
Restaurant vliegveld begin September open 

Drie vrienden werken hard aan nieuwe inrichting 

Gooi en Eemlander 25 juli 2019 – door Bert-Jan van Oel 

Hilversum - Ondanks de hitte wordt er keihard doorgewerkt in het restaurant bij het Vliegveld 

Hilversum. De eigenaren van de horecagelegenheid streven ernaar om op 1 september het 

openingsfeest e kunnen houden. Maar er moet nog het nodige gebeuren. 

De sollicitatiegesprekken met de chef-kok en de overige leden van de keukenbrigade hebben net 

plaatsgevonden als Martin Seldenrijk even tijd heeft om de stand van zaken door te nemen. “De 

verbouwing is veel groter uitgevallen dan we in de eerste instantie van plan waren. We kwamen 

steeds meer zaken tegen waarvan we dachten: dit kunnen we maar beter helemaal vervangen, 

bijvoorbeeld vanwege brandgevaarlijkheid. We willen het goed hebben. Dus nieuwe leidingen, 

nieuwe elektra, nieuwe wanden en vloeren. Het wordt gewoon een compleet nieuwe zaak.” 

 

Martin Seldenrijk (links) en de broers Ides werken zelf hard mee bij het zware werk. 
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De zoektocht naar een geschikte horecapartner heeft voor de eigenaar van het gebouw, Aeroclub 

Hilversum Amsterdam (ACHA) lang geduurd. Nadat het restaurant bij het vliegveld, de Fly Inn, vorige 

jaar failliet was gegaan, wilde ACHA absolute zekerheid over de bekwaamheden van een nieuwe 

horecaondernemer. De Loosdrechts vrienden Martin Seldenrijk, Rutger en Arthur Ides mochten de 

zaak gaan runnen. Ze steken er nu zoveel geld en energie in, dat er serieus sprake is van een 



investering in de toekomst. “Dit wordt wel echt iets dat we langdurig in stand gaan houden. Het is 

een perfecte locatie. Op het terras is uitzicht op het vliegveld, waar de hele dag van alles gebeurt. 

Ruimte zat, parkeergelenheid genoeg. Het gaat mooi worden.” Tijdens het gesprekje is iemand 

anders al bezig met het maken van de website en de menukaart. Seldenrijk, eigenaar van eetcafé De 

Kaars in Hilversum, slaat met Restaurant Vliegveld Hilversum (de officiële naam), dezelfde richting in. 

“Saté, zeetong, tournedos, en voor de lunch ook de bekende gerechten. Natuurlijk wel met wat 

eigens, maar je moet het laagdrempelig houden. Iedereen is hier straks welkom en moet tevreden 

de deur uitgaan.” 

Volksmond 

Toch nog even de naam: Restaurant Vliegveld Hilversum, dat bekt niet echt. Arthur Ides reageert 

met een: “Je kunt een leuke naam verzinnen en dat hebben ook geprobeerd. De hangar, de 

Vliegende Hollander. Maar dat bestaat allemaal. Vliegveld Hilversum zegt meteen alles en iedereen 

weet waar het ligt. Straks in de volksmond wordt het: Zullen we even naar het Vliegveld gaan’’, Dat 

weet ik zeker”. 

De belangstelling voor het restaurant bij het vliegveld is, nadat voorganger de Fly Inn failliet was 

gegaan, steeds enorm gebleven. Seldenrijk: “Op sociale media en via m’n telefoon wordt me steeds 

gevraagd: wanneer gaan jullie nou open? Elke dag komen er ook fietsers informeren of we al klaar 

zijn. Ik denk dat we straks op een mooie dag moeiteloos een terras met 300 stoelen kunnen vullen. 

Maar we beginnen wat kleiner, wan het moet er wel vanaf het begin stáán, zonder kinderziektes.” 

Buiten in de zon hangt een banier: personeel voor keuken en bediening gevraagd. “Het barst al van 

de sollicitanten, maar wie wil kan zich nog altijd aanmelden”, zegt Arthur Ides.  
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