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SINT BRIGIDA Terras van Noorbeekse chef-kok trekt na facelift veel bekijks

Onder de sterrenhemel van Frans
Bij het passeren van Herberg Sint Brigida staat verkeer geregeld op de rem. Reden: de opvallende ‘sterrenhemel’ boven het terras in
Noorbeek.
door Stefan Gillissen

F

rans van Wissen behoeft
net zo min een introductie
als wijn een krans. De Noorbeekse chef-kok is iemand
van naam in de culinaire wereld.
Hij kookte in sterrenrestaurants als
Château Neercanne en heeft geregeld chefs van hoog niveau te gast
in zijn Herberg Sint Brigida.
Dat zegt veel, maar niet dat Van
Wissen daar prat op gaat. „Lekker
koken en mensen verwennen. Zorgen dat ze een fijne avond hebben
en tevreden naar huis gaan.” Dat is
zijn doel.
Met zijn echtgenote, gastvrouw Brigitte van Wissen, wordt dat bereikt. Geen rangen of standen aan
de sfeervolle tafels: iedere klant is
gelijk. Dat uit zich in het interieur.
Waar veel restaurants kiezen voor
strak design, is het gevoel bij Herberg Sint Brigida dat van thuiskomen. Een huiskamersfeer.
Niets voor verbetering vatbaar?
Toch wel. Het terras voor de herberg was hard toe aan een facelift.
De sfeer van binnen waaide voor
de deur weg. Dus vroeg Van Wissen of ontwerper en kunstenaar Jonathan Wanders een plan wilde
ontwikkelen.
Het resultaat? De grens tussen binnen en buiten is verdwenen. In de
zilverlinde vóór de herberg, de
boom die bezoekers op het terras
beschut, fonkelt het. Vier kristallen
kroonluchters laten het licht gul vallen op de gasten.
Kan het anders in Noorbeek, waar
patrones Sint Brigida in alle vezels

Het terras van Herberg Sint Brigida in Noorbeek. „De kroonluchters staan symbool voor de familie.”
van het bestaan is doorgedrongen?
Als baby laat de Briej, zoals ze door
inwoners wordt genoemd, al enorme lichtbundels verschijnen vanuit
haar kribbe. Haar naam is in Ierland mede om die reden het Keltische woord voor licht: Brighid.
Wanders koos bewust voor vier verschillende kroonluchters. Die staan
voor de vier gezinsleden. „Ze zijn
uniek van karakter, maar samen
een eenheid.”

Niet alleen ‘de hemel’ kreeg een
facelift. De oude, wat schreeuwerige borden, met reclame voor leveranciers zijn verdwenen. Gesmeed

䊳 Niet alleen de hemel
kreeg een facelift. Verkeer
gaat op de rem voor
‘Noorbeekse Betovering’.

hekwerk en leuningen bij de trap
zijn daarvoor in de plaats gekomen.
Ook stoelen en tafels zijn vervangen. „Een mediterrane, gezellige
sfeer.” Zo omschrijven gasten het.
Het blijft niet onopgemerkt. Herberg Sint Brigida haalde dit jaar de
top vijf in de verkiezingen Terras
van de Euregio en meerdere media
zijn in Noorbeek komen kijken.
Belangrijkst blijft voor Frans en Brigitte hoe bezoekers het ervaren.
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Die bekijken het terras met een
mix van bewondering en verbazing. „Het heeft ontegenzeggelijk
iets aparts. Binnen is buiten en andersom.”
Dat laatste was ook de bedoeling
van Wanders. „Een intieme plek
onder een kristallen sterrenhemel
waar iedereen weg kan dromen:
een Noorbeekse Betovering.”
www.herbergsintbrigida.nl

