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Tekst en foto's Patrick Hesse

De Haven, Vinkeveen

In het licht van de haven...
De gebroeders Patrick en William van der Meer lijken een heus horeca imperium aan het
bouwen te zijn in Vinkeveen. Afgelopen woensdag opende hun derde horecabedrijf in mijn
dorp de deuren. Nieuwsgierig als ik ben, stond ik vooraan om ook deze locatie te bezoeken.
De Haven was voor mij toch een beetje het stiefkindje van de horeca in Vinkeveen; een aantal
ondernemers begon er met enorm veel zin aan, maar op een of andere manier is het ze niet gelukt er iets van te maken.Tot nu dan, want als Patrick en William ergens voor gaan dan worden
de puntjes op de i gezet en niets aan het toeval overgelaten. De horecabroers zijn natuurlijk
bekend van het legendarische restaurant De Veensteker. En toen zij in 2012 een tweede zaak
overnamen en, na een grondige verbouwing, de oude naam weer terug op de gevel stond, was
ook de Viersprong binnen de kortste keren weer een zeer geliefd etablissement.
De ambities van de broers kennen geen grenzen, want toen bar-bistro De Haven aan de
Herenweg 276 in de verkoop kwam, was de

beslissing snel genomen en werden er plannen
gemaakt. De verleiding om eerst open te gaan
en daarna te gaan verbouwen was gelukkig
niet aan de orde; je krijgt tenslotte maar één
kans voor 'n eerste indruk en zo werd wat ooit
de oude fietsenschuur was, omgebouwd tot een
buitengewoon gezellig en stijlvol restaurant in
de stijl van de gebroeders Van Der Meer, maar
ook hier met een volledig eigen identiteit. Het
hele terras werd verhoogd en er werden openslaande deuren gemaakt met grote ramen. Ook
aan de achterzijde werd een terras aan het
water gemaakt en het hele interieur werd vernieuwd. Alleen de keuken bleef op zijn plaats.
Het interieur oogt heerlijk fris met een mooie
vloer, nieuwe bar, verlichting, tafels en stoelen
en geluidsinstallatie. Met andere woorden: het
restaurant heeft een complete metamorfose
ondergaan, wát een enorme vooruitgang!
Het is guur buiten, maar binnen brandt op een
levensgrote flatscreen de open haard gezellig.
Aan een van de wanden prijkt een kamerbrede
foto van het starteiland met de iconische uitkijktoren. Ook over de verlichting is goed nagedacht, heerlijk sfeervol en samen met de
relaxte muziek op de achtergrond heb ik er
helemaal zin in. Het is even wachten op mijn
hoofdredacteur tevens culinair liefhebber, die
als verrassing zijn altijd vrolijke en gezellige
vrouw Anita heeft meegenomen. Gedrieën nemen we plaats aan de openslaande deuren en
kan ik niet geloven dat dit de locatie is waar
ik vaker ben geweest. Er is zelfs een heus
kidshoekje gecreëerd waar de kleintjes lekker
bezig kunnen zijn terwijl de ouders genieten,
slimme zet!
Na een gezellig onderonsje met de broers
Patrick en William is het tijd voor een lekker
hapje. We hebben unaniem gekozen voor een
Haven combinatieplank met kleine voorgerechthapjes: zalm, carpaccio, garnalencocktail,
uiensoep, Iberico ham en tonijnsalade, kortom
een feestje op een plank. Het smaakt allemaal
uitstekend en langzaam zien we om ons heen
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de zaak vollopen.
Het doet me goed
dat dit een zeer
gemêleerd gezelschap is.
De keukenbrigade
wordt ondersteund
door koks van de
andere zaken van
de gebroeders van
der Meer, waardoor ze zonder
problemen kunnen
indraaien.
Dan is het tijd voor het hoofdgerecht. Voor Anita
komt het Zeemanspotje op tafel, een combinatie
van kabeljauw, zalm en rode poonfilet met brie
en witte wijnsaus uit de oven. Rob koos de Haven
Brochette, een spies van ossenhaas op de grill gebakken en satésaus. Ik heb mijn oog laten vallen
op de Harbour steak, een tournedos van Ossenhaas
geserveerd met saus naar keuze.
Doordat de prijzen uiterst vriendelijk zijn gehouden kun je er zelf voor kiezen wat je als bijgerecht
wilt. Voor ons worden friet, gebakken aardappeltjes en salade gerserveerd.
Alles ziet er geweldig uit. Ook de ervaren horecaman en bedrijfsleider Richard komt regelmatig
feedback halen. Op het moment dat wij aan tafel
zitten is het officieel nog proefdraaien, daar is
voor ons niets van te merken. Met in totaal drie
zaken en personeel dat overal inzetbaar is, gaat
het inzetten en rouleren natuurlijk makkelijk, ook
al doordat alle zaken op steenworp afstand van
elkaar liggen. De Haven draait op de eerste voorproefavond gewoon alsof het al jaren open is.
Na de uitstekende hoofdgerechten is het tijd voor
een dessert. Anita gaat overstag voor een flensje
met verrukkelijk vanilleijs met saus, zelf kies ik
een Vinkeveens dessertje, een parfait met bitter-

Het fraaie interieur van De Haven

koekjes en karamel, terwijl Rob het kaasplankje
niet kan weerstaan. Het is een logische keus van
Patrick en William om ook dit iconisch stukje
Vinkeveen nieuw leven in te blazen en weer een
prachtige zaak aan hun lijst toe te voegen.
Er is twee maanden keihard gewerkt om dit moois
neer te zetten, maar de broers lijken er patent op
te hebben om een leuk, betaalbaar en gezellig restaurant neer te zetten, dat ook nog eens uitermate
geschikt is voor besloten feesten. Daarmee is De
Haven van een wisse dood gered!
Châpeau mannen, voor zoveel visie... In de winterperiode is De Haven geopend van woensdag t/m
zondag vanaf 12.00 uuur voor een goede hap of
borrel aan de bar. Tevens is er een mogelijkheid
om snacks af te halen.
Reserveren kan telefonisch op 0297-265308 en
online op www.dehavenvinkeveen.nl

