
Knutselen met eten maakt Van der Heijde gelukkig
 

Léon van der Heijde in zijn nieuwe
brasserie.
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NAALDWIJK
Léon van der Heijde (35), zoon van
de 'wereldberoemde' groenteman
uit de Dijkse Van der Goesstraat, is
nu brasseriebaas van een ruim
twee keer zo groot restaurant.
,,Groter ga ik niet, de gast moet
gast blijven, geen nummer.''

RIEN VAN DEN ANKER

Hij drinkt chardonnay, houdt ook
van een colaatje, eet graag
andijviestamppot, ook steak tartare.
Maar het liefst werkt hij in zijn
brasserie, tot voor kort een
winkeltje aan de Kerklaan, nu een
volwassen locatie aan de Prinses
Julianastraat, ook in Naaldwijk.
,,Het succes achtervolgde me, het
werd daar te druk en te vol. Ik
moest soms mensen wegsturen.
Die belde ik dan op zodra er weer
een plekje vrij was."

Al heel vroeg werd duidelijk dat
Léon van der Heijde iets had met
de horeca. Op zijn achtste bakte hij
cakejes en vond hij het leuk om
menukaarten te maken. ,,Knutselen
met eten maakt me gelukkig."

Op zijn vijftiende deed hij tijdens
weekenden en vakanties de afwas
in het Carlton Hotel, na de
koksopleiding bij het Haagse
Mondriaan maakte hij leerjaren in
de keukens van dat hotel en bij
Fleuresto. Later kookte hij bij
Westenwind in Scheveningen, Las
Umbrellas in Den Haag en De
Bosrand in 's-Gravenzande.

In 2013 begon hij voor zichzelf ('Ik
wilde altijd al een eigen winkel') met

brasserie C'est Bon Chez Léon.
Daarnaast deed hij ook catering
aan huis, regelde hapjesbuffetten,
deed maandenlang de catering
voor het luxe Naaldwijkse zorghotel
Dijkckwegh en was dus vrijwel
nooit thuis. Hij glimlacht
relativerend: ,,In elke dag zit 24
uur, toch?"

Heipalen

Toen kwam de Prinses
Julianastraat 11 voorbij, een
voormalig woonhuis dat beneden
letterlijk tot op de heipalen is
verbouwd en vernieuwd. Het
interieur is nu in brasseriestijl. Met
spiegels aan de muur en banken
aan de wanden en met, wat hij
noemt, intieme coupézitjes. Voor
de eerste etage zijn er plannen
voor een bed-and-breakfast.

In zijn nieuwe zaak is ruimte voor
tachtig gasten, verdeeld over een
voor- en achterhuis. Daartussen is
een ruim binnenterras met nu al
vloerverwarming, want later komt er
een overkapping. ,,Maar dan moet
er eerst wat verdiend worden'', zegt
hij vrolijk.

Inmiddels leidt Van der Heijde een
team van twaalf jonge mensen
waarvan er drie in de keuken staan.
Nog elke morgen gaat hij langs bij
de Dijkse groentewinkel van zijn
ouders. Vrijwel altijd pakt hij daar
iets mee dat zijn klanten later op
hun bord vinden. ,,Ik ben nu
eenmaal tussen de groenten groot
gegroeid."

Trots rondkijkend in zijn nieuwe
zaak klinkt dan stellig: ,,Groter ga ik
niet, de gast moet gast blijven en
geen nummer. Wat ik echt wil, is
een goede naam in de regio. Ik
hoef geen sterrenrestaurant. Ik ben
tevreden met tevreden klanten."
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