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HORECA | VIS | SIERADEN | EN MEER....

Door Annerieke Simeone

H 
oog boven zijn hoofd, alsof hij taartjes 
op een dienblad serveert, loopt Roelof 
Toering met zijn maquette door café 
Blossom. Als de eigenaar het ontwerp 

langzaam op de tafel laat glijden, zie je boompjes, 
een ovaalvormig stuk gras, een kas met terras en een 
plek met gekleurde strookjes. “Daar komt groente 
en fruit”, verduidelijkt Toering. Hij is zichtbaar blij 
dat hij zijn maquette eindelijk kan tonen. Sinds deze 
week weet de horecaondernemer dat hij, samen met 
Groene Helden en DGJ Architects & Landscapes, de 
tender heeft gewonnen voor het terrein waar nu de 
midgetgol" aan in het Westbroekpark zit. Alhoewel, 
het terrein was al een tijd dicht. Dat was ook Toering 
opgevallen. Hij had de gemeente, die eigenaar is van 
het terrein, al een paar keer gebeld en ook contact 
gezocht met de eigenaar van de midgetgol" aan. Maar 
zonder succes. Met lede ogen zag hij aan hoe het ge-
deelte tegenover het rosarium steeds meer verloeder-
de. “Ik denk dat meer mensen de gemeente hebben 
benaderd, want op een dag schreef die een prijsvraag 
uit”.

Dit voorjaar konden mensen hun projecten indie-
nen. Toering: “Van de dertig ideeën bleven er drie 
over. Die teams mochten pitchen. Ik weet dat Studio 
Kustlijn Architecten iets heeft ingeleverd en er was 
nog een concept met trampolines”. Het plan van Toe-
ring en consorten sprong eruit. Niet zo gek, want de 
eigenaar van café Blossom droomde al jaren van een 
eetbare tuin met daarbij een restaurant. “Villa Augus-
tus in Dordrecht is mijn voorbeeld. Een grote moes-
tuin waar je doorheen kunt lopen, alsof het een park 
is. En die producten belanden daarna direct op je bord. 
Zoiets moest toch ook hier in Den Haag kunnen”. 

Door toeval kwam hij in aanraking met Wessel 
Tiessens van Groene Helden, gebiedsontwikkelaar 
en voorzitter van de Zeeheldentuin. Voor dat laatste 
project werkte Tiessens samen met DGJ Architects 

& Landscapes. Toering: “We bleken met hetzelfde 
idee voor het Westbroekpark rond te lopen. Alleen: 
zij hadden de kennis, maar geen exploitant, en ik 
had het plan, maar wist niet hoe ik het moest ont-
werpen”. 

IJsbaan
Blossom in the Park, zoals de werktitel luidt, wordt 
een groene oase van 3400 vierkante meter. “In de 
kas gebruiken koks eigen groenten, fruit en kruiden 
uit de natuurtuin. Onze producten vind je terug op 
de menukaart. We gaan met de seizoenen mee. De 
nadruk ligt op gezond. Frituren doen we niet, maar 
we willen ook niet doorslaan hè. Er komt wel een 
pizza-oven”. Op de grasruimte even verderop wil 
Toering boerenmarkten organiseren. “Maar je kunt 
daar natuurlijk van alles doen. Yoga in de zomer, een 
ijsbaan in de winter”. Ook wil hij scholen uitnodigen. 
“Mijn eigen kinderen weten soms niet hoe en wan-
neer groenten groeien. Ze krijgen daar informatie 
over en mogen zelf scho# elen en oogsten. In de keu-
ken zien ze hoe het voedsel wordt bereid en daarna: 
lekker alles opeten”.

Moestuinen lenen zich volgens de eigenaar van 
café Blossom ook goed voor sociaal ondernemen. 
“Mensen met lichamelijke beperkingen die niet een 
hele dag kunnen werken, kunnen hier terecht. Maar 
ik heb ook Stichting Vluchtelingenwerk gebeld, die 
toonde veel interesse”. Alles is ecoproof aan Blos-
som in the Park. De kas draait op zonne-energie, er 
is een koude-warmteopslag en met het opgevangen 
regenwater worden gewassen besproeid en toiletten 
doorgespoeld.

Volgend jaar zomer wil Toering operationeel zijn. 
“Natuurlijk is het dan nog niet helemaal klaar, maar 
we schenken dan wel al ko$  e en serveren taart”. In 
het voorjaar 2017 gaat Blossom in the Park defi nitief 
open. Van de gemeente mag Toering elke dag tot acht 
uur ’s avonds openblijven. Toering: “Ik vind het wel 
prima. Eerst maar ’s aan de slag”.

Blossom in the Park wint tender Westbroekpark

‘Koks gebruiken 
eigen groenten, 

fruit en kruiden’
Café Blossom, Groene Helden en DGJ 
Architects & Landscapes wonnen de 

door de gemeente uitgeschreven tender 
voor het overwoekerde midgetgolfter-

rein in het Westbroekpark. Hun plan: 
een eetbare tuin plus een restaurant in 
een kas. “Onze producten vind je terug 

op de menukaart”.
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