family ties
‘Bij De Leuf wordt een emotioneel familieverhaal geschreven’, aldus Michelin in hun Guide.
Hoe gaat het met de familie Van de Bunt en hun restaurant De Leuf */17 in het Limburgse
Ubachsberg, zeven jaar na het plotselinge overlijden van Paul van de Bunt?
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Sinds de start van zijn eerste restaurant in Haarlem
was Paul van de Bunt geïntrigeerd door de
aanbevolen sterrenrestaurants in de Michelingids.
Op zijn vakanties zat hij urenlang met de gids op
schoot om reisjes uit te stippelen, in combinatie met
bezoekjes aan de genoemde restaurants. Op zijn
zesentwintigste deed hij tijdens de zomervakantie
zijn eerste driesterrenervaring op bij de gebroeders
Troisgros in Roanne en een dag later bij de
gebroeders Haeberlin in Illhausern. Hij was zeer
onder de indruk van de culinaire prestaties en wist
één ding zeker: ik wil ook zo’n ster. Autodidact
Van de Bunt verbaasde culinair Nederland
vervolgens met zíjn ongekende prestaties.
In 1996 kreeg hij zijn eerste Michelinster en in
2007 werd hij de trotse bezitter van twee sterren.
Van de Bunt was gelukkig in Ubachsberg, aan de
zijde van Sandra en hun kinderen Robin en
Michelle. De toekomst zag er glanzend uit. Er
waren nog veel plannen met De Leuf, waarbij op
termijn ook een belangrijke rol was toebedeeld aan
de kinderen. Niemand twijfelde eraan dat we nog
vele jaren van Paul van de Bunt zouden horen. In
het voorwoord van zijn boek Reis naar de sterren
schreef hij: ‘Ik vrees voor mijn familie dat mijn
zoektocht naar de ultieme perfectie nog niet voorbij
is. De laatste ronde is voor mij nog lang niet
aangebroken. Als ik gezond blijf, dan doe ik dit
totdat ik van boven word geroepen.’
Eerder dan hijzelf had kunnen vermoeden, werd
hij naar boven geroepen en begon hij aan zijn
laatste reis naar de sterren. Op 10 april 2014
overleed Van de Bunt, na een hartstilstand, in zijn
huis in Ubachsberg. Hij werd slechts 61 jaar.
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Sandra van de Bunt ontvangt ons terwijl de
laatste voorbereidingen worden getroffen voor
het moment dat de restaurants weer open
mogen van het ons leven bepalende Outbreak
Management Team. Oh nee, van de regering.
Overigens was ten tijde van het gesprek die
datum nog onbekend.
De Leuf wordt nu gezamenlijk bestierd door
Sandra, zoon Robin (27) die chef is en dochter
Michelle (23), die de bediening onder haar
hoede heeft en verantwoordelijk is voor de
wijnkaart.
“Vanaf 1 juni, toen wij open mochten, met de
bekende restricties, liep het werkelijk storm.
Alle tafels bezet, de drie kamers die we hebben
waren alle dagen geboekt; Limburg was en is een
echte trekpleister,” aldus Sandra. “We hebben
na de eerste lockdown wel een buffertje
kunnen opbouwen, maar dat is nu ook weer
op. We zijn alweer zeven maanden dicht
natuurlijk. Er vindt inmiddels wel een soort
berusting plaats hoor, het is wat het is, en de
overheidssteun helpt wel. En als we weer open
kunnen, gaan we er meteen vol voor. Veel
Duitsers weten ons te vinden, Belgen, en
mensen uit het hele land. Op reis kan nog niet,
maar het is hier zo verschrikkelijk mooi, het is
net buitenland. Steeds meer mensen ontdekken
dat.
“Toen wij hier in de jaren tachtig vanuit
Haarlem kwamen, was Limburg het culinaire
walhalla en was er in Haarlem niet zoveel; dat
is in de loop der jaren eigenlijk een beetje

Robin van de Bunt:
“Ik ben natuurlijk
heus tevreden met
de gerechten die de
keuken verlaten, maar
het kan áltijd net nog
iets beter.”

