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Lekker naar buiten! Deze ondernemers in de Delftse Hout zijn er klaar voor
Net buiten de stad midden in de natuur. De Delftse Hout. Een 
unieke plek en gelukkig hebben we er ook het afgelopen jaar 
toch nog veel van het groen kunnen genieten. Het barst er ove-
rigens niet alleen van het groen, het bruist er ook van de on-
dernemerszin. Deze week zetten we een drietal ‘Houtse’ onderne-
mers in het lentezonnetje. Geerten Meijster (Knus), Jet Verloove 
(BuytenDelft) en Andy van Leeuwen (Schaapskooi) hebben niet 
stilgezeten en staan te popelen om ons weer te zien komen. Wat 
kunnen we allemaal verwachten?
 
Gelukkig zitten we hier
Knus is al jaren een hotspot. Als 
begin- of eindpunt van een wan-
deling, voor een feest of lekker 
met de kinderen in de speeltuin. 
Mede-eigenaar Geerten Meijster 
zag dan ook met lede ogen aan 
hoe het begin vorig jaar ineens 
helemaal anders liep. De agenda 
moest leeg, maar van sikkeneuren 
was geen sprake. “We waren in-
derdaad wel even verdrietig, maar 
we zijn meteen vol optimisme bin-
nen de kaders verder gegaan”, legt 
Geerten uit. “Vanaf dag één zijn we 
met take-away begonnen. De zo-
mer was natuurlijk ook schitterend 
en door de versoepelingen hebben 
we dankzij onze ruimte een prima 
terrasseizoen kunnen draaien.”
 
Voor het eerst sinds mensenheu-
genis geen bezoekers in de tent, 
het biedt ook kansen. “We hebben 
alles aangepakt, en dan bedoel ik 
ook echt álles”, lacht Geerten. “De 
menukaart is vernieuwd, het inte-
rieur is opgefrist, alles is opnieuw 
geverfd en we hebben een nieuwe 
gietvloer. Dat had anders nog wel 
even geduurd.”
 
Aan leuke ideeën voor ons Delf-
tenaren geen gebrek. “Bestel een 
picknick to go: met een mand vol 
lekkers de natuur in! Of ga met 
onze Jungle duwkarren op pad en 
voor de kleine schatzoekers heb-
ben we rainbowrocks bedacht: we 
hebben allemaal gekleurde stenen 
verstopt, voor de vinders liggen 
zakjes snoep klaar”, somt Geerten 
enthousiast op.
 
“Onze High Frikandel voor Pasen, 
dat moet je gewoon zien. Of eigen-
lijk beter nog, kom lekker langs 
om te proeven”- Geerten Meijster

De kunst van doorpakken
Dat stilzitten domweg geen optie 
is, laat Andy van Leeuwen van de 
Schaapskooi zien. Want wat doe 
je, wanneer je als evenementen-
locatie pur sang ineens je deuren 
moet sluiten? Eerst maar wat te-
lefoontjes plegen zeker? “560 om 
precies te zijn”, blikt Andy terug. 
“Alle geplande trouwerijen, bor-
rels en vergaderingen hebben we 
moeten schrappen, dat was wel 
even slikken. Maar we zijn op-
timistisch gebleven en hebben 
steeds gekeken naar wat we nog 
wél konden doen.” Al snel kwam 
ook bij de Schaapskooi het klus-
materiaal tevoorschijn. Met een 
omzetverlies dat op papier meer 
dan negentig procent zou worden, 
hoe hou je het dan nog leuk? “Je 
wordt vooral creatief”, lacht Andy. 
“We hebben veel met hergebruik-
te en gedoneerde materialen ge-
werkt. Bloemen, tegels, partijen 
verf, noem maar op. We hebben 
zelfs een nieuwe koelkast gekre-
gen. Hiervoor hebben wij elders 
weer geholpen met allerlei hand- 
en spandiensten.” Er kwam ook 
hulp uit onverwachte hoek. “Had-
den we ineens een paar mensen 
van Coca-Cola op bezoek, die 
kwamen helpen schoonmaken”, 
prijst hij zijn leverancier. “Zo steun 
je elkaar en probeer je het beste 
van de situatie te maken. Het afge-
lopen jaar was in die zin ook posi-
tief te noemen.”
 
