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LUX eten

Restaurant
Het Bosch in
Amsterdam

DENNEWEG 114-B
DEN HAAG BUURTSCHAP 2005
Uniek stadsappartement, ca. 250m2 verdeeld over drie lagen, op voorbeeldige wijze verbouwd
en voorzien van alle denkbare luxe. Twee grote terrassen. Drie badkamers. Exclusief wonen en
recreëren aan de sfeervolle Denneweg met o.a het Lange Voorhout om de hoek.

Vraagprijs € 975.000,- k.k.

Röttgering NVM Makelaars | T 070 - 324 55 66 | www.rottgering.nl

K. van de COPPELLOLAAN, LOENEN a/d VECHT
Wonen in de natuur van Loenen aan de Vecht
Nieuw in verkoop: 10 riante eengezinswoningen met vijf slaapkamers. Garage of berging in de
op het zuiden gelegen achtertuin. Woonkamer vanaf 37 m2. Kavels van 126 tot 228 m2.
Bruto vloeroppervlak van 180 tot 214 m2.
Prijs v.a. € 460.000,- tot € 625.000,- v.o.n.

T. 023 5374053

Restaurant
in zicht

www.thuisinloenen.nu

Open Huis Dagen!
Vrijdag 7 t/m zondag 9 september

Meer aanmeerrestaurants
’t Dijkhuysje
Adres Oostvaarderdijk 57, Lelystad,
dijkhuysje.nl
Keuken internationale keuken,
volgens Lekker ‘beste restaurant van
de provincie’
Aanmeren eenvoudig, de rechte kade
voor het restaurant wordt vrijgehouden
voor passanten

Recht van de boot af aan tafel. Het Bosch in
Amsterdam is een ideaal aanmeerrestaurant.

UW EIGEN VAKANTIEVERBLIJF NABIJ
DE HOLLANDSCHE IJSSEL?

tekst en foto Ronald Hoeben

Dat kan! Parc De IJsselhoeve is gelegen middenin een prachtig natuurgebied
waar bos en water samenkomen.
Het park is 365 dagen p/j geopend en u vindt hier faciliteiten voor jong en oud! Op ruime kavels zijn
diverse typen luxe recreatiewoningen verkrijgbaar. Kom de sfeer proeven op het park van vrijdag 7 t/m
zondag 9 september tijdens de Open Huis Dagen! Vraag alvast informatie aan via onze website.
Recreatiewoning incl. eigen grond vanaf € 79.950,- incl. btw

Parc De IJsselhoeve | Klein Hitland 10 te Nieuwerkerk a/d IJssel
T. 06-5333 3049 T. 0318-457 420 | www.parcdeijsselhoeve.nl

Makelaar, Projectontwikkelaar?
Uw object succesvol verkopen?
Kies dan voor NRC Huizen.
In 3 stappen plaatst u zelf uw advertentie
in NRC Weekend, nrc.next en op nrc.nl
Kijk op nrchuizen.nl

Hier adverteren? Kijk op nrchuizen.nl

E

en
kennis was met zijn splinternieuwe Harley
Davidson een zondags stukje gaan rijden, zag
onderweg een restaurant met een leuk terras en
stapte af. Of liever gezegd: hij wilde afstappen.
Tijdens de joyeuze zwaai met het been over het
zadel raakte hij zijn evenwicht kwijt en viel in
een soort slow motion met motor en al om.
Hilariteit op het terras natuurlijk.
Ook de aanmerende gast is een schouwspel
tegen wil en dank. Een nodeloos loeiende boegschroef, een falende paalsteek, een bij nader
inzien toch hogere of verdere wallenkant: het
is allemaal spektakel voor wie (al) aan land is.
Maar er is weinig leuker dan recht van de
boot af een restaurant binnenstappen. Helemaal als de zwarte brigade al op de kade staat
om behulpzaam het landvast aan te pakken,
zoals dat bijvoorbeeld gebeurt in veel Turkse
en Griekse haventjes. Vanwege de enorme
concurrentie doen de obers er daar alles aan om
als eerste het touw vast te pakken, zodat ze de
gast naar hun restaurant kunnen leiden.
Turken gaan het verst, die komen je met een
bootje tegemoet om je al op het water te verleiden aan hun tafel af te meren.