omgedraaid. Maar de laatste jaren is het hier in
het zuiden toch ook weer hard gegaan met al
die prachtige zaken. Het is echt een culinaire
bestemming. En het mooie is: de nieuwe
generatie trekt ook jonge gasten aan. Kijk naar
Robin en Michelle, die hebben een heel eigen
netwerk. Uitgaan, de sportschool, ze kennen
enorm veel mensen en die worden getriggerd
door die twee. Dat verlaagt de drempel, en

verandert ook de sfeer in het restaurant. Het is
hier geen stijve sterrentempel. Niet dat het dat
was, maar onder Paul was het allemaal net wat
strakker, en nu brengen de jongens uit de
keuken bijvoorbeeld zelf gerechtjes naar tafel. Ik
zie steeds meer twintigers en dertigers, er
wordt een beetje geflaneerd, het is wat losser
geworden dan in de tijd toen wij nog twee
sterren hadden.”

“IK ZIE STEEDS MEER
TWINTIGERS EN
DERTIGERS, HET IS WAT
LOSSER GEWORDEN
DAN IN DE TIJD TOEN
WIJ NOG TWEE
STERREN HADDEN.”

“Paul had Bas van Kranen als leerling in de
keuken staan, over wie hij enorm enthousiast
was. Hij promoveerde Bas al snel van leerling
tot souschef, want hij wilde hem per se niet
kwijt. Bas en Paul hadden een geweldige klik,
Bas had goede ideeën en nam Paul eigenlijk
ook weer mee in zijn enthousiasme. Toen Paul
overleed, zei Bas tegen mij – hij was toen pas
drieëntwintig – ‘Ik blijf hier tot Robin zover is
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om het over te nemen.’ Ik dacht, als híj dat
aandurft, durf ik het ook. Hij was een enorme
steun natuurlijk, want ik wilde De Leuf heel
graag voortzetten.”
“Robin was twintig, liep op dat moment stage
bij De Librije, maar is samen met Bas aan de
slag gegaan. Toen Paul overleed, had hij echt
nét zijn nieuwe menukaart af, die hebben de
jongens een paar maanden gedraaid en in juni
kwamen ze voor het eerst met hun eigen
kaart. In het begin kwamen er altijd wel een
paar gerechten van Paul op terug, en tot op de
dag van vandaag staat zijn signature dish
‘Geuren van de zee’ als een hommage op de
kaart, en dat blijft ook zo. Als ik op dat eerste
jaar terugkijk weet ik niet eens precies hoe ik
het heb gedaan. Het is een beetje als een waas
voorbijgegaan. Het was zo bizar, en alles hier
ademde natuurlijk Paul van de Bunt. Een
week na de crematie van Paul gingen wij weer
open. Heel belangrijk was uiteraard dat de
gasten ons niet in de steek lieten. Ik besefte mij
zeer wel dat het voor hen soms ook moeilijk
was. Sommigen durfden niks te zeggen en
meden het onderwerp zo nadrukkelijk dat ik
er zelf maar over begon, om het ijs te breken.”
“In 2015 wonnen de jongens de prestigieuze
Gouden Koksmuts-wedstrijd op de Horecava.
Eigenlijk waren het nog snotneuzen haha, ze
moesten het opnemen tegen allemaal gerenommeerde sterrenteams. Maar ze flikten het
gewoon. Eigenlijk gebeurde er in een jaar een
heleboel mooie dingen. Werner Loens, de
hoofdinspecteur van Michelin, zat hier korte
tijd na het overlijden van Paul en ik zei tegen
hem: ‘Die sterren zijn van Paul en die neemt
hij mee’. Maar Michelin gaf ons het volgende
jaar één ster, die ik dus niet als het verlies van
een ster zie maar, integendeel, als een door de
jongens in de keuken verdíende ster. Een mooie
man is het, ik mag hem altijd bellen.
“Na het overlijden van Paul zat Robin een
beetje vast in zijn ontwikkeling. Hij had
enorm veel verdriet, en dat stond hem erg in
de weg, hij kon zich niet goed ontplooien. ‘Ga
een jaartje weg’, zei ik tegen hem, ‘ga naar
Amsterdam, je kennis verrijken, je eigen stijl
creëren.’ Hij is naar Richard van Oostenbrugge gegaan, die toen chef was van Bord’Eau
in Hotel De L’Europe. Daar is hij een jaar
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gebleven en heeft hij heel veel geleerd. Na dat
jaar ging hij naar Jan Sobecki, die net zijn restaurant Tribeca was begonnen in Heeze. Daar
heeft hij de hele opstart van die zaak kunnen
meemaken. Jan had het natuurlijk superdruk,
hij had ook net een kindje gekregen, en gaf
Robin direct een grote verantwoordelijkheid.
Hij heeft echt al zijn kennis en zijn technieken
overgedragen. Daar kreeg hij gewoon een
enorme boost van en Jan is voor ons allemaal
een vriend voor het leven geworden.”

