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Vertel, wat doe jij bij Villa Heidetuin?
Mijn vrouw en ik zagen dit pand in een prachtig natuurgebied. In drie 

weken zijn wij meerdere keren gaan kijken, hebben wij over concepten 

gefilosofeerd en een bod uitgebracht. Na 9 maanden verbouwen 

hebben wij de deuren van Villa Heidetuin geopend. Wij richten ons op 

de lunch, borrel, private dining, high tea en koken met thee of koffie. In 

het begin kregen wij veel gasten vanuit ons eigen netwerk, nu zijn wij 

een begrip in de regio. 

Ik werk 30 jaar als zelfstandig fotograaf. Oog voor visueel 

aantrekkelijke beelden heb ik, maar ik had geen verstand van de horeca 

of het koksambacht. Om de juiste kwaliteit te serveren heb ik een 

freelance klassieke kok ingehuurd die mij de kneepjes van het vak  

heeft geleerd. Ik ben nieuwsgierig, leergierig en visueel sterk. Ik wil 

trots zijn als iets de keuken uitgaat. Ik wil verwondering creëren en 

mensen kunnen raken, niet alleen qua smaak, maar qua totaalbeleving. 

Waar lig jij ‘s nachts wakker van?

59 jaar  

bed & breakfast en 
daghoreca

Echt wakker liggen doe ik niet. Van jongs af aan maak ik mij niet druk 

over iets waar ik geen controle over kan hebben of wat niet op dat 

moment aan de orde is. Ik spaar mijn energie liever voor de momenten 

dat ik echt moet. 
focus op: lunch & borrel 

getrouwd met Ingrid 
en 3 kinderen 

Geniet van wat goed gaat en leer van wat mis ging!

. 

Eerst maakte ik gerechten na, nu kook en creëer ik ze. 



Wat zijn voor jou de belangrijkste 

trends in de horeca? 

nieuwsgierig 

doorzetter 

lef 

le
e
rg
ie
ri
g

re
sp
e
c
tv
o
l

eigen draai

eigen ding 

eigen koers puur

Dit ben ik!

lokale 

producten

Ik vind het een avontuur 

om producten te 

zoeken die van dichtbij 

komen en passen in het 

totaalbeeld van ons 

bedrijf. Zo ben ik vaak te

De mensen die dichtbij mij staan, maar 

ook mensen die ik (toevallig) spreek. 

Mijn leermeester die mij de kneepjes 

van het vak heeft geleerd, is nog 

steeds mijn vraagbaak. Verder heeft de 

natuur invloed door wat zij op dat 

moment te bieden heeft. Kookboeken 

en vakbladen kunnen ook invloed 

hebben en ikzelf natuurlijk.  

Wie heeft invloed op de 

keuzes die jij maakt?

Dit wil ik bereiken met mijn zaak! 
Ik begeef mij graag op paden waar mijn 

automatismen niet meer werken. Dan 

moet je namelijk écht aan de slag. 

Waar haal jij je inspiratie vandaan?

Ik ben geschoold door een klassiek leermeester. 

Daarom kook in de basis klassiek kook en haal ik 

inspiratie uit oude kookboeken. Maar ik zie 

overal inspiratie: foto’s, planten die ik tegen kom 

in de natuur, mensen die ik spreek of gerechten 

die ik bij anderen proef. De kunst is om het 

samen te brengen op één bord en het mijn 

eigen handtekening te geven. 

vinden in het natuurlijkgebied dat in onze 

achtertuin ligt, waarbij ik mezelf de vraag stel: 

hoe kan ik lokale producten nog nadrukkelijker 

gebruiken? 

“Lokaal geeft smaak. Lokaal brengt verhaal!” 

sprekende kleuren. Je kan er prachtige gerechten 

mee maken. Wat ik raar vind, zijn de 

vleesvervangers met een vleesnaam. Het kunnen 

prima producten zijn, maar het voelt en klinkt 

gekunsteld. 

Vanaf onze opening 

heb ik mij ook gericht 

op vegetarische 

gerechten. Groente  

biedt kansen: het heeft 

mooie texturen en

vegetarisch

Ik vind vandaag waardevoller dan morgen. Ik 

wil zorgen dat de mensen om mij heen, zoals 

familie en personeel, nooit iets te kort komen. 

Rijkdom is voor mij werken op een mooie plek 

met fijne mensen, dingen doen die ik leuk vind 

en financieel gezond zijn. De kunst is om klein 

en bij jezelf te blijven. Ik ben trots dat wij hier 

een begrip zijn geworden. Er is bij ons behoefte 

aan een bepaalde erkenning, maar ik hoef geen 

standbeeld. 



Het allerleukste aan mijn 

werk is…

Ik ben trots op dit gerecht, maar ik ben 

nog lang niet uitgeleerd! Mijn ‘perfecte’ 

gerecht moet ik dan ook nog maken. 

op dit gerecht ben 

ik trots!

…. de ontdekkingstocht 

…. het spelen 

…. het experimenteren

…. de grote ogen van mijn gasten als      

een gerecht wordt geserveerd 

…. het schouderklopje.

Ik wil mensen zien genieten, raken en 

iets voor ze betekenen. Hierin lijkt 

koken heel erg op fotograferen.

1 dag in de 

keuken met…

Ik heb Edwin Vinke enkele jaren 

geleden mogen fotograferen. Ik was 

toen nog niet bezig met koken, maar 

ik vond hem heel erg inspirerend. Hij 

kwam op mij over als een 

gepassioneerde kok en was een goede 

verteller. 

dit wil ik meegeven aan 

elke startende kok

Wees nieuwsgierig, 

vraag door en 

neem alles in je op 

wat je wordt geleerd!

Edwin Vinke

foto: Omroep Zeeland 

het lekkerste lunchbroodje 

van 2019:

de gegrilde aubergineburger 
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