Henny Doornekamp; Plettenburg’s kersverse ondernemer
‘Ik hoef er geen miljonair van te worden hoor, maar stilzitten kan ik gewoon niet. Ik ben daar te
onrustig voor.’ Henny Doornekamp, 56, raakte een paar jaar geleden zijn baan kwijt als hoofd
facilitaire zaken en een nieuwe baan vinden, vlotte niet. ‘Na 400 sollicitatiebrieven geschreven te
hebben, besloot ik: ik begin voor mezelf.’ Op 1 augustus hoopt de kersverse ondernemer
“Natuurlijk” te openen, zijn eigen biologische en duurzame broodjeszaak.

Duurzame gebiedstransformatie
En dus wordt er hard geklust in de garage van de familie Doornekamp, is de inschrijving bij de Kamer
van Koophandel geregeld en de voormalig kok heeft zichtbaar zin in zijn nieuwe uitdaging. ‘De
vergunning voor mijn zaak was in anderhalve week geregeld bij de gemeente Nieuwegein. Men was
daar al langer op zoek naar een kleinschalig initiatief dat past bij de duurzame transformatie van het
gebied Rijnhuizen. Alles viel dus op z’n plek.’

Het thema duurzaamheid ligt Henny na aan het hart. ‘Dat klinkt nu misschien als preken voor eigen
parochie, maar ik geloof echt in duurzaamheid’, zegt hij terwijl hij naar de zonnepanelen op zijn dak
wijst. ‘Weggooien vind ik vreselijk. Ik ben opgevoed onder het mom van “korstjes zijn ook brood”.
Vroeger gebruikten we alles opnieuw.’

Regiogebonden
En dus is zijn broodjeszaak zo biologisch en duurzaam mogelijk als maar kan. En daar horen seizoensen regiogebonden producten bij en misschien zelfs wel kruiden uit eigen tuin. Zijn website en het
ontwerp voor zijn menu laat hij maken door Clearsite, een webdesignbedrijf dat op het omringende
industrieterrein ligt. Henny: ‘Want ook dat is duurzaam!’ Uit de omringende bedrijven hoopt Henny
grotendeels zijn klandizie te halen. Want: ‘Pakweg honderd man lopen nu in hun pauze naar het dorp
om een broodje te halen.’

Jutphaas
Henny woont inmiddels al ruim twintig jaar in de straat Plettenburg. Hij werd geboren in Jutphaas en
herinnert zich de rivaliteit nog goed tussen Jutphaas en Vreeswijk, de twee gemeentes die in de jaren
zeventig van vorige eeuw samengevoegd werden tot Nieuwegein.
Hij lacht: ‘Als wij de jongens uit Vreeswijk tegenkwamen, kwam er nog weleens iemand met een
blauwe kop thuis.’ Ook de rivaliteit tussen buurtgemeentes IJsselstein en Vianen wordt aangehaald.
‘Dat was ook altijd bonje! Ik had een neef die verkering had met een meisje uit Vianen, maar dat
werd echt niet geaccepteerd toen.’

Hoe anders is de sfeer in Plettenburg. ‘Het is heel prettig wonen en dat komt deels door de
medebewoners. We lopen de deur niet plat bij elkaar maar als je iemand nodig hebt, zijn ze er altijd
voor je.’ Ook de rust en de ruimte die Henny ervaart, vindt hij een meerwaarde. ‘We zijn verwend
hier.’ Op de vraag of hij ooit Plettenburg zou willen verlaten, antwoordt hij dan ook stellig: ‘Nee, niet,
nooit.’

