
Restaurantrecensie: Kasteel Diependael 

O p de as Antwerpen-Brussel, vlakbij Mechelen, ligt ‘Kasteel Diependael’, eigenlijk een landhuis dat zijn naam vooral te danken heeft aan het bestaan van een an-

der ‘Diependael’. Niet dat dit gegeven het restaurant minder mooi maakt, maar natuurlijk is en blijft de totaalervaring binnen het belangrijkste. Wij gingen er 

samen met actrice, regisseuse en acteerlerares Lulu Aertgeerts eten en besloten al snel dat we zeker nog zouden terugkomen. De reden daarvoor vind je hieronder.  
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Interieur & omgeving 

Het statige landhuis waar Kasteel Diependael gevestigd is, dateert al van 1740 en straalt een 

charme uit die je al vanop de nauwe oprit overvalt. Daarbij rij je zo van de baan een afge-

schermde, groene wereld in, compleet met slotgracht, waardoor bezoekers zich volledig 

onttrekken van het drukke stadsbestaan. Het is niet al te warm en donker buiten en dus kun-

nen we niet plaatsnemen in de prachtige tuin, maar ook het interieur zelf is gezellig. Dat alles 

ietwat gedateerd is, draagt zelfs bij tot de authenticiteit van de eetruimte, die ons terugvoert 

naar de Victoriaanse tijd waarin Engelse auteurs als Mary Shelley, Bram Stoker en H.P. Lo-

vecraft het mooie weer maakten. Van enige horror is hier echter geen sprake: de enorme schil-

derijen van Peter A.C. Breurs, de gepatineerde, eikenhouten vloer, de vitrines met glaswerk 

van Kosta Boda en de hoge plafonds zorgen voor een sereen geheel waarin het aangenaam 

toeven is. Dat de gerechten ook een moderne toets hebben meegekregen, zou je er nauwelijks 

uit kunnen afleiden, maar dat hoeft natuurlijk ook niet. 

Menu 

Het mag gezegd worden: gastvrouw Rita kwam al tijdens onze eerste communicatie erg harte-

lijk over en blijkt dat ook in het echt te zijn. Deze dame weet duidelijk hoe ze haar gasten moet 

verwennen en is dan ook een van de belangrijkste pijlers waarop het restaurant rust. Dat de 

bediening in het verleden soms te maken kreeg met iets minder lovende recensies, heeft dan 

ook helemaal niets met Rita of haar productkennis te maken, wel met geïsoleerde voorvallen 

waarbij nieuw personeel nog niet op de hoogte was van alle beschikbare dranken of gerechten 

– iets waar de meeste restaurants wel eens mee te kampen krijgen.  



Nee, het gebeurt zelden dat we als recensent hartelijkere mensen tegenkomen dan Rita of Noël 

Neckebroeck. Vijfentwintig jaar is Noël hier al chef, maar de man oefent zijn stiel nog steeds met 

passie uit en dat vinden we ook terug in de amuses-bouche, die stuk voor stuk een veelbelovende 

voorbode zijn van wat nog zal komen.  

Een vis als makreel met iets krokant combineren is misschien weinig verrassend, maar de kwaliteit 

van de ingrediënten is top en de kruiding verraadt een omvangrijke culinaire bagage. Een hapje 

vinden we persoonlijk iets te zout, maar daarmee is dan ook meteen het enige minpuntje ver-

noemd.  

Ons eerste heuse gerecht zijn langoustines met tartaar, cromesquis, erwtenmousse, een sorbet 

van pompelmoes met campari, en avruga. De cromesquis (een Poolse kroket die is overgenomen 

door de Franse keuken) smaakt heerlijk en is ondanks het feit dat hij gefrituurd is nog behoorlijk 

licht. Avruga is een goed substituut voor kaviaar dat gemaakt is van haring en bij ons weten zijn 

origine heeft in El Bulli, het voormalige beste restaurant ter wereld dat tijdens de beginjaren door 

Noël werd bezocht. Wie iets kent van gastronomie, weet dus dat er hier wordt gespeeld met zuur, 

zout en bitter, terwijl ook umami niet helemaal op het appel ontbreekt. Ook de texturen verschil-

len onderling sterk, van de zachte erwtenmousse tot de krokante cromesquis, waardoor we tijdens 

het eten een beetje op ontdekkingsreis kunnen gaan. Toch blijven de langoustines mooi doorsma-

ken en dat is natuurlijk erg belangrijk.  

