
Deze zaak is begonnen 
als poffertjeskraam in 
het voorstuk. Hier in het 

achterstuk woonde Leo Terschegget die al 
vijftig jaar betrokken is bij De Vuursche 
Boer”, legt Van Schaik (55) uit. In 2005 is Het 
Vuursche Bos een restaurant geworden en is 
de aanbouw er aan gemaakt. “Het restaurant 
is begonnen als a la carte restaurant, maar 
dat sloeg niet echt aan. Daarna heeft het de 
formule van De Vuursche Boer overgeno-
men, maar met een uitgebreidere kaart. We 
verkopen hier de vier p’s; Pannenkoeken, pa-
tat, poffertjes en pizza”, lacht de Noord-Hol-
lander.

In de tien jaar dat Gert van Schaik de scepter 
zwaait in Het Vuursche Bos, is er volgens 
hem helemaal niets veranderd. Alleen wat 

kleine wijzigingen, zoals de terrasstoelen. 
Binnen kunnen honderd mensen genie-
ten van hun eten, buiten op het terras ook 
honderd.

VUURSCHE BOER “We onderscheiden ons van 
de andere horecagelegenheden door dezelfde 
pannenkoeken te serveren als De Vuursche 
Boer, maar je kunt hier reserveren. Aan de 
overkant niet. En voor groepen tot ongeveer 
veertig personen hebben we een eigen ruim-
te beschikbaar. En zij kunnen ook terecht in 
onze achtertuin”, legt de voormalig banket-
bakker uit.

Momenteel werken ongeveer dertig men-
sen bij Het Vuursche Bos. Wat Van Schaik 
betreft, worden dat er snel meer. Maar goed 
personeel is lastig te vinden. “Vroeger had-

den we een onuitputtelijke bron waaruit we 
konden putten, maar de jeugd heeft ken-
nelijk geen zin om in de horeca te werken. 
Soms komen ze twee dagen en haken dan 
af. Het is keihard werken, je kunt je niet 
verstoppen. En door het personeelstekort is 
het nog eens extra zwaar. Afgelopen zondag 
hebben we met zijn drieën gediend. We heb-
ben het gered, maar we moesten rennen.”

MOOIE KANTEN Ondanks de drukte, heeft 
het vak, volgens Gert, nog steeds mooie 
kanten. “Het mooie aan de horeca is dat je 
met mensen bezig bent. Je leert met men-
sen omgaan. Soms komen jongeren hier als 
muurbloempje binnen en gaan volwassen 
weer naar buiten. Sommigen hebben het 
meteen, anderen moeten groeien. En som-
migen stoppen na een paar weken omdat ze 
de drukte niet aankunnen. Nu zijn jongeren 
echter vooral druk met hun mobieltjes bezig, 
hun instelling is veranderd. Vrije tijd lijkt 
belangrijker dan geld verdienen.”

Zelf is Gert van Schaik bij toeval het ho-
recavak ingerold. “In mijn vrije tijd fiets ik 
graag. Een fietsmaatje van me is één van de 
eigenaren van Het Vuursche Bos. Hij vroeg 
me of ik hier bedrijfsleider wilde worden, zo 
ben ik hier terechtgekomen. In het begin was 
het erg leuk. Nu ook nog wel, maar door het 
personeelstekort, is de druk soms erg groot. 
Vroeger werkten we met acht man in de 
keuken en acht in de bediening. Nu moeten 
we het met de helft doen, terwijl het aantal 
gasten niet minder is geworden.”

Tocht overweegt hij niet de openingstijden 
aan te passen. “Ik kom uit Noord-Holland, 
daar stond in de krant dat strandtenten dicht 
gaan om het personeel rust te geven. Dat 
overweeg ik hier niet. We gaan redelijk op 
tijd dicht, dat scheelt wel”, aldus de inwoner 
van Den Ilp. “Ik heb nooit overwogen in Lage 
Vuursche te gaan wonen, ik wil niet weg uit 
Den Ilp, mijn familie woont daar.”

Op de vraag hoe hij denkt dat het er over vijf 
jaar voorstaat, antwoordt Van Schaik: “Qua 
gezondheid hoop ik hier nog te zijn. Ik twijfel 
nog een beetje over het werk. De drukte 
maakt het werk zwaar, er zijn bijna geen 
rustige periodes. Het is nu elke dag druk. 
Afgelopen vrijdag was het ook 43,8 graden in 
de keuken, dan ben ik blij dat iedereen over-
eind blijft.” Zelf staat hij ook nog geregeld in 
de keuken. “Dat vind ik nog steeds leuk om te 
doen. Eten maken is leuk, zoals bijvoorbeeld 
een mooie broodje of salade maken.”

HETZELFDE Overigens denkt Van Schaik 
dat Het Vuursche Bos er over vijf jaar nog 
hetzelfde zal uitzien. “Ik wil hier en daar 
wel iets veranderen, maar niet teveel. Het 
contact met de eigenaren is overigens goed, 
ze komen hier ook regelmatig. Vorig jaar 
hadden we een slechte zomer, dat moet dit 
jaar goed komen. We wisselen trouwens een 
beetje stuiver met De Vuursche Boer. Bij 
mooi weer is het hier wat drukker, omdat wij 
een groter terras hebben. Bij slecht weer en 
‘s winters is het daar drukker.”

Het meest trots is Gert van Schaik op het 
eten dat hij en zijn medewerkers serveren. 
“En de locatie. Het terras aan de voorkant 
maakt het plaatje af. De mensen draaien 
hier met de zon mee. De zon is hier sowieso 
belangrijk. Ik ben er ook trots op dat we veel 
vaste gasten hebben. Vaak eten die hetzelf-
de, dat is grappig om te zien. Hier in Lage 
Vuursche zijn pannenkoeken overigens niet 
gerelateerd aan kinderen. De meeste bezoe-
kers zijn 55+ers, die fietsen in het bos voor de 
koelte, maar er komen ook veel wielrenners. 
Er komen hier sowieso veel groepen, ieder 
heeft een vaste stek op het dorp.” Volgens 
Gert van Schaik vormen bos en pannenkoe-
ken van oudsher de reden van mensen om 
naar Lage Vuursche te komen. Het Vuursche 
Bos is dagelijks geopend vanaf 10.00 uur 
(weekend) of 10.30 uur tot 19.30 uur.

‘Stond versteld van drukte’
Restaurant Het Vuursche Bos serveert de vier p’s

“Tien jaar geleden kwam 
ik hier voor het eerst, 
zoals iedereen stond ik 
versteld van de drukte. 
Ik dacht ‘waar komen ze 
vandaan?’. Want ze 
komen niet alleen uit de 
buurt.” Gert van Schaik 
is tien jaar bedrijfsleider 
bij restaurant Het 
Vuursche Bos, 
zusterrestaurant van De 
Vuursche Boer.

Christine Schut

 p Het Vuursche Bos heeft het bos letterlijk binnengehaald.

 p Gert van Schaik is tien jaar bedrijfsleider bij restaurant Het Vuursche Bos.
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