
wij mikken op een jonger publiek. Als je om 
je heenkijkt, zie je dat dat is gelukt”, klinkt 
het tevreden uit de mond van de Hilversum-
mer. “We wilden een zaak die jonge mensen 
snappen.” Bedrijfsleider is David de Boer, de 
zoon van Nino.

Op de vraag waarin de Kastanjehof zich 

onderscheidt van de andere horeca, ant-
woordt Woensdregt: “Deze locatie is geschikt 
voor van alles. Niet alleen om te eten. Voor 
bijeenkomsten, zowel zakelijk als privé, kan 
iedereen hier goed uit de voeten. Ons eten is 
lekker, maar we serveren geen pannenkoe-
ken. We willen niet toevoegen wat er al is. En 
we hebben een hippere borrelkaart. Onze 
gerechten komen uit heel Europa en zijn 
daardoor niet heel voorspelbaar, maar wel 
herkenbaar. We willen niet hetzelfde doen 
wat iedereen doet. Wel Europees eten, maar 
een tikje verrassend”, legt de zakenman uit. 
De Kastanjehof heeft 45 medewerkers.

“Lage Vuursche ligt overal zes kilometer 
vandaan. Wie hierheen komt, moet eten. 
Je kunt hier waanzinnig ver lopen. En de 
midgetgolfbaan is de beste van Europa. En 
dit is het beste terras. In de middag en ‘s 
avonds is het hier qua lawaai doodstil, waar 
is dat nog?” Toch kleven er ook nadelen aan 
de locatie. “Lage Vuursche is net een strand-
dorp. Bij regen of in januari is het doodstil. 
Het dorp gaat aan als de zon schijnt en uit bij 
slecht weer.”

Gevraagd naar de toekomst, hoopt Woens-
dregt dat de Kastanjehof blijft bewegen. “Het 
zou niet goed zijn als alles er hier over vijf 
jaar nog hetzelfde zou uitzien. Als we op het 
gebied van hospitality en vermaak niet zijn 
gegroeid. Mensen komen hier om een mooie 
tijd te hebben. Onze gastvrijheid moet niet 
veranderen, maar ons meubilair zal dat wel. 
Gelukkig wel. Alles is hierdoor leuk aan het 
werk. Met elkaar houden we de zaak draai-
end en willen we ons product verbeteren en 
vooral onze gasten verwennen. We werken 
hier met leuke mensen, dat maakt het werk 
echt leuk.”

De Kastanjehof is eigenlijk altijd open. “We 
hebben tien hotelkamers die lekker vol zit-
ten. We zijn dus altijd open, we zijn er toch. 
Als iemand ‘s ochtends om zeven uur een 
kop koffie wil komen drinken, kan dat.”

 p IJme Woensdregt: "Mensen komen hier om een mooie tijd te hebben."

 p Binnen kunnen 110 gasten een plekje vinden. Op de vier terrassen is plaats voor 140 mensen.

In oktober zijn we gaan verbouwen, in 
november gingen we open.” De Boer 
en Woensdregt kochten Hotel Restau-

rant Café de Kastanjehof van de familie Van 
Oosterom (Restaurant De Lage Vuursche). 
“Het is hartstikke leuk man, ik zag hier wel 
wat in. Het is een leuke plek, een mooi pand 
en je kunt perfect op het terras zitten”, klinkt 
het enthousiast. “Er worden hier ook filmop-
names gemaakt, feesten gegeven, zakelijke 
besprekingen gevoerd en recepties verzorgd. 
Wat de klant in zijn hoofd heeft, willen wij 
uitvoeren. Daarnaast is het nu superleuk om 
met een biertje op het terras te zitten.”

Volgens IJme Woensdregt is Lage Vuursche 
momenteel ‘de beste plek op aarde’. “Het 
is hier te gek. Het ligt middenin het bos, je 
moet er altijd naartoe. Dat doen mensen al 
sinds de middeleeuwen toen het een kruis-
punt was waar boeren elkaar tegenkwamen 
die met spullen aan de wandel waren. Er 
was hier een tolhuis, dus er werd vroeger al 
geld verdiend. Dit pand dateert uit 1960, is 
dus net zo oud als ik. Het is altijd een hotel 
restaurant geweest. Begonnen door de fa-
milie Bleuland van Oordt”, aldus de geboren 
Rotterdammer. “Ik kwam hier vroeger al 
naartoe, dit is het eerste bos dat je tegenkomt 
vanuit het westen.”

Recent hebben de eigenaars van de Kastan-
jehof de nieuwe tuin aan de voorzijde geo-
pend waardoor terrassen en het pand veel 
beter zichtbaar zijn. “En de kastanjebomen 
doen het ook beter dan vorig jaar. Door de 
warmte en droogte is er dit jaar geen mot.” Of 
deze zomer qua bezoekersaantallen beter is, 
weet Woensdregt niet. “Ik weet wel dat het 
weer deze zomer beter is.”

Met de overname, mikken De Boer en 
Woensdregt op een andere doelgroep voor 
de Kastanjehof. “We willen een jongere 
doelgroep bereiken van mensen die buiten 
sporten. Lage Vuursche vergrijst qua gasten, 

“De Kastanjehof is meer 
dan een restaurant. We 
gebruiken de 
oppervlakte van erfgrens 
tot erfgrens, toevallig 
valt daarbinnen ook een 
restaurant.” IJme 
Woensdregt is, samen 
met Nino de Boer, sinds 
eind 2017 eigenaar.

Christine Schut

De Kastanjehof wil jongere doelgroep bereiken

‘Het is hartstikke leuk man’
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