STARTER VAN DE WEEK Het Veerkwartier is horecadroom

Circulair ondernemen
door Judith van Ruiten
HAARLEM • De ene koffiebar na de andere opent de
deuren in Haarlem. Toch
durfden Merel Janssen en
haar man Frank van Baaren het vorig jaar aan om
te starten met Het Veerkwartier. Een horecagelegenheid aan de Veerplas
die bestaat uit een ratjetoe van oude zeecontainers, kozijnen van Marktplaats en geschonken
tafels en stoelen. Kinderen kunnen er spelen in
een natuurspeeltuin en
lokale bandjes treden er
tegen een sympathiek
tarief op.
Het ondernemersstel financierde hun horecadroom zonder dat er een
bank aan te pas kwam. Ze
maakten een crowdfundingwebsite en vonden
veertig personen en bedrijven die minimaal 1000 euro
wilden investeren tegen vijf
procent rendement. Veertig
anderen investeerden 300
euro en kunnen in ruil daarvoor drie jaar lang voor 105
euro per jaar ‘gratis’ eten en
drinken. Een nabij gelegen
bedrijf investeerde zoveel
dat het project in één klap financieel haalbaar bleek
De Haarlemmers kregen
daarnaast veel praktische
steun van ondernemers. Zo
schonk de Haarlemse wijnbar Viqh zijn oude tafels en
stoelen. Het Amsterdamse
Kitchen, onderdeel van Student Hotel, had keukenwerkbanken en zitkussens
over die ze mochten heb-

n Naam bedrijf: Het
Veerkwartier
n Wie: Merel Janssen
en Frank van Baaren
n Wat: Horecagelegenheid
n Waar: Haarlem
n Startdatum: Mei
2015
n Investering:
100.000 euro opgehaald via crowdfunding. 15.000 euro zelf
geïnvesteerd
n Beoogde jaaromzet:
400.000 euro
n Jaarlijkse herinvestering: 4000 à 5000
euro
n Meer informatie:
hetveerkwartier.com

Merel Janssen en Frank van
Baaren: ,Een tijdelijke vergunning biedt voordelen”
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’Gesteund
door goede
contacten’
ben. Janssen en Van Baaren
noemen het zelf circulair
ondernemen waarbij het afval van de één, de grondstof
is voor de ander.
De financiële achtergrond van Van Baaren die tevens werkt als freelance
controller en finance mana-

ger kwam daarbij goed van
pas. ,,Onze goede contacten
met lokale ondernemers
hielpen ook mee”, aldus de
ondernemer. Janssen die
voorheen werkte in de reclamewereld, wist op haar
beurt hoe ze voor gasten
kon zorgen. ,,Dat heeft vooral te maken met een goed
programma. Er is voor ieder
wat wils. Kinderen worden
hier voorgelezen en kunnen
straks spelen in de natuurspeeltuin. En in de avonduren treden leuke lokale
bandjes op.”
Natuurlijk is een mooi
menu en een goede chef-kok

tevens van belang. Op de
kaart staat vooral biologische voeding afkomstig van
lokale telers. Zo werkt het
Veerkwartier samen met
tuinderij De Waardering.
,,Die teelt voor ons kruiden
en bloemen in ruil voor onze koffieprut om slakken tegen te gaan.”
Het is een droom die uitkomt voor het stel. Ze mo-

gen de horecagelegenheid
aan de rand van een bedrijventerrein drie jaar exploiteren. ,,Een tijdelijke vergunning biedt voordelen”,
ontdekten zij al snel. ,,Met
zeecontainers permanent
bouwen is in ons land bijvoorbeeld aan strikte regelgeving gebonden. Terwijl
wij er een waanzinnige bar
van konden bouwen. ”

