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Al zestig jaar een begrip
Pannenkoekenrestaurant Vuursche Boer verandert niet

Christine Schut

De Vuursche Boer is, volgens Terschegget,
officieel gestart op 11 juli 1958. Vrijwel op
de kop af zestig jaar geleden dus. “Familie
De Boer, die oorspronkelijk uit Heemstede
kwam, is in Lage Vuursche gaan wonen
en is De Vuursche Boer begonnen. In 1966
zijn ze ermee gestopt. Toen nam de familie
Scholtens, afkomstig uit de Achterhoek, het
restaurant over. Tot 1994, toen werd het De
Vuursche Boer verkocht aan De Vuursche
Groep. Het zelfde geldt overigens voor Het
Vuursche Bos hier tegenover, dat is sinds
1994 van dezelfde eigenaar”, legt Terschegget
geduldig uit.
Wielrenner Gerrie Knetemann maakte
onderdeel uit van De Vuursche Groep, tegenwoordig zijn erfgenamen. “Ik kon goed met
Knetemann, mijn vrouw en ik gingen wel
eens met Gerrie en zijn vrouw uit eten”, blikt
Terschegget terug.
Het pand waarin De Vuursche Boer is gevestigd, dateert uit 1921. Toen waren het twee
zomerwoningen. In 1934 heeft een Engelsman er kort een horecagelegenheid gehad.
Volgens Terschegget is op foto’s te zien dat de
uitstraling van destijds nog dezelfde is. Later
is de serre om de woningen heen gebouwd.
Volgens Leo Terschegget onderscheidt De
Vuursche Boer zich van de andere horecagelegenheden in Lage Vuursche juist door
zich te specialiseren in pannenkoeken. “Wij
verkopen voor 95% pannenkoeken. En verder
wat kleine dingen daaromheen, zoals koffie,
gebak en uitsmijters.” Volgens Terschegget is
het succes van ‘zijn’ pannenkoeken te danken aan een combinatie van factoren. “Het
zit hem in de pannen, het beslag en het vuur.
Ook al neem je het beslag mee naar huis, dan
lukt het je niet om het goed te doen.”
De Vuursche Boer heeft 48 soorten op de
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Restaurant De Vuursche
Boer is al zestig een
begrip als het om
pannenkoeken gaat.
Samen met Het Vuursche
Bos is het restaurant
destijds gekocht door
oud-wielrenner Gerrie
Knetemann en
voormalig
atletiekbondscoach Wim
Verhoorn.

“Wij zijn gespecialiseerd in pannenkoeken.
Ik ben zelf de uitvinder van het beslag, samen met vader Scholtens.” Leo Terschegget
(72) is geen bedrijfsleider meer, maar nog
steeds wel het gezicht van pannenkoekenhuis De Vuursche Boer. Hij werkt 51 jaar in
het karakteristieke restaurant op de hoek
van de Dorpsstraat en de Koudelaan.
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Leo Terschegget is al ruim 50 jaar het gezicht van De Vuursche Boer.

kaart staan. “Kaas en appel zijn de populairste ingrediënten. En spek. Wij gebruiken
oud-Hollands vetspek, daar kunnen de
meesten niet mee bakken.”
Volgens Leo Terschegget dankt Lage
Vuursche haar populariteit aan de ligging.
“De bossen vormen een populair wandelgebied. En de midgetgolfbanen, overigens
het levenswerk van mijn vader, trekken veel
mensen. Zij zijn de reden dat wij in oktober
1954 in Lage Vuursche zijn komen wonen.
Onze dochter is hier opgegroeid, maar wil
hier niet meer wonen, wij willen hier niet
meer weg”, lacht Terschegget. “Bovendien is
Lage Vuursche een generatieplaats. Mensen komen hier van generatie op generatie.
Ouders komen hier met hun kinderen, die
vervolgens later weer met hun kinderen
komen. Lage Vuursche is voor veel kinderen
de eerste aanraking met de horeca.”

Gevraagd naar de toekomst, over vijf jaar,
antwoordt Leo Terschegget: “Als alles
meezit, ben ik hier dan nog. Het restaurant
moet zo blijven, het concept moet je niet
veranderen. Mensen zijn dit zo gewend. De
Vuursche Boer heeft de uitstraling die bij
een pannenkoekenhuis hoort. We zitten elke
avond vol. De Vuursche Boer is een attractie
op zich geworden, ook landelijk. En het dorp
Lage Vuursche is zelf ook al een attractie.”
De Vuursche Boer heeft buiten honderd en
binnen 130 zitplaatsen. “Op zondagochtend
lijkt het hier wel een kerk”, lacht Terschegget. Dan zitten hier zo veertig, vijftig mensen
koffie te drinken. Ze ontmoeten elkaar hier.”
Leo Terschegget is als kind het pannenkoekenvak ingerold. “Je moet een enorme passie
hebben voor pannenkoeken en de mensen
waarmee je omgaat. Van de dertig personeelsleden, werken sommigen hier al dertig
jaar en anderen vijftien tot twintig jaar.” Ook
Terscheggets echtgenote Jopie werkt twee
dagen in de week mee. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers is tussen de dertig
en veertig jaar.

Christine Schut

Terschegget heeft het toerisme zien toenemen. “Sinds 1963 vanwege de opkomst van
auto’s is het hier steeds drukker geworden.
Vroeger reden op zondagmiddag extra bussen om toeristen naar Hilversum te brengen.
En sinds we in de jaren 80 in de ANWB
Kampioen stonden met onze pannenkoeken,
is het hier zeer druk geworden.” Overigens
werkt Terschegget, met een aantal anderen,
aan plannen om op zondag weer een bus te
laten rijden die Lage Vuursche aandoet.
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Het pand waarin De Vuursche Boer is gevestigd, dateert uit 1921.

Het publiek is divers bij De Vuursche Boer.
“Van hoog tot laag, wielrenners, bedrijven,
ouderen, gezinnen, iedereen komt hier. Ook
Willem-Alexander en Máxima en Maurits
en Marilène zijn met hun kinderen hier wel
geweest en heel veel bekende Nederlanders.
Overal vandaan. En natuurlijk ook veel
Baarnaars. Vroeger kwam een echtpaar dat
zelf een restaurant had bij het Kralingse
Bos. Als ze op tijd naar huis konden, reden
ze hierheen om nog een appelpannenkoek
te eten.” De openingstijden van De Vuursche
Boer zijn al vijftig jaar dezelfde. Zeven dagen
per week van 10.00 tot 20.00 uur. “Eerste
Kerstdag is de enige dag per jaar dat we zijn
gesloten.” En dat wil Leo Terschegget graag
zo houden.

