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Tekst en foto's Patrick HesseHMMM MET HESSE...
Brasserie het Eiland in het Weiland Kockengen

Meer dan de moeite waard
In het algemeen is het zo, dat dingen waar je meer moeite voor moet doen, vaak ook meer voldoening geven. 
Dat geldt niet alleen in de sport, of met een aankoop waarvoor lang gespaard moest worden, ook een bestem-
ming als Australië is een weliswaar een reis van meer dan een etmaal vliegen, maar als je er bent is het zò de 
moeite waard....  Eigenlijk geldt dat ook voor de locatie waar ik op deze frisse zaterdagavond onderdak vind. 
Eerlijk gezegd, ik had er nooit van gehoord, totdat ik aan diverse vrienden vertelde dat ik hier was uitgeno-
digd: Het eiland in het weiland. Wat bleek: ik was een van de weinigen die het niet kende... En, ook eerlijk 
gezegd, ik moet zeggen dat ik van de reacties wel enthousiast werd. Daar kan je heerlijk eten, werd er door 
vrienden met licht jaloerse ondertoon gereageerd. Ook op de redactie wisten ze waar ik het over had.

Maar wat kun je met zo’n naam ver-
wachten? Moeten we met een bootje 
overvaren en met onze kaplaarzen 
daadwerkelijk door het weiland sjok-
ken? Gelukkig niets van dit alles. Bij 
Kockengen neem je de parallelweg, 
rijd door tot de voetbalvereniging, 
parkeer je de auto en loopt onder 
de weg door langs de voetbalvelden. 
Een wandelingetje van misschien 300 
meter, keurig over een pad door het 
weiland langs het water. Brasserie 
het Eiland in het Weiland staat op een 
echt eiland, op de plaats waar twee 
riviertjes (de Heicop en de Bijleveld) 
samen komen midden in het groene 
hart van Nederland. 
De warme verlichting doemt al op 
midden in het veld. Gelukkig had ik 
mijn pumps thuis gelaten. Over een 
soort drijvende brug komen we langs 
het woonhuis van Henk en Hannie. 
Rechts daarvan vind je midden in het 
groen de houten Brasserie. Bij bin-
nenkomst brandt de kachel heerlijk en 
hoor ik een zoetgevooisde Nat King 
Cole met het heerlijke Mona Lisa, 
meteen gevolgd door Tonny Bennet's 
From Rags to Riches. Onmiddellijk 

voel ik me thuis,  van zoveel melan-
cholie smelt ik meteen. De locatie 
biedt ruimte voor 40 gasten, dus re-
serveren is zeer gewenst. 
We worden ontvangen door de leuke 
dochter Josja, die samen met moeder 
Hannie de bediening verzorgt; de keu-
ken is Henk's domein.
We kiezen een tafeltje in de hoek met 
overzicht over het restaurant. Zodra ik 
zit, glijdt alle drukte van mij af, alsof ik 
van Tefl on ben. Het interieur doet wat 
Frans aan en lekker no-nonsens. Hier 
hoef je niet in driedelig pak te gaan 
zitten, maar kun je gewoon jezelf zijn 
en genieten en vooral geen gehaast. 
Omdat Henk zelf graag volledige con-
trole houdt over wat er op de tafels 
komt en daar waar hij kan alles zelf 
maakt, kan het zijn dat je wel eens 
een klein beetje geduld moeten heb-
ben tussen de gangen (bij ons was het 
prima geregeld, ondanks dat het res-
taurant vol zat). 
We beginnen met trio van voorge-
rechten: Warm geitenkaasje, omwik-
keld door spek met honing, salade en 
geroosterde pijnboompitten. Eenden-
borstfi let-salade in een balsamico-ho- Brasserie het Eiland 

in het Weiland
Geopend van vrijdag tot en met 
zondag. Pinnen en contant.
Wagendijk 69, 3628ET Kockengen
Tel: 0346-262534
www.heteilandinhetweiland.nl

ningdressing en iets nieuws voor mij: 
zalm vleugeltjes, het vette gedeelte 
van de zalm met een zeer bijzondere 
smaak. 

Het is geweldig om te lezen dat Henk 
uitsluitend kookt met scharrelvlees 
en zoveel mogelijk lokale dagverse 
producten. Goede porties voor een 
eerlijke prijs. En ik mag zeggen, het 
smaakt allemaal even lekker en ziet 
er ook nog bijzonder smakelijk uit. 

Het is alweer tien jaar geleden dat 
Henk en Hannie toestemming kregen 
om op deze bijzondere locatie een 
brasserie  te creëren. Wel met de juis-
te afspraken; zo nemen ze na 19 uur 
geen reserveringen meer aan, omdat 
de brasserie gezien het natuurgebied 
niet tot diep in de nacht open kan blij-
ven, maar dit is echt geen probleem. 
Er is namelijk geen tweede setting, 
dus haasten is er niet bij. Genieten van 
uw gezelschap en het heerlijke eten.

Daar komt Henk zelf met het hoofd-
gerecht en met gepaste trots zet hij de 
borden op tafel: Hollands kogelbief-
stuk met portgembersaus en een heer-
lijke hertenbiefstuk met vossenbes-
sensaus gecombineerd met gestoomde 
worteltjes, kleine aardappeltjes, verse 
Friet en een heerlijke salade. Alles 
ruikt geweldig en ziet er erg smakelijk 
uit.
De brasserie is intussen volgestroomd  

en is het enorm gezellig en behaaglijk. 
En het eten... geweldig, wat lekker! 
Een grappig detail zijn de omgekeer-
de Tiffanylampen aan het plafond. En 
ja, dan is het natuurlijk ook nog tijd 
voor een dessert.  En wat kies je als 
je midden in het weiland zit? Ik wist 
het meteen: Boerenmeisjes-ijs, vanil-
le-ijs van de boerderij met abrikozen 
in brandewijn en slagroom. Mijn ta-
felgenote gaat voor Warme peren in 
chocoladesaus, wederom een gezellig 
en heerlijk feest op het bord. 

Na een paar uurtjes heerlijk ont-
haasten wordt het tijd om de koude 
avond in te gaan en de terugreis te 
aanvaarden. Na een hartelijk afscheid 
van de familie Elhorst wiebelen we 
vrolijk over de drijvende brug. Met de 

smartphone lichten we ons pad even 
bij (wat zijn die dingen toch handig!). 
Als we de paar honderd meter naar 
de auto lopen, mijmeren we al over de 
komende zomer. Wat zal het hier dan 
een belevenis zijn midden in het groen. 
Eiland in het Weiland ,een unieke er-
varing en meer dan de moeite waard.
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Mooie rode Goudrenetten per kist 12 kilo € 8,50

Conference handperen 2.5 kilo € 2,-

Doyenne du comice handperen per kilo € 0,95

Nieuwe oogst navel sinaasappelen.
 

Vogelvoer 5 kilo € 5,95