Er wordt gevolgd met sint-jacobsnoten, bloemkoolrisotto, sot-l’y-laisse en zwarte olijven. De 

chef vertelt ons later dat sommige journalisten zijn kookkunst ‘passé’ vinden, maar dat duidt 

wat ons betreft eerder op een soort culinair snobisme dan op een feit: de basis is inderdaad 

klassiek, maar als een chef begint te werken met zaken als avruga of sot-l’y-aisse weet je dat hij 

een brede productkennis heeft en de vorm waarin alles op het bord wordt getoverd, toont ons 

ook aan dat hij in staat is om moderne toetsen te incorporeren in zijn gerechten. We hebben al 

Michelinsterrestaurants bezocht die minder ‘up to date’ zijn.  
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Voor de oningewijden: sot-l’y-aisse is een samentrekking van het gezegde ‘c’est un sot qui l’y aisse’, wat zo-

veel betekent als ‘het is een zot die het er laat zitten’ (met dank aan Napoleon). ‘Het’ is de rugfilet aan 

weerskanten van de rug van een kip, onder de aanhechting van de bouten. Kippenoestertjes, dus. De bloem-

koolrisotto is erg geslaagd – niet te hard, niet te smeuïg – en completeert het gerecht uitstekend. De zwarte 

olijven maken het gerecht dan weer wat aardser, waardoor het overwicht lichtjes weg helt van de sint-

jacobsnoot, maar zonder de smaak daarvan te veel te verdoezelen. Boeiend! 

Op het volgende bord vinden we roodbaars, ravigote, dragonpasta, eiermousseline en aardappelchips. De cuisson van 

de roodbaars is uitstekend, maar de eiermousseline en de aardappelchips dreigen het gerecht wel iets zwaarder te ma-

ken dan het voorgaande. Dat lijkt ook onze chef in de smiezen te hebben, want het lichtjes zurige van de ravigote (een 

dressing op basis van vinaigrette) zorgt voor een frisse toets die alles een stuk lichter laat smaken dan je op het eerste 

gezicht zou verwachten. Ook de dragonpasta verleent een aangename kruidige bijsmaak aan het geheel die mooi sa-

mengaat met de tuinkruiden in de ravigote. Overigens is de eiermousseline goed gedoseerd en krijgen we maar een 

paar aardappelchips op het bord, waardoor alles toch nog behoorlijk gezond blijft. De mousseline verleent het geheel de 

nodige ‘body’, terwijl de chips extra textuur geven – alweer goed gezien van de keukenbrigade.  

Ons hoofdgerecht bestaat uit patrijs met een tapenade van boschampignons, witlof, knolgroenten en polenta. De drie soor-

ten wortel hebben een pasta-achtige textuur meegekregen en de meeste ingrediënten zijn apart op het bord geschikt, zodat 

we zelf wat kunnen experimenteren met combinaties. Het valt op dat we zijn opgeschoven van zee naar land, met steeds 

aardser wordende gerechten, wat goed past bij het seizoen. Het patrijsvlees is lekker mals en smaakvol en er wordt niet 

overdreven met de (lichte) saus, terwijl de polenta (een Italiaanse bereiding van maïs en griesmeel) een mooi alternatief is 

voor achtereenvolgens cromesquis, bloemrisotto en aardappelchips. Hij oefent in ieder geval een gelijkaardige functie uit op 

ons bord. Hier is nagedacht over de volgorde van de gerechten, iets wat we altijd weten te appreciëren. 



Op de voorgeschotelde kaasplank liggen enkele toppertjes: cailladou (een halfharde kaas met 

witschimmelkorst en kruiden), trefle fermier (een fijne, romige boerderijkaas in de vorm van 

een klavertje vier met zout en as aan de oppervlakte), berail des Cabasses (een schapenkaas 

uit het Centraal Massief die twaalf dagen lang met de hand wordt gedraaid), brébis espelette 

(schapenkaas die is ingewreven met peperpoeder), chaource (een Franse witschimmelkaas), 

abondance (eveneens een Franse AOC-kaas), een geweldige cheddarkaas, époisses… Een ge-

weldige selectie waar we graag uit kiezen!  