Gelukkig werd er ook omzet ge-
draaid. “Je wilt natuurlijk ook 
zichtbaar blijven”, vervolgt Andy. 
“Afgelopen zomer hebben we ter-
ras kunnen draaien, hebben we 
een toffe quizwandeling in het le-
ven geroepen en zijn we ook open 
gegaan voor take-away.” Kortom, 

ook bij De Schaapskooi valt er nog 
steeds veel te beleven.

“Voor Pasen hebben we ook weer 
een paar hele mooie menu’s sa-
mengesteld. De Paasbrunch zit 
echt vol met lekkers” - Andy van 
Leeuwen 

Klompengolf op BuytenDelft
Ook bij Stadsboerderij Buyten-
Delft was het een beetje een stille 
boel dit jaar. Wat mensen betreft 
dan, want de dieren zijn gelukkig 
gewoon gebleven. “Dat is natuur-
lijk één van onze kerntaken”, legt 
eigenaresse Jet Verloove uit. “Maar 
daarnaast hebben we ons winkel-
tje, het restaurant en niet te verge-
ten de waterspeeltuin. Daar groeit 
nu zelfs onkruid! Normaal gespro-
ken krijgt dat door de spelende 

kinderen geen kans, nu zullen we 
het zelf weghalen”, lacht ze.
 
Bij de hooibalen neerzitten is ook 
voor Jet en haar team geen optie. 
Aanpakken wat je kunt, zo lijkt 
het, en ook hier kon men reke-
nen op flink wat hulp. “Om de 
boel draaiend te houden hebben 
we op Facebook om donaties ge-
vraagd, daar hebben we echt hele 
goede respons op gekregen. Heel 
veel mensen dragen ons een warm 
hart toe en dat is echt fantastisch.” 
Daarnaast werd er op en rond het 
terrein van de Stadsboerderij flink 
geklust, gebouwd en opgefrist. 
Veel met gedoneerde materialen. 
Zoals klompen. Pardon, klompen? 
“Haha, ja, onze klompenactie! Dat 
is echt leuk”, begint Jet enthousi-
ast. “Voor 250 euro konden bedrij-

ven een klomp laten bedrukken 
met hun logo. Die klompen pron-
ken nu op de geitenstal.”
 
“We hadden nog veel klompen 
over, daar hebben we een klom-
pengolfparcours mee gemaakt: 
een soort midgetgolf dwars door 
ons weiland, tussen de geitjes, hoe 
leuk is dat!” - Jet Verloove
 
Als het aan Jet ligt, gaat ze van-
daag nog open. Voor zichzelf, haar 
team, de dieren, de Delftse Hout 
en voor Delftenaren. “We hebben 
zo’n mooie publieke functie en we 
hebben de ruimte. Maar we moe-
ten nog even afwachten. 
Gelukkig krijgen we nog lamme-
tjes! Dus hopelijk kunnen we te-
gen die tijd allemaal weer gasten 
ontvangen.”

V.l.n.r. Andy, Jet, Geerten zorgen voor positieve ondernemerszin in de groene longen van de stad, De Delftse Hout 
(foto: Alyssa van Heyst)

Linda Ammerlaan, 
conceptontwikkelaar en 
creatief producent
 
Ha Linda, ondernemende cre-
atieveling! Waar kent Delft 
jou allemaal van? 
Ik denk vooral van energieke pro-
jecten binnen de creatieve indu-
strie waarbij jongeren en kunst en 
cultuur samenkomen, zoals Skate-
jam Delft. 
Ook was ik bestuurslid bij TOP 
Delft. Hier heb ik programma ge-
maakt waarbij kunst en technolo-
gie met elkaar flirten. Momenteel 
promoot ik met WIRED Rotterdam 
kunst en cultuur in het voortgezet 
onderwijs. Heel tof!
 
