
Wij zijn echt een 
familieres-
taurant. We 

serveren niet alleen pannenkoeken, maar 
ook vlees- en visgerechten. Maar de pannen-
koeken staan wel centraal, daar komen de 
mensen voor.” Sanne Heijmering (25) is sinds 
een paar weken bedrijfsleider van Familie-
restaurant ‘t Jagershuis in Lage Vuursche. 
Het restaurant waar de Hilversumse al acht 
jaar werkt en zich heeft opgewerkt.

“Ondanks de warmte, loopt het goed door”, 
klinkt het tevreden. “Mensen blijven het 
bos ingaan om koelte te zoeken. Het seizoen 
loopt zoals verwacht, lekker druk. Het is 
nu niet per se drukker dan vorig jaar. Toen 
hadden we voor de zomer wel een mindere 
periode”, blikt Heijmering terug.

INVLOED WEER Volgens de bedrijfsleider is 
het weer van invloed op de drukte in Lage 
Vuursche. “Als het slecht weer is, merken 
we dat direct. Mensen komen hier om een 
dagje weg te zijn. Om te fietsen, wandelen of 
midgetgolfen. Als het regent, blijven ze snel-
ler thuis.” Tijdens het gesprek is het ruim 
dertig graden buiten. Toch is het terras goed 
gevuld. Volgens Sanne komen ‘s ochtends 
vooral ouderen, vast klanten, een kopje 
koffie drinken om daarna weer naar huis te 
fietsen. Daarna volgen de gezinnen. Maar 
ook groepen jongeren doen het etablisse-
ment aan. “We zijn zomers wat langer open 
dan ‘s winters. We merken dat, al het vroeger 
donker wordt, de mensen wegblijven. Ze 
vinden het kennelijk vervelend om in het 
donker door het bos te fietsen.”

Op de vraag wat het geheim van het suc-
ces van de horeca is in Lage Vuursche, 
antwoordt ze: “Lage Vuursche biedt een 
combinatie van natuur en sfeer. Het is een 
dorp met alleen maar restaurants, verder is 
er niet veel te doen. Het biedt een combina-
tie an activiteiten en pannenkoeken eten. 
Lage Vuursche staat al heel lang bekend als 

pannenkoekendorp”, somt Heijmering op. ‘t 
Jagershuis is ongeveer twaalf jaar gevestigd 
op de huidige locatie aan de Dorpsstraat 11. 
Daarvoor was er ook een restaurant geves-
tigd in het pand. Twee jaar geleden is het 
hele interieur aangepast en iets gemoderni-
seerd.

NATUURSPEELTUIN “Wij onderscheiden ons 
van de andere restaurants in Lage Vuursche 
door onze natuurspeeltuin aan de achter-
zijde met picknickbanken en waterpomp. 
Ouders kunnen zitten, terwijl hun kinderen 
spelen. En omdat we, naast pannenkoeken, 
ook vlees- en visgerechten serveren.” Waarin 
‘t Jagershuis zich ook onderscheidt is huisbeo 
Berry die in een grote kooi middenin het 
restaurant staat. “De eigenaar heeft hem 
hier tien jaar geleden neergezet. Hij wenst 
de gasten smakelijk eten”, lacht Sanne. De 
eigenaars zijn Kim en Yoek Kouwenhoven, 
die ook Familierestaurant Bergsche Plas in 

Rotterdam hebben.

Gevraagd naar de toekomst, antwoordt 
Sanne Heijmering: “Ik denk dat het concept 
over vijf jaar nog hetzelfde zal zijn. Het is 
tijdloos. Misschien wordt het interieur nog 
wat gemoderniseerd en de kaart uitgebreid, 
maar pannenkoeken blijven op de menu-
kaart staan.” Het leukst aan haar werk vindt 
Sanne de sfeer en de gezelligheid met de 
gasten. “We werken hier met een jong team 
van ongeveer 25 mensen. Dat is een uit-
daging. Ik ben zelf in de horeca begonnen 
als bijbaantje. Ik kwam hier als kind al per 
fiets. Daarom was Lage Vuursche bij mij wel 
bekend. Het is hier altijd druk, daarom is het 
ook leuk om hier te werken. De sfeer is goed, 
daarom ben ik hier blijven hangen. Ik heb er 
mijn studie ook op aangepast”, legt ze uit.

SMEDERIJ Heijmering heeft de Hotelschool 
afgerond en droomt van een eigen evene-
mentenbureau. “Vier keer per jaar houden 
we hier een seizoensgebonden fair op ons 
achterterras. Daar houd ik me mee bezig.” 
Maar voorlopig is ze nog lang niet uitgekeken 
bij ‘t Jagershuis. De last van de bouwwerk-
zaamheden aan de naastgelegen voormalige 
smederij is er wel. “Als mensen vanaf de 
Vuurse Steeg Lage Vuursche binnenkomen, 
zijn we minder zichtbaar. Dat geldt ook voor 
ons achterterras. Ik merk soms wel dat het 
bij de restaurants aan de kant van de Kou-
delaan soms drukker is dan hier, mensen 
denken waarschijnlijk dat hier niets meer zit. 
Overigens valt het inmiddels wel mee. In het 
begin hingen er grote doeken om het pand. 
We hebben gevraagd die aan te passen en 
de hekken wat naar achteren gezet. Daar is 
gehoor aan gegeven”, besluit Sanne Heijme-
ring haar verhaal.

‘t Jagershuis heeft honderd zitplaatsen op het 
voorterras, binnen tachtig en op het achter-
terras 130. Tot 1 november is het restaurant 
geopend op maandag tot en met zondag van 
10.00 - 21.00 uur.

‘Wij zijn familierestaurant’
‘t Jagershuis serveert niet alleen pannenkoeken

Familierestaurant ‘t 
Jagershuis is het eerste 
restaurant dat ik bezoek. 
Bedrijfsleider Sanne 
Heijmering wijst me trots 
op het tuinterras aan de 
achterzijde van het 
restaurant, waar sinds 
maart 2017 een 
natuurspeeltuin is 
gerealiseerd. Wat biedt   
‘t Jagershuis nog meer?

Christine Schut

 p Beo Berry 'woont' al twaalf jaar in 't Jagershuis.

 p Sanne Heijmering bedient gasten. In dit geval toeristen uit Brabant.
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