We eindigen met een duo van desserts: een zachte chocoladereep met een ‘flexibel’ van yoghurt, 

mascarponecrème en amarettoroomijs waar we zo verliefd op worden dat we achteraf echt tegen 

onze zin naar huis moeten; en kweepeer met crumble en een sesamkoekje. De kweepeer is erg 

lekker, maar er zit nog meer kookkunst verstopt in het eerste nagerechtje, dat echt indruk weet te 

maken dankzij de romige texturen en de mooie smaakbalans. Een mooi einde van een erg geslaagd 

etentje. 

Natuurlijk moeten we ook nog over de wijnen praten. De eerste was een Colors van Costers Del Segre uit het dorpje La Pobla del Cervoles. De bodaga bestaat nog 

‘maar’ sinds 1997, maar heeft sindsdien een naam voor zichzelf uitgebouwd door voluit de kaart te trekken van terroirwijnen die telkens gemaakt worden van de drui-

ven van een bepaald perceel. Ook onze tweede wijn was van Spaanse herkomst: een Rey Santo, een DO Rueda, van het domein Javier Sanz Viticultor van 2012. Geen 

dure wijn, maar wel een geslaagde mengeling van verdejo- en macabeudruiven die zorgt voor een strogele drank met groene tinten en een dunne neus waar je nog net 

voldoende fruit en kruiden in kunt ontwaren. Dat de mond eerder rijp fruit onthult en behoorlijk rond is, zal sommige mensen dus wellicht verrassen. We bleven trou-

wens in Spanje met de Ermita de San Lorenzo Gran Reserva uit Campo de Borja van 2003, een donkere, robijnrode wijn met aroma’s van zwarte kersen en radijs. In de 

mond proefden we dan weer kersen, frambozen en ander (rijp) rood fruit. Opnieuw een wijn die eerder aan de goedkope kant is, maar toch goed paste bij ons gerecht. 

Voor echte wijnkenners zal deze Ermita de San Lorenzo echter iets te ‘simpel’ zijn en complexiteit missen.  



Interview 

Na het eten komt de sympathieke chef Noël Neckebroek bij ons aan tafel zitten voor 

een uitgebreid interview. 

Er vielen mij een aantal dingen op tijdens het etentje en dat zijn allemaal zaken waar-

van je als recensent weet dat je met een echte chef te maken hebt. Elk gerecht was 

heel evenwichtig, maar je combineert ook zo goed – zowel wat smaken als texturen 

betreft. Heb je soms lang nodig om daarover na te denken of komt dat spontaan bij 

jou op? 

Ik moet zeggen dat dat vooral een kwestie van ervaring is. Ik ben iemand die seizoens-

gebonden werkt en daar wijk ik niet vanaf. Je bent natuurlijk niet verplicht om wild aan 

te bieden tijdens het wildseizoen, maar ik doe dat wel. Er zijn gerechten die je maar een 

paar maanden per seizoen op het menu zet. Dat is heel interessant voor een kok en ook 

voor de klanten, natuurlijk. Wat die creaties betreft… tja, ik heb al vierendertig jaar er-

varing.  

Zeg je nu dat je zoiets niet kunt doen als je nog geen jarenlange ervaring hebt? 

Nee, want je mag de jonge garde niet onderschatten. Daar zitten heel goeie koks tussen, 

maar kijk nu eens naar mijn zoethout. Ik weet dat pastinaak en aardbei behoorlijk zal-

vend is en als je daar dan een puree van maakt, wordt die heel smeuïg. Ik heb dan be-

slist om daar zoethout bij te doen: heel apart van smaak, maar het kan. Je moet dat niet 

met mosselen of zo vergelijken. 

Je doet er echter geen boek voor open om uit te zoeken welke smaken nu eigenlijk bij 

elkaar passen… 

Nee, nee! Goh! Ik ben daar een hele dag mee bezig geweest en heb mijn rustdag er zelfs 

voor opgeofferd.  

Ik heb inderdaad gehoord dat je soms wel jouw tijd neemt om nieuwe gerechten te 

bedenken. 
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Ja. Ik zit boven en heb ook wel een boek en bladen die ik lees, net als mijn menu’s van 

jaren geleden. Daar wil ik wel eens terug mee beginnen. Onlangs zei ik nog dat er geen 

reden is waarom een menu van vijfentwintig jaar geleden niet kan herwerkt worden in 

de geest van 2013. Dat zou voor mij een stuk gemakkelijker zijn: mijn eigen tekst en re-

ceptuur, maar dan op een andere manier gebracht, met een ander kleurtje serveren of 

wat dan ook. Dat zou wel eens een uitdaging zijn, dat moet je niet onderschatten. Ver-

der mag je niet vergeten dat we geen grote brigade hebben… 

Met hoeveel mensen staan jullie in de keuken? 

