
“Naast pannenkoeken komen er nieuwe, 
gezonde producten op de kaart.” Rick Koene 
(31) runt de zaak sinds augustus 2017 voor de 
eigenaren, de broers Cival en Jorick Jansen 
die De Bosrand in januari 2017 overnamen. 
Het is hun derde etablissement, na Bruis 
Blaricum en Proeverij De Open Keuken in 
Hilversum. “Ik werk nu een jaar of zeven 
voor hen. Als de verbouwing van De Bosrand 
straks klaar is, ga ik me vooral bezighouden 
met de marketing van de drie locaties.”

In november gaat het gebeuren. “We merken 
dat mensen hier ook iets anders willen kun-
nen eten dan pannenkoeken. Vooral in de 
winter. Daarom willen we de kaart uitbrei-
den. Al denken we wel dat er tot 2022 nog 
groei zit in de pannenkoekenconsumptie. 
Daarom verdwijnen ze ook niet van de kaart. 
In november wordt de hele zaak gestript. Er 
komen nieuwe meubels, een nieuwe vloer 
en ene open haard met lounchbanken er 
omheen. De hele operatie moet in ongeveer 
vijf weken klaar zijn. Voor de kerst willen 
we weer open zijn.” De Bosrand moet aan de 
buitenkant op een schuur gaan lijken. “Dat 
sluit meer aan bij het bosidee. Door meer 
houtlook aan te brengen, moet het er gezelli-
ger gaan uitzien. De serre blijft bijvoorbeeld, 
maar krijgt meer houtelementen.”

De Bosrand heeft de beschikking over onge-
veer dertig personeelsleden. De koks werken 
er al zo’n zeventien jaar. Voor hen verandert 
er, behalve de kaart, niets. “We willen wel 
een groter pool aan personeel, maar soms is 
het moeilijk in te schatten hoeveel mensen 
je nodig hebt. De ideale temperatuur voor de 
horeca hier is tussen de 18 en 26 graden. Het 
kantelpunt ligt bij 28 graden. Als het warmer 
wordt, is het eigenlijk te warm, dan komen er 
minder bezoekers. En als het regent, dalen 
de bezoekersaantallen dramatisch”, legt de 
inwoner van Hilversum uit.

Ook bij De Bosrand komt een divers publiek. 
Toeristen, fietsers, mensen van de camping. 
“Er komen vooral 50+ers, maar de laatste tijd 
is de tendens dat er ook wat jonger publiek 
komt. Daar willen we in ons nieuwe concept 
ook op mikken. De 50+ers blijven uiteraard 
van harte welkom, maar we hopen ook meer 
30’ers en 40’ers te trekken. Daarom leggen 

we ook een speeltuin aan achter ons pand op 
het parkeerterrein.”

TOEKOMST Gevraagd naar de toekomst, 
denkt Rick Koene dat hij over vijf jaar nog 
fijn samenwerkt met de eigenaren. “Mis-
schien gaan we nog een nieuw concept 
ontwikkelen. Ik blijf waarschijnlijk inzetbaar 
bij alle drie de zaken. Dat is ook het mooie 
aan mijn werk, de diversiteit. We krijgen 
allerlei mensen over de vloer, je wilt iedereen 
het gevoel geven prettig te zitten. Iedereen 
die hier komt, heeft een andere verwachting. 
Daaraan voldoen is wel een uitdaging. En het 
samenwerken met de collega’s is mooi, iets 
als team neerzetten.”

Ook bij De Bosrand kunnen ze meer perso-
neel gebruiken. “Je moet Lage Vuursche zien 
als een eiland. Mensen kunnen in omliggen-
de plaatsen om de hoek werken. Waarom zou 
je dan naar Lage Vuursche komen. Er woont 

hier bijna niemand. We moeten het hier 
hebben van de gezelligheid en de uitdaging 
in het werk.”

Op de vraag wat het geheim van de popula-
riteit van Lage Vuursche is, denkt Koene dat 
het de rust is. “Mensen zoeken rust, ze willen 
even helemaal niets te moeten. Dat is de 
beste formule. Je kan pannenkoekenhoofd-
stad van Nederland zijn, maar ook zonder 
de pannenkoeken zouden ze hier naartoe 
komen. Een bezoek aan Lage Vuursche is 
ook een soort jeugdsentiment.”

MIDGETGOLF Zelf kwam Rick Koene vroeger 
niet vaak in Lage Vuursche. “Ik woonde 
toen al in Hilversum en kwam hier vroeger 
soms met mijn ouders om te midgetgolfen. 
En daarna uiteraard een pannenkoek eten. 
Maar er zijn ook mensen die hier wekelijks 
komen.”

“Ik vind Lage Vuursche te rustig om te 
wonen. In de zomer is het er leuk, maar in 
de winter is het hier heel stil. Behalve als 
er sneeuw ligt”, lacht hij. De Bosrand heeft 
zowel binnen als buiten 120 zitplaatsen. “We 
hebben de mazzel dat we evenveel plaatsen 
binnen als buiten hebben, hierdoor kunnen 
we ons personeel ook ‘s winters houden.” 
Aan datzelfde personeel worden wel eisen 
gesteld. “Je moet kunnen incasseren van gas-
ten. Mensen willen snel worden geholpen. 
Je moet gastvrij zijn en spontaan en je moet 
hard kunnen werken. Je krijgt er plezier met 
je collega’s voor terug. En als gasten zien dat 
je hard werkt, hebben ze wat voor je over. 
Bovendien, als je hard werkt, heb je meer tijd 
om even een praatje te maken aan tafel. Dat 
maakt het werk leuk.”

Volgens Rick Koene is de band tussen de 
Vuursche restaurants onderling goed. “Ik 
spreek altijd van concullega’s, niet van con-
currenten. We gunnen elkaar wat. Als an-
dere restaurants dicht zijn, sturen ze gasten 
naar ons toe en vice versa. Hierdoor kunnen 
we elkaar opwaarderen. Met kerst leveren 
alle restaurants drie of vier man en gaan we 
samen kerstbomen planten in het dorp om 
het gezellig te maken. En we organiseren 
jaarlijks een buurtborrel voor de inwoners 
van Lage Vuursche vanwege de overlast die 
zij ongetwijfeld zomers ervaren door de be-
zoekers.” Restaurant De Bosrand is dagelijks 
open van 10.00 tot ongeveer 22.30 uur.

De Bosrand gooit roer om
‘We willen de zaak hier nieuw leven inblazen’

“We willen de zaak hier 
nieuw leven inblazen”, 
valt bedrijfsleider Rick 
Koene van restaurant De 
Bosrand met de deur in 
huis. “Een soort 
pannenkoeken 3.0. Een 
beetje Amsterdamse stijl. 
Gasten moeten hier 
kunnen relaxen en 
genieten van een 
uitgebreidere kaart.”

Christine Schut

 p Rick Koene: "We willen de zaak hier nieuw leven inblazen."

 p Jesse van Dijk (l) en Reyk Muller zijn twee Vuurschenaren die in de keuken staan.
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