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De Vier Balken is gered na
ouername door Dim Damen
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HAARZUILENS r Het be-
kende restaurant De Vier
Balken in Haarzuilens is
gered van de ondergang,
Vleutenaar Dim Damen
en zijn zoon gaan het ka-
rakteristieke bedrijf run-
nen. N|LS pE KRUTJFF

Duizenden mensen uit de regio
Utrecht vierden hun feesten en
bruiloften in De Vier Balken. Toch
liwam het laatste jaar de klad in de
tent.

Ruim drie jaar geleden was Rob
Pieterson nog hoopvol gestemd
toen hij De Vier Balken overnam.
De succesvolle Utrechtse horecaon-
dernemer introduceerde de streek-
gebonden menukaart en hield daar-
naast vast aan de feesten en par-
tijen in de grote zaal.

Dat het de laatste maanden
steeds minder grng met De Vier Bal-
ken wijt Pieterson aan de recessie
waarmee de horeca kampt. ,lraag
maar eens aan een willekeurige ho-
recaondernemer hoe het gaat; de
verhalen zullen niet positief zijn."

Pieterson benadrukt dat De Vier
Balken niet failliet is gegaan. ,,Ik
kon de zaak nu nog voor een rede-
Iijk bedrag verkopen. Over een
paar maanden was dat wellicht niet
meer mogelijk geweest."

Gisteren vond de overdracht
plaats tussen Damen en Pieterson.
Wanneer het restaurant, dat sinds
3 oktober is gesloten, haar deuren
weer opent voor het publie\ is nog
niet bekend. Volgens Pieterson is
dat medio november en verhuist
het personeel mee met de nieuwe
eigenaar. Maar de nieuwe eigenaar
kan dat niet bevestigen. ,,De zaak is
net overgedragen. Het is te woeg
om daar al uitspraken over te doen.
Volgende week is de pers welkom
voor meer informatie."

Met de komst van Damen naar
Haarzuilens keert in ieder geval een
vertrouwd gezicht terug in de plaat-
selijke horeca. Damen was tiental-
len jaren eigenaar van Café Restau-

lf Teker in de zomer

ll is er genoeg werk
v00r twee restaurants

in het dorp.
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rant De Tol in Meuten. Zeven jaar
geleden moest De Tol wijken voor
de uitbreiding van Leidsche Rijn en
de verlegging van het spoor. Damen
was ook actief als voorzitter van de
plaatselijke brandweervereniging.

Juist het feit dat Damen een be-
kende man is in de omgeving, kan
de doorstart van De Vier Balken wel
eens vereenvoudigen, zo denkt ei-
genaar Peter van Dommelen van
buurman het'Wapen van Haarzuy-

ien. ,,Een bekend gezicht is hier
echt een voordeel. In Haarzuilens
moet je het vooral hebben van de
vaste gasten. Zonder hen redje het
niet en het is goed mogelijk dat dat
Pieterson bij De Vier Balken is op-
gebroken. Er kwam toch eenjongen
uit de stad die de mensen hier aan-
vankelijk niet kenden."

Het Wapen van Haarzuylen
draait volgens Van Dommelen, in
tegenstelling tot buurman De Vier
Balken, wel prima. ,,Hoe dat komt?
Ik vermoed omdat wij met beide
benen op de grond blijven staan,
niet te duur zijn, goede medewer-
kers hebben die snel en vakkundig
bedienen. Daar mankeerde het bij
de buren de laatste tijd nogal eens
aanl'

Van Dommelen is overigens blij

dat De Vier Balken weer doorgaat.
,,We hebben elkaar nodig. Zeker in
de zomer is er genoeg werk voor
tlvee restaurants in het dorp."

Voor Pieterson betekent de ver-
koop van De Vier Balken dat zijn rol
in de plaatselijke horeca voorlopig
is uitgespeeld. Onlangs ging zijn an-
dere restaurant Vermeulen aan de
Croeselaan failliet. Pieterson had op
zijn hoogtepunt acht zaken in
Utrecht. }Jij zal terugtreden als
voorzitter van de plaatselijke afde-
ling van Koninklijke Horeca Neder-
land. ,"Als je geen horeca meer hebt,
kun je de horeca ook niet vertegen-
woordigen. Maar ik ben niet in pa-
niek. ik ga me rustig bezinnen op
.de toekomst. Misschien ga ik wel
weer een gezellig kroegje begin-
nen."

De Vier Balken is gered van de ondergang. Wanneer het weer opengaat is nog niet bekend. Foro MARNtx scHMlDr