Drie voor het hele restaurant. 

Hoeveel couverts hebben jullie? 

Dat kunnen er gemakkelijk vijftig zijn, je mag ze zelf tellen.  

Ik reken altijd minimum 1 persoon in de keuken per 20 couverts, als je een ‘deftig’ res-

taurant wilt leiden. Natuurlijk: als je het op z’n Frans doet, heb je nog veel meer per-

soneel nodig. 

Ja, maar voor ik dit restaurant opendeed, heb ik ook een brasserie gehad, hè. Toen had-

den we op zaterdagen voor de dagschotel honderdvijftig couverts. Met andere woor-

den: ik heb zoveel ervaring en ben zo goed georganiseerd dat het hier ook lukt. Natuur-

lijk is er meer druk als er ’s avonds vijftig gasten zijn dan als die over de dag verspreid 

zijn, dat is duidelijk, maar ik ben voorbereid. Ik ben ook nog met andere dingen bezig, 

vandaag heb ik nog een interview gedaan voor een project dat door de minister is ge-

lanceerd voor de Vlaamse scholen in Brussel. Ik moet eerlijk zeggen: ze waren daar ’s 

ochtends verrast, want ik stond op tijd voor de leraar. Dat wil zeggen: te vroeg. Als ik 

om twaalf uur in mijn keuken moet zijn, ben ik er al om elf uur. Niet iedereen begrijpt 

blijkbaar dat ik niet zomaar weg kan. Als de kapitein van het schip is, gaat de deur dicht. 

Is dat niet het gevolg van het feit dat heel veel bekende chefs een franchise beginnen? 

Ik denk dan aan iedereen van Ducasse tot Gordon Ramsey, die een hoop restaurants 

hebben, maar zelf niet vaak aanwezig zijn. 



Goh, ik denk dat zoiets in de eerste plaats een eigen keuze is. Ik ervaar hier dat je niet moet denken aan een 

tweede restaurant te beginnen als je het hele domein zelf wilt verzorgen – en dan spreek ik niet enkel over de 

keuken. 

Je zegt ‘het hele domein’, bedoel je dat je ook jouw eigen groenten teelt en zo? 

Nee, niet de groenten, maar het gras afrijden! Je kunt een mooi restaurant hebben, maar als het gras zo hoog 

staat dat de mensen niet door kunnen… tja. Dat is ook allemaal voor onze rekening.  

Jullie doen dat zelf! 

Ja, we doen dat zelf. Tot vorig jaar heeft mijn vader dat vierentwintig jaar gedaan. Die man is nu ongelukkig ge-

storven… 

Mijn condolenties. 

Dankjewel. Ik heb dan iemand moeten vragen om het gras te maaien, maar het was niet naar mijn zin. Dat ty-

peert mij dan weer… 

Je bent een beetje perfectionistisch. 

Ja, ja! Zowel wat dit betreft als daarbuiten. Ik kan niet alles, maar ik bedoel: dan kan je niet denken aan een 

tweede restaurant. Dat mag en ik denk dat het tien of twintig jaar geleden gemakkelijker was, maar de dag van 

vandaag een zaak op topniveau leiden en dat honderd procent goed doen, is erg moeilijk geworden. Ik heb fi-

nanciële problemen gehad met de werkzaamheden, maar ik heb nooit in het rood gedraaid.  

Merk je de crisis hier? 

Ja, al zou ik het anders zeggen: ‘crisis’ is niet het juiste woord, maar de maatschappij is veranderd, hè. Ik ken 

toevallig via via mensen die nu naar Spanje gaan om te eten in plaats van naar hier te komen. 

