde, 

wat is mijn gezicht? In de HORECA moet je al 

uitbreiding doen naar derden of met catering 

bezig zijn. Want de zaak los van de structuur 

behelst niet die exitwaarde.” 

Wat wil je nog gerealiseerd zien met de DKZ-

group en in het bijzonder met het oog op 

ZUCSU? 

“In de Group ben ik momenteel volop bezig met 

het opstarten van een productielijn met een 

heel sterke partner in Nederland. Ik ga nog geen 

naam noemen, daar komt ook nog een 

persconferentie over. De partner is in elk geval 

heel sterk op Europees niveau.  

Voor ZUCSU wil ik dat morgen iedereen weet 

wat dat is. Dat de 1 miljoen diabeten dat weten. 

Dat ZUCSU goed gekanaliseerd wordt, want 

vanuit de zorgsector en vanuit de media is er 

nog te weinig aandacht voor, het is nog geen 

hot item. Via de kanalen die ik heb en de 

functies die ik bekleed, denk ik dat ik meer 

gewicht in de schaal kan leggen voor het 

ZUCSU-verhaal en dat meer naar buiten kan 

brengen.” 

Zelf kom ik ook uit de medische sector, 

diabetes is een veel voorkomende ziekte er zijn 

echter nog andere ziektes waarbij aandacht 

voor de voeding belangrijk is. Is er ook ruimte 

voor deze ziektes? 

“Dit is niet alleen voor diabetes. Er komen 

iedere maand meer dan 1 000 mensen bij mij en 

er is altijd wel wat, lactose-intolerantie, 

bepaalde allergenen. We werken daar allemaal 

op. Een gezonde voeding is heel belangrijk. Het 

gaat mij ook niet alleen om de ziektebeelden as 

such. We hebben hier in Antwerpen 

bijvoorbeeld ook de Indische Gemeenschap of 

de Joodse Gemeenschap. Daar werken wij ook 

helemaal naar toe. Ik vind dat als je in 

hospitality zit, je dat ook met een grote H moet 

doen. Dat is dan niet enkel de deur open en 

dicht doen en ‘goedenavond’ zeggen, maar 

naar de vraag luisteren. Wat wil de gast? Want 

het zijn geen klanten bij ons, maar gasten. 

De Vlaming is een culinaire levensgenieter, 

heeft u nog een boodschap voor onze lezers? 

“Heel simpel, je kunt in se alles eten. Let 

gewoon op je voeding. Ook diabeten kunnen 

alles eten. Het is een misverstand dat dat niet 

mag. Zolang ze weten wat de 

koolhydraatwaardebepaling is en hoeveel 

insuline zij achteraf moeten inspuiten. Culinair 

Vlaanderen, geniet gewoon elke dag van al het 

lekkers dat gebracht wordt, maar wees bewust 

van wat je eet. Ik zeg ook altijd van niet met 

conserven te werken. Ga van de boer op de 

plank. Als je met verse producten werkt, zit je 

altijd goed. Neem wat bio-producten. Betaal 

wat meer, want het gaat over je gezondheid. En 

je hoeft ook niet altijd meer te betalen. Want bij 

de verwerkte voeding, krijg je meer 

hongergevoel omdat er zoveel extra 

voedingsbestanddelen in zitten waar je lichaam 

naar verlangt, die zijn een beetje verslavend. 

Maar als je gezond eet en daarbij beweegt 

komt het helemaal goed. Geniet en beweeg 

naar de Kleine Zavel!” 
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