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HMMM MET HESSE... Door Patrick Hesse

Hmmmm Met Hesse Hoofdvaartkerk te Hoofdorp

In hogere sferen...
Vandaag ben ik op pad met een goede relatie van mij: Roland Borst, architect en eigenaar van architecten-
bureau Studio 110. Roland is onder andere verantwoordelijk voor het ontwerp van Dock 15 en is mede-eige-
naar en ontwikkelaar van het mooie project de Watertoren in Mijdrecht. Ook ontwierp hij het Interieur van 
de Hoofdvaartkerk te Hoofddorp. Voor mij dus de uitgelezen persoon om een vorkje mee te gaan prikken bij 
dit spiksplinternieuwe restaurant, dat -zoals de naam al prijsgeeft- gevestigd is in een kerk.
 
Het is mooi om te zien dat oude ge-
bouwen met traditie en een enorme 
historie niet altijd met de grond 
gelijk gemaakt worden voor nieuw-
bouw en een prachtige nieuwe 
bestemming krijgen, zodat er nog 
generaties kunnen genieten van 
een rijk verleden. En wat is er nou 
mooier dan een kerk waar mensen 
samenkwamen, te verbouwen tot 
restaurant om er opnieuw samen 
te komen, zij het in een andere 
setting. De werkelijk schitterende 
kerk aan de Hoofdweg te Hoofd-
dorp dateert uit 1858 en is in 2012 
door eigenaar Stephan Bosma van 
binnen volledig getransformeerd tot 
een uniek restaurant annex proef-
lokaal, met veel gevoel voor smaak, 
harmonie en oog voor detail. 

Aan de buitenkant lijkt niets veran-
derd wanneer we komen aanrijden; 
op de privé parkeerplaats met 
slagbomen achter de kerk is ruimte 
zat. We lopen om de spierwitte 

kerk heen naar de voorkant, waar 
we in de hal al een opvallend detail 
aantreffen: een prachtige distil-
leerketel. Bij binnenkomst valt 
mijn mond open, wat een prachtige 
ruimte. Met veel hout en paarse de-
tails en daar, achter de enorme bar, 
glimmende koperen ketels met al-
lerlei drukmeters erop. Roland ziet 
mijn verbaasde gezicht en vertelt 
dat dit een echte distilleerderij is. 
“Hier wordt onder andere de Bols 
Corenwijn gestookt.” Ik kom ogen 
te kort, wat een hoogte  en wat een 
ruimte. Voor mij een enorme trap 
die bijna de hele breedte van de 
kerk beslaat, met overal kussens om 
lekker te kunnen loungen. 

Dit proefl okaal is een zeer ge-
schikte locatie om met vrienden 
af te spreken of om met collega's 
na het werk te borrelen. Bovenaan 
de trap zit de keuken en boven in 
de nok een heuse patisseriekeu-
ken. Wanneer ik naar rechts kijk 

zie allemaal met paars overtrok-
ken banken; de oude kerkbanken, 
volgens Roland. Achter ons in volle 
glorie het kerkorgel, dat nog vol-
ledig operationeel is. We gaan de 
trap op en vinden het restaurant 
gedeelte, hiervandaan heb je schit-
terend uitzicht over de hele kerk. 
Alle originele balken zitten er nog 
en er is gekozen het helemaal open 
te laten, werkelijk een lust voor het 
oog. 
Met gepaste trots vertelt de bevlo-
gen architect over het bouwproces. 
Inmiddels zijn we aan tafel gegaan, 
want met zo’n uitstraling zijn mijn 
verwachtingen hooggespannen. Het 
is moeilijk kiezen tussen al het lek-
kers maar toch is het ons gelukt een 
keuze te maken. Roland, die uiter-
aard kind aan huis is, had snel zijn 
keus voor het voorgerecht gemaakt: 
gebakken coquilles met Prosciutto 
di Parma, kruidensalade en 15 jaar 
oude Balsamico. Daarbij krijgt hij 
een frisse, volledig biologische witte 
huiswijn geserveerd. Mijn oog is 
gevallen op een opmerkelijke dis:  
Pastrami van Australische runder-
lende, met gegrilde groenten en 
truffel-spek mayonaise. Beide ge-
rechten worden niet alleen prachtig 
gepresenteerd maar smaken ook 
nog eens buitengewoon lekker, wat 
een feest!

Snel kijk ik even naar de prijzen 
van al dit lekkers en ook daar word 
ik vrolijk van: driegangen keuze 
menu: voorgerecht, hoofdgerecht, 
nagerecht € 37,50, viergangen 
keuze menu: voorgerecht, soep, 
hoofdgerecht, nagerecht € 42,50 en 
een echte aanrader: handtekening 
van de Chef: vijfgangen verras-
singsmenu € 55,00. Zeker voor het 
laatste menu geldt: neem lekker de 
tijd, laat niet alleen het heerlijke 
voedsel maar ook de schitterende 
ambiance op u inwerken.

Inmiddels is het tijd voor het 
hoofdgerecht: voor Roland een 
lamsstoofpotje met voorjaarsgroen-
ten, cashewnoten en jasmijnrijst. 
En ik heb mijn oog laten vallen op 
Kalfsentrecote met groene asper-
ges en Piment d’Espelette boter. 
Wederom een schot in de roos, wat 
een verwennerij. Inmiddels is de 
zon ondergegaan en komt de uitge-

kiende sfeerverlichting volledig tot 
zijn recht. Ondanks de geweldige 
dessertkaart –hoe kan het anders 
met een eigen patisseriekeuken?– 
kiezen Roland en ik heel beschei-
den voor koffi e met friandises 
(lekkere koffi e versnaperingen) van 
boterkoek en brownies.

Tijdens de koffi e complimenteer ik 
Roland met wederom een geslaagd 
ontwerp en vind ik de hele kerk met 
alle oude elementen gecombineerd 
met de verrassende nieuwe elemen-
ten volledig in harmonie met elkaar. 
Kortom, voor elke culinaire liefheb-
ber absoluut de moeite waard eens 
richting Hoofddorp te gaan en een 
avond lekker te genieten. Natuurlijk 
is de Hoofdvaartkerk ook uitermate 
geschikt voor het geven van feesten. 
Als je op zoek bent naar een trouw-
locatie is 
het ook 
de moeite 
waard eens 
te komen 
kijken. Voor 
wie geen 
kerkelijk 
huwelijk 
wil, maar 
wel de 
kerkelijke 
sfeer, is 
het goed te 

weten dat de Hoofdvaartkerk een 
offi ciële trouwlocatie is. 
Kom langs of neem een kijkje op 
www.hoofdvaartkerk.nl voor alle 
andere mogelijkheden en arrange-
menten van deze mooie locatie.    

Restaurant Hoofdvaartkerk
Hoofdweg 774
2132 BW Hoofddorp
Tel: 023-5571142
www.hoofdvaartkerk.nl 

Openingstijden
Keuken: maandag t/m zondag 12.00 uur 
tot 22.00 uur
Restaurant: maandag t/m zondag vanaf 
12.00 uur
Proefl okaal: zondag t/m donderdag 
11.00 tot 01.00 uur
vrijdag en zaterdag 11.00 tot 02.00 uur.


