
‘Ik ben vanaf het begin van de 
ontwikkeling van Porseleinhaven 
al betrokken bij dit project’, vertelt 
Michiel. ‘Vanuit een adviesgroep 
adviseerde ik de gemeente over de 
kansen voor horeca in het nieuwe 
centrum. Elf jaar was ik eigenaar van 
Brasserie Kompas en daarna ben ik 
in het pand van de Veilige Haven in 
Loosdrecht een soort try-out  
begonnen voor De Haven Club.  
Alles wat ik heb geleerd, heb ik 
meegenomen naar Porseleinhaven. 
Ik heb een echt Loosdrecht-hart en 
wil echt iets moois maken van het 
nieuwe dorpshart. Het moet echt 
de aantrekkingskracht van het dorp 
vergroten. Voor passanten en  
bezoekers, maar ook voor de  
echte Loosdrechters.’

Hele dag genieten
In juni dit jaar opende De Haven 
Club de deuren. Michiel: ‘Vanaf het 
moment dat we open zijn, is het elke 
dag lekker druk geweest. Echt een 
droomstart. We hebben dan ook 
een perfecte locatie met een terras 
aan de kade en eentje aan het plein. 
Vanaf 12 uur zit je er de hele dag in 
de zon en je geniet hier ’s avonds 
buiten, zoals je dat ook in het buiten-
land kunt. Naast het terras verbindt 
een slootje de grote plas en de  
Vuntusplas met elkaar. Gasten 
kunnen de hele dag genieten van de 
bootjes die hier doorheen varen en 

allerlei capriolen moeten uithalen 
om het in goede banen te leiden. Dit 
levert regelmatig hilarische taferelen 
op.’ De levendigheid in Porseleinhaven  
heeft ook een positief effect op de 
rest van Loosdrecht, ziet Michiel. ‘Het 
dorp was een beetje ingedut. Zodra 
de plannen voor Porseleinhaven  
definitief werden, zagen we meteen 
meer initiatieven voor vernieuwing. 
Wat dat betreft heeft het project 
Loosdrecht niet alleen een fris en  
hedendaags gezicht gegeven, maar 
het hele dorp echt nieuw leven inge-
blazen. Zo is nu besloten dat er ook 
op andere plekken nieuwbouw komt.’

Stadse allure
Wie bij de nieuwe brasserie binnen-
komt, waant zich eigenlijk meteen in 
een hip restaurant dat niet zou  
misstaan in de grote stad. En dat 
was ook precies de bedoeling.  
‘De inrichting geeft De Haven Club 
inderdaad een stadse allure’,  
vertelt Michiel. ‘Het heeft de uitstraling  
van een luxe grand-café, maar is 
wel laagdrempelig. Iedereen is hier 
welkom en je kunt er de hele dag 
terecht, voor een kop koffie in de 
ochtend tot een uitgebreid diner  
’s avonds. Achterin de zaak zie je een 
rotisserie hangen. De gebraden kip 
hiervan is zeker het proberen waard. 
Maar het is ook leuk om samen een 
grote plank met verschillende  
gerechten te delen of te kiezen voor 

één van de mooie vlees- of visgerechten,  
zoals zeetong of een rib-eye.’

Het nieuwe Côte d’Azur
Vanaf het moment van opening leek 
iedereen De Haven Club meteen te 
vinden. ‘Door onze gunstige ligging, 
kunnen passanten er perfect terecht. 
We zien veel wandelaars en fietsers 
die hier even pauzeren of mensen die 
een dag varen en wat willen eten of 
drinken. Maar bezoekers komen ook 
uit de weide omgeving. Binnen een 
straal van zo’n 25 kilometer komen 
ze echt speciaal hier naartoe. Dat 
heeft me echt verrast.’ Afgelopen 
zomer merkte Michiel bovendien dat 
de Loosdrechtse Plassen een steeds 
grotere aantrekkingskracht hebben 
op de vakantievierder. ‘Steeds meer 
Nederlanders vieren hier vakantie. 
Loosdrecht als het nieuwe Côte 
d’Azur.’ 

Echte Loosdrechters zijn ook erg 
enthousiast over De Haven Club. ‘Ik 
hoor gelukkig dat ze het een hele 
mooie zaak vinden en dat de sfeer ze 
goed bevalt.’ Met de opening van zijn 
brasserie kan Michiel niet wachten 
om te zien wat er verder nog staat te 
gebeuren in Porseleinhaven.  
‘Hopelijk wordt alles aan de westkant 
ook snel gebouwd en opgeleverd.  
Dit komt de levendigheid en gezellig-
heid van het dorpshart alleen maar 
ten goede.’
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Michiel Repko is Loosdrechter in hart en nieren. Er was dan ook geen  
twijfel mogelijk over de plek waar zijn nieuwe brasserie zou komen,  

namelijk midden in het nieuwe dorpshart van Oud-Loosdrecht.  
Aan het begin van de zomer opende hij de deuren van De Haven Club  

aan Porseleinhaven. ‘We hebben een droomstart gehad.’