Oei, krijgen die geen spijt? Ik ben regelmatig in Spanje om restaurants te bespreken en het doorsnee restau-

rant is niet erg goed. Spanjaarden hebben een ander idee van eten: de meeste Spanjaarden koken niet thuis 

en gaan uit eten. Het is daar goed als je een soort thuiskeuken wilt, maar om echt goed te eten, ga je beter 

naar de toprestaurants en de goede restaurants daartussenin. Worden de mensen die naar Spanje gaan dan 

niet teleurgesteld? 
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Ik weet het niet. Ik doe ook wel aan prospectie. Niet noodzakelijk om veel te gaan leren, want die groothuizen kan ik 

toch niet volgen, daar heb ik de ploeg niet voor. Maar tijdens de Allerheiligenvakantie gaan we naar Italië, naar – wat 

is het, de Francesca [bedoeld wordt de Osteria Francescana in Modena – red.]. Mijn zoon leeft in Italië, hij daar al 

gaan eten en heeft gezegd dat we dat zeker ook eens moeten doen. Op de wereldranglijst [van Restaurant Magazine 

– red.] staat dat op nummer drie. Ik doe dus ook prospectie en ga naar zulke restaurants kijken. Die zijn top.  

Wat inspireert je dan, bijvoorbeeld? 

Goh, we hebben daarnet nog in de keuken gepraat over het feit dat ik 400 kilometer enkele richting heb gereden om 

El Bulli te bezoeken [vanuit Mechelen is dat 1313 kilometer – red.]. Dat was nog in de beginperiode van dat restau-

rant. 

Ik vind dat normaal [gelach]! 

Dat was in Roses en we hadden pech: wegversperringen, omleidingen… Ik kan het me niet precies meer herinneren, 

want het is al jaren geleden. Toen was hij [Ferran Adrià – red.] nog bezig met zijn warm en koude aspergesoep. Het 

was al twee uur, half drie toen we aankwamen. We hadden toen schrik dat we veel te laat waren, maar in Spanje 

beginnen ze natuurlijk pas om twee uur. Dat was een immense opluchting na zo ver rijden. Dat zou ik nu niet meer 

doen! 

Heb je Ferran Adrià daar ontmoet? 

Ja, dat was nog in het begin, hè. De producten van hem en [Quico] Sosa waren toen nog niet zo bekend, hoor.  

Ik heb wel tegen Rita gezegd dat jouw keuken me doet denken aan wat ik enkele jaren geleden bij Patrick Devos op-

merkte: jouw basis is klassiek, maar je geeft er echt wel een moderne toets aan. Ik wist wel dat je waarschijnlijk een 

Pacojet, een Thermomix en een Roner in de keuken hebt staan. Het is leuk om zulke dingen te ontdekken, want je 

kunt wel jouw klassieke basis houden, maar tegelijkertijd extra verrassen. 

Ja, maar doe mijn plezier en ga mijn vrouw zeggen dat ik niet passé ben, want volgens sommige journalisten ben ik al 

vijftien jaar passé! 



Dat is helemaal niet juist! 

Ik heb nog de rangen van de Jeune Restaurateurs doorlopen en heb altijd gewerkt. Hier in 

mijn zaak ontvang ik ook journalisten, maar ben ik passé? Nee, ik zal aan iedereen zeggen 

dat ik stop als ik voorbijgestreefd ben. Dan heb ik geen motivatie meer. Dat is toch potver-

dorie een element dat je niet mag onderschatten: ik heb er nog altijd goesting in en wordt 

goed ondersteund door de mannen die achter mij staan. Dat zijn twee jonge gasten die nog 

veerkracht hebben, soepeler zijn en meer uithoudingsvermogen hebben dan ik. Als ik voor 

een blok had gestaan of personeel dat op niks trekt, zou ik er al lang de brui aan gegeven 

hebben… Het is een harde stiel, hè, als je al vierendertig jaar zelfstandig werkzaam bent in 

de horeca… 

Heb je lang moeten zoeken naar jouw keukenbrigade? 

Neen, neen, maar ik heb ook nooit twintig mensen in de keuken gehad. Ik heb altijd hetzelf-

de aantal personeelsleden gehad, maar er ging regelmatig eentje weg of er kwam er eentje 

bij. Een van mijn jongens is nu negentien jaar en er is een meisje dat er nu niet bij is omdat 

ze vandaag een verlofdag heeft. Ik probeer mijn mensen ook nog een sociaal leven te bie-

den. Ik denk dat ik hen ook goed betaal en ze respecteren mij ook. Anderzijds zal ik het ook 

wel eerlijk zeggen als er op een avond eens teveel volk is. Dat is ook een goede manier om 

mijn mensen te blijven motiveren, ze wonen allemaal op vijf kilometer van de deur. Als we 

opendoen en ik nog iemand nodig heb, staat die enkele minuten later hier. Ze kunnen dan 

eerst nog even naar televisie kijken of iets anders doen, want het is toch een beroep dat je 

niet mag onderschatten, hè. Als je al ziet wat jij voor een opname moet doen: vijf tot zes 

uur typen voor een artikel van enkele pagina’s! Daar moet je passie voor hebben. Wat ik 

vandaag nog tussen haakjes heb gezegd, aangezien je het over de crisis had: we zijn hier al 

vijfentwintig jaar bezig, het is nog steeds een mooie zaak, maar iedereen heeft het hier nu 

al eens gezien en dan komt er voor sommige mensen toch een vraagteken, hè. 