In de Nederlandse binnenwateren zijn aanmeerrestaurants niet zo talrijk. Een terras aan
het water heeft vaker een glazen borstwering
dan een steiger. Bovendien zijn lang niet alle
gasten gecharmeerd van een boot of sloep voor
hun neus die hun het meerzicht beneemt. Dan
zijn er nog andere obstakels: bij veel eethuizen
aan het water is er een te sterke stroom om aan
te leggen of is de mogelijkheid om er per boot
te komen beperkt. Restaurant Aan De Poel
(1 Michelinster) bijvoorbeeld ligt weliswaar
direct aan De Poel in Amstelveen, maar de plas
is van buitenaf niet met de boot bereikbaar.
De Harbour Club in Maastricht ligt weliswaar
direct aan de haven, maar er kan niet zonder
meer afgemeerd worden; de ligplaatsen zijn
niet van het restaurant. Het nieuwe Amsterdamse restaurant Riva, dat met het terras een
stuk in de Amstel steekt, heeft geen eigen
aanlegsteiger; wie geluk heeft kan z’n boot
naast het restaurant even aan een lantaarnpaal
leggen. Wie in de buurt van Amsterdam
gemakkelijker wil aanleggen moet even verder
de Amstel afvaren naar Ouderkerk waar wel
mogelijkheden zijn. Bij Het Jagershuis
bijvoorbeeld.

Steigerkeuken
Een ideaal aanmeerrestaurant is Het Bosch in
Amsterdam; het ligt in een steigerrijke jachthaven en heeft bovendien ligplaatsen onder
het restaurant. Het Bosch, gevestigd aan de
Nieuwe Meer, is voor de automobilist het best
verstopte restaurant van Amsterdam, je kunt er
wel toevallig langs varen, maar niet toevallig
langs rijden.
Buiten is er een groot, deels overdekt terras
met uitzicht op de haven. En direct aan het water, op de steiger met keuken en barbecue, kan
op zonnige weekenden buiten gegeten worden.

Het restaurant zelf is ingericht als een chic
chalet, met een houten plafond en in het
midden een rood fluwelen bankenblok met
het beeldmerk van huischampagne Piper
Heidsieck. Natuurlijk heeft het restaurant een
homarium, want kreeft is hier al heel lang een
huisspecialiteit.
Dat is dan ook het eerste gerecht van het
vijfgangen marché menu (55 euro): kreeft met
little gem sla, zoetzuur en ansjovismayonaise.
We kiezen zelfs nòg een keer kreeft, nu als zeer
rijk gevulde bisque (15 euro) in een dubbelwandig glas.
Schol is niet de gemakkelijkst te verwerken
vis, maar chef Tamara de Borst (die u zou kunnen kennen als Topchef-winnares bij de professionals) maakt een perfect krokante filet op
spaghetti met mosselen, schuim van Pernod en
een daarbij wonderwel rijmende dunne plak
venkel, het mooiste gerecht van de avond.
We drinken losse glazen heerlijke Rueda
(Cimbron, 8,50 euro) en bij het hoofdgerecht,
wilde eend, een glas Santenay (12 euro). De
eend gaat vergezeld van pastinaak, rauwe en
gebakken witlof en framboos.
Als we aan de kaas gaan, is de zon al achter
het Nieuwe Meer verdwenen en klinkt in de
zaal aangename loungemuziek. Tevreden
gooien we aan het einde van de avond de
trossen weer los. Al waren dat in dit geval de
kettingsloten van de fietsen.
Restaurant Het Bosch
Jollenpad 10
Amsterdam
020 6445 800

Boven de Rivieren
Adres Hoekeinde 24, Sleeuwijk,
bovenderivieren.nl
Keuken brasserie, bekroond met Bib
Gourmand 2012
Aanmeren restaurant ligt in jachthaven,
naast restaurant kan worden getankt,
voldoende ligplaatsen aanwezig (in
overleg met havenmeester)

Merwezicht
Adres Eind 19, Gorinchem,
restaurantmerwezicht.nl
Keuken Frans, iens.nl geeft voor het
eten een 8,2
Aanmeren het terras grenst aan de sluis,
aanmelden bij de sluisbeheerder

Tante Kee
Adres Julianalaan 14, Kaag, tantekee.nl
Keuken Frans, lid van Jeunes
Restaurateurs
Aanmeren eigen steiger grenzend aan
het terras, 8 ligplaatsen (om de hoek is
ook nog plek)

The Harbour Club
Adres Cruquiusweg 67, Amsterdam
theharbourclub.nl
Keuken visvitrine van 6 meter,
rijpingskasten voor het vlees
Aanmeren eigen havenmeester en
steiger grenzend aan het terras,
15 ligplaatsen, ruimte voor 30 boten

De Hinde
Adres ’t Oost 4, Hindeloopen, dehinde.nl
Keuken internationaal, aangesloten bij
Fryslân Culinair, iens.nl geeft het decor
een 8,4, het eten een 6,5
Aanmeren het restaurant ligt in de oude
haven, ligplaatsen in overleg met de
havenmeester