tocht naar perfectie. En het gaat om de continuïteit, hè, wij moeten altijd, elke dag, dat
niveau kunnen leveren. En daar zijn we keihard
mee bezig.”
“Toen Bas te kennen gaf dat hij over een half
of driekwart jaar eens verder wilde kijken, ben
ik met mijn met jeugdvriend Thijs, die ook
chef is, door Azië gaan backpacken om inspiratie
op te doen. Eenmaal terug voelde ik mij echt
klaar om de keuken van De Leuf over te nemen
en is Thijs bij mij gekomen. Bas werd de
opvolger van Richard in De L’Europe, waar
hij het echt fantastisch doet. Nu verwerk ik
allerlei Aziatische invloeden in onze gerechten.
Wel subtiel hoor, de basis blijft de Franse
keuken. Maar nu dus met een twist. Mijn
moeder vond dat in het begin wel even spannend. Als dat maar wordt geaccepteerd, dacht
ze. Maar het viel heel goed.”

“IK LEER VAN
MIXOLOGISTS EN
BARTENDERS, EN
EXPERIMENTEER GRAAG,
MAAR NIET IN HET
WILDE WEG HOOR”

Michelle van de Bunt, het covermodel van dit
nummer van Vision, heeft haar opleiding
gevolgd op de hotelschool in Hasselt (B). Maar
zij blijft doorleren, en volgt momenteel wijncursus WSET level 3. Michelle is sommelier
en samen met Franc Michielsen verantwoordelijk voor de wijnkaart.
“Alles waar wij superenthousiast van worden
zetten we op de kaart. Ik vind wine pairing erg
leuk en met de uitgesproken smaken die hier
uit de keuken komen en een bijzondere wijn
kunnen wij de gasten echt verrassen. En er zijn
steeds meer geweldige Nederlandse wijnen,
met name hier in Limburg. Maar een dikke
Grand Cru hebben we natuurlijk ook!

Robin van de Bunt: “Van mijn vader heb ik
geleerd hoe belangrijk smaak is. Alles eromheen is leuk en aardig, maar het enige écht
belangrijke is de smaak van een gerecht. Als
jongen maakte ik al kennis met heel veel topzaken, toen mijn vader met zijn boek bezig
was over alle driesterrensterrenrestaurants in
Europa. Wij mochten vaak mee. Dan bouw je
wel een aardig smaakpalet op. Ik heb mede
daardoor ook echt wel de ambitie ontwikkeld
om de tweede ster van De Leuf weer terug te
halen.
“Dat zit hem in de details. Ik ben natuurlijk
heus tevreden met de gerechten die de keuken
verlaten, maar het kan áltijd net nog iets beter,
net iets verfijnder. Dat is een eindeloze zoek-

“Maar ik kijk verder dan naar wijn alleen. Ik
vind het leuk om gasten die daarom vragen
een lekker alcoholvrij alternatief te bieden. Ik
leer van mixologists en bartenders, en experimenteer graag. Niet in het wilde weg hoor, de
balans is juist hier erg belangrijk, als ik een
drankje bij een gerecht wil laten passen.
“Samen met Robin heb ik ervoor gezorgd dat
het bij De Leuf iets losser van sfeer is geworden.
In de loop van de avond gaat de muziek een
heel klein beetje harder (‘De disco is weer open’,
zegt mijn moeder altijd).We merken dat steeds
meer jonge mensen de weg naar ons weten te
vinden. En we zitten toch niet bepaald midden
in de stad, hè. Ik krijg daar heel veel energie
van.”
VISION 13