Hoe vind je dat je de laatste vijfentwintig jaar bent geëvolueerd? Is er iets dat je nu an-

ders doet? 
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Mijn top heb ik natuurlijk gekend bij de Jeunes Restaurateurs. Ik ben niet meer van de jongsten… 

Wacht, wacht. Sorry dat ik jou onderbreek, maar ik bespreek restaurants in heel de wereld. Je zegt dat je top was tijdens jouw periode bij de Jeunes Res-

taurateurs, en ik begrijp waarom je dat zo stelt, maar het eten is nog altijd top. Je mag je niet baseren op hoe oud iemand is of hoe lang die persoon al in 

de business zit, jouw gerechten zijn super. Het is moeilijk om te zeggen wat nog beter zou kunnen. Ik denk dat ik een van de amuses bouche iets minder 

zout zou maken, maar wanneer je als restaurantrecensent slechts een paar kleinigheidjes kunt vinden, betekent dat toch dat de top van de chef nog niet 

voorbij is. 

Ik denk het ook niet, maar het principe dat ik tijdens deze vijfentwintig jaar Kasteel Diependael altijd heb gehanteerd, is op dezelfde basis blijven koken. Niet 

pieken maken en dan gewoon naar beneden vallen. Ik probeer al vijfentwintig jaar hetzelfde niveau te halen. De ene keer is het wat plezanter of mooier, 

maar je mag geen hoogtes of laagtes hebben. Met de brigade die we hebben,  moet dat lukken. Als er tien man in onze keuken zou werken, zouden we mis-

schien nog een trapje hoger kunnen gaan, zou 

het nog een beetje meer kunnen zijn, maar moet 

dat? Ik ben gelukkig en mijn plezier is nog altijd 

essentieel. Ik ga nog steeds naar de vroegmarkt. 

Wie doet dat nog? Vroeger moest je er zijn of 

was je geen kok. Ik ben er telkens nog altijd bij, 

alleen. 

Er zijn veel chefs die hun souschef of zo sturen. 

Dat wordt gedaan, en waarom niet? Ik doe dat 

omdat je daar nog jouw producten ziet. Ik zou ze 

ook kunnen laten brengen. Er is voldoende aan-

voer beschikbaar, hè. Het kost energie, maar je 

doet dit uit passie. Dat kan toch niet anders! 

Je hebt gelijk, dat is ook onze reden om dit te 

doen. Lulu en ik zeggen dat ook tegen onze ac-

teerstudenten. Uiteindelijk kan je ook geld ver-

dienen met iets dat je met voldoende passie 

doet. 

Ik denk het. Ik heb me dat gerealiseerd toen ik hier ben begonnen. Het was hier haast een ruïne. Het 

kasteel had drie, vier jaar leeggestaan. De vloer was helemaal bedekt met bladeren, maar we hebben 

er iets mooi van gemaakt. Het is een pareltje. De tuin achteraan heb je niet gezien, maar die is af. Ik 

heb ook niet gekozen voor grootte. Er staat hier een veranda die is geplaatst door de beste firma van 

België en waar maar drie, vier tafels in kunnen. Mijn restaurant is groot genoeg. Soms denken men-

sen nog dat ze hier een groot feest kunnen houden omdat ik een kasteel heb, maar er zijn slechts een 

vijftigtal plaatsen. Dat is het nadeel aan het woord ‘kasteel’… 

Er zijn ook veel kastelen die niet permanent een keuken openhouden. 

Ja, dat is ook zo. Ik heb het woord ‘kasteel’ moeten gebruiken omdat er nog een andere Diependael 

was en anders had ik een proces aan mijn been. Daar had ik geen zin in. Ik opteer echter altijd voor 

een fijne keuken. We kunnen ook een banket organiseren voor tachtig persoon, hoor, dat is geen pro-

bleem.  