Wat voor mooie dingen zie je 
in, deze voor cultuur lastige 
tijd, gebeuren in Delft?
Kijk naar het Rietveld theater, su-
per knap hoe het team daar steeds 
met nieuwe initiatieven komt. Dat 
geldt eigenlijk voor de gehele cre-
atieve sector in de stad. Artiesten 
krijgen zo toch een podium. En dit 
jaar gaat Delft Fringe Festival digi-
taal, daar heb ik nu al zin in.
 
Jouw favoriete zaak is een on-
verwachte, vertel?
Ja, echt even iets anders! We zijn 
bij Nalu Baby Spa in het Poptahof. 
Nalu betekent ‘golf’ in het Hawa-
iaans. Twee jonge dames startten 
hier in maart 2020, maar sloten 
door de crisis direct weer de deu-
ren. Ik vind het echt inspirerend 
hoe ze enthousiast doorpakken.

Waarom vind jij dit verder 
zo’n bijzondere zaak?
Zelf heb ik geen kinderen, maar 
wel veel vrienden met baby’s. In 
deze periode van stress en onze-
kerheid is het prachtig om iets 
moois met je kind te ervaren. Voor 
een floatsessie of massage kan je 
hier met je kleine terecht. 
Klein, intiem en ze nemen echt alle 
tijd. Het is toch super om zo extra 
liefde en aandacht aan je kind te 
geven? Een vriendin van mij heeft 
met haar zoon Luuk een bezoekje 
gebracht aan Nalu. 

Hij vond het fantastisch!
 
Zijn er nog meer Delftse za-
ken waar je graag komt?
Over ontspanning gesproken. Ik 
zit nu zoveel achter mijn laptop, 
dus trakteer ik mezelf zo nu en 
dan op een shiatsu behandeling bij 
Elements of ME. En ik fleur mijn 
werkkamer wekelijks op met een 
mooie bos van Koos de Roos. Na-
tuurlijk moet de innerlijke mens 
ook verwend worden. Diner haal 
ik dus bij Hanno, echt een mooi 
avondje uit thuis.

W.S.D. Plané heeft windkracht 7 in de zeilen De favoriete zaak van… 

Wist u dat we in Delft de oudste windsurfvereniging van Neder-
land hebben? Het afgelopen jaar viert W.S.D Plané het 45-jarig 
bestaan en krijgt, tijdens de crisis, een flinke boost. Zo groeit 
het aantal aanvragen voor surflessen enorm en neemt ook het 
populaire SUPPEN een vlucht.
 

In het rustgevend groen, aan het 
kabbelende water van de Grote 
Plas, ligt het clubgebouw van de 
Delftse wind- en waterliefhebbers. 
De thuishaven van W.S.D. Plané 
ligt pal naast het outdoor volley-
balveld en de outdoor fitnesstoe-
stellen. Een sportieve broedplaats 
in de buitenlucht dus. In het afge-
lopen jubileumjaar weten steeds 
meer mensen deze sportieve 
Delftse parel te vinden.  ‘Mensen 
willen weer lekker naar buiten en 
sporten, maar blijven toch dichtbij 
huis. Onze surflessen zijn daarom 

een gezonde, veilige en populaire 
activiteit’, vertelt voorzitter Marc 
Lamey enthousiast.
Heeft u ze wel eens gezien, de 
suppers? Sportievelingen staand 
op een board met een peddel in de 
hand. Suppen (stand up paddling) 
wint afgelopen jaar weer aan po-
pulariteit. ‘Suppen is jaren een 
enorme hype. Scholen, bedrijfsuit-
tjes, hondensuppen, we doen het 
allemaal in Delft’, zegt Marc Lamey 
vol energie. Die positieve energie 
is voelbaar en werkt aanstekelijk, 
daar aan de waterkant.

(foto: Nick Keijzer)

(foto: Alyssa van Heijst);