Hoe wil je verder nog evolueren? Wat is jouw volgende stap? 

Mijn volgende stap? Goh, sowieso blijven voortdoen. Ik heb ook een dame die tweehonderd procent 

achter mij staat, die heel belangrijk is, vind ik persoonlijk. 

Je merkt die synergie wel, het is duidelijk dat de mensen afgesteld zijn op elkaar. 



Die bekijken elkaar… 

…en weten wat ze moeten doen! 

Ook het meisje dat nu afwezig is. We hebben niet veel personeel, maar iedereen kan werken. We bie-

den misschien geen showelement aan, maar ik ben een goedkope, hè [gelach]. Als je de prijzen ziet 

die we hier hanteren… dat is bijna gratis voor sommige mensen, als je ziet wat je daarvoor krijgt, 

maar, goed, dat is mijn compensatie omdat ik geen vier mensen in de zaal heb rondlopen. Ik heb ech-

ter zoveel ervaring dat ik ervoor kan zorgen dat alles goed blijft draaien. Ik ben de oudste en ik heb 

een klein ploegje, maar ik laat extra mensen aanrukken tijdens weekends en dat mag nu ook. Ik laat 

hen ook inschrijven. Dat zijn mensen die ook al vijftien, zestien jaar meedraaien en je ziet dan ook di-

rect dat het niet om amateurs gaat die ik zomaar even van straat heb geplukt. Ik kan beroep doen op 

hen en laten we dan ook zo voortdoen. Om terug te komen op mijn keuken: goh, volgende week is er 

fazant, daar gaan we iets mee doen, en ik ben al bezig met de periode na Nieuwjaar. Als traiteur doen 

we ook iets voor de mensen, zodat ze geen werk hebben en snel iets kunnen klaarmaken tijdens de 

feestdagen. Daarna volgt er weer een ander seizoen, maar ik ben dat al aan het voorbereiden. 

Nog een laatste vraag waar ik altijd mee afsluit. Stel je voor dat ik hier in de buurt, in de streek rond 

Mechelen, iets kom eten. Waarom kom ik dan hier en nergens anders naartoe? 

Ik weet het niet… Mijn bedoeling was vroeger – ik ben misschien wat aan het afwijken, maar ik ben Oost-Vlaming. Ik had een kleine zaak in Mechelen en we waren op 

zoek naar iets beters. Waarom? Voor mijn klanten. Mijn niveau was te hoog voor dat kleine keukentje daar en ik moest van mijn klanten naar een andere plaats ver-

huizen. We zijn dan ergens gaan zoeken in onze streek en vonden daar ook een kasteelhoeve, maar dat was eigendom van een graaf. Ik heb met hem aan tafel geze-

ten – of, beter gezegd: hij op de troon en ik aan tafel, want ik moest van hem de keuken dichtdoen als er iemand van adellijke stand op bezoek kwam. De ingang 

moest aangepast worden, ik moest het gebouw mee onderhouden en de huishuur zou verdubbelen. Uiteindelijk zei ik: ‘Dit is het niet, zo wil ik niet werken’. Toevallig 

vonden we dit hier. Ik ben naar de bank gestapt en alles was snel in orde. Dan komen we weer tot de essentie van de zaak: waarom moet je hier komen eten? Ik heb 

een probleem: we liggen op een kwartier rijden van Brussel, op een kwartier van Antwerpen en op zes of zeven minuten van Mechelen, maar er komen toch niet veel 

mensen uit die regio’s. Er komen wel passanten langs of mensen die een bureau in Brussel of Antwerpen hebben. Ook vanuit Limburg komen ze, maar de mensen uit 

Antwerpen of Mechelen trekken meestal naar boven, naar bijvoorbeeld Kontich of Rumst. De mensen van Brussel weten dan weer niet waar 015 ligt.  



Is dat echt zo? 

Aan de andere kant van het park is het nog 02. Dat is Brussel en dat 

kennen de Brusselaars wel. Daar heb ik wel al veel problemen mee 

gehad. Er komen zelfs meer gasten uit Leuven, die trekken wel naar 

hier. Er komen hier mensen vanuit heel de wereld, hoor, maar wei-

nig uit Mechelen.  

Tekst & foto’s: Dirk Vandereyken, Lulu Aertgeerts & website 
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