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arc Broekhuizen is in mijn ogen een enorm bijzonder landgoed…

Hoofdredactie

Een plek die ik met geen andere kan vergelijken. Er komen hier

Paul van der Linden

zoveel werelden samen: de indrukwekkende geschiedenis, het

culinaire, culturele en kunstzinnige, maar ook de natuur en de rust. Het
één daagt je uit, het ander biedt inspiratie. Waar anders vind je zoveel
diversiteit op één plek?

Eindredactie
Philip Kouthoofd

Artdirector | Vormgeving

EEN SFEER WAARIN JE
De historie van deze plek voel je na
het zien van de oprijlaan in elke vezel
van je lichaam. In zoveel ruimtes, zoals
in de salons, van Boutique Hotel Parc
Broekhuizen zijn diverse historische
details bewust bewaard gebleven. De

STEEDS DE ‘HOOFDGAST’
BENT, ALSOF JE IN JE
EIGEN HUIS BENT’.
Diner bij Voltaire, pagina 36

tuin is met gevoel voor het verleden
aangelegd. En ook in de andere vertrekken van de gebouwen op het landgoed
vind je tal van elementen terug die doen denken aan de tijd van weleer.
Tegelijkertijd is Parc Broekhuizen ook een ultramoderne plek. Hier is het mogelijk
te dineren in een van de meest vooruitstrevende Michelinsterren restaurants van
Nederland. In de bar vind je de hipste cocktails. En de suites en kamers van het
boutique hotel zijn van alle moderne gemakken en luxe voorzien.
Ten slotte bieden de terrassen, salons en het authentieke Koetshuis unieke
plekken voor een evenement, privédiner, presentatie of feestavond. Dit alles in

Job Hugenholtz & Maya van der Veer
www.komedia.es

Redactionele medewerkers
Guusje Slagter, Marlies Bax, Dirk van der
Meer en Anne-Marie van Leggelovan den Berkmortel
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het hart van Nederland, goed bereikbaar vanuit alle delen van het land en met
een eigen, grote parkeerplaats.

© Parc Broekhuizen

In het Parc Broekhuizen Magazine laten we u kennismaken met alle facetten
die ons omringen, geven we u achtergronddetails en een kijkje ‘achter de
schermen’.

Parc Broekhuizen magazine is een jaarlijkse
uitgave van Parc Broekhuizen. Niets van
deze uitgave mag op welke wijze dan ook
worden verveelvoudigd en/of openbaar

Zo waan je je in een andere wereld. Weg van alles. Op een plek waar je echt
even jezelf kunt zijn. Kom ook genieten ‘op het Parc’!

worden gemaakt, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.

Anita Bos, Directeur Boutique Hotel Parc Broekhuizen l Restaurant Voltaire*

Anita Bos
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Volg ons op instagram:
www.instagram.com/
parcbroekhuizen
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TEKST: GUUSJE SLAGTER

Een lange
geschiedenis,
kort beschreven

P a r c B r o e k h u i z e n , e e n l a n d g o e d e n ridderhofstad dat geen gesproken welkom nodig heeft
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Het ontstaan van
Parc Broekhuizen

P

Het feit dat het om een kasteel ging,

Nadat Van Nellesteyn in 1812 hertrouwd

wordt bevestigd door een gracht

was, werd de laatste bouwfase

rondom het huis. Met slechts twee kleine

uitgevoerd; de twee gebogen trappen,

bruggetjes was deze ridderhofstad te

die een directe toegang boden tot de

betreden. Honderden jaren gingen voorbij

hoofdverdieping en de statische zuilen

arc Broekhuizen heette

en verschillende families maakten Kasteel

een elegante zwierigheid gaven.

destijds Kasteel Broekhuizen

Broekhuizen hun thuis. Iedere familie

en ontleent haar naam uit de

droeg letterlijk en figuurlijk haar steentje

Het vervolg

bij in de verbouwingen van het kasteel.

In 1897 verkocht de familie Van

De grote verandering kwam toen de rijke

Nellesteyn het landgoed aan Jhr. Mr.

Utrechtse notabele, Mr. Cornelis Jan van

M. I. Pauw van Wieldrecht en diens

tijd van leenheren, zo rond 1400. Er
werd toen een huis gevestigd aan
een laaggelegen gebied dat nat blijft

Nellesteyn, het landgoed in 1793 kocht

echtgenote Marie Repelaer.

door opwellend grondwater, een

van Caneau de Beauregard. Hij brak de

Op 6 oktober 1906 brandde het kapitale

zogenaamde broek. Tot en met 1793

bestaande bebouwing af en bouwde een

hoofdhuis tot op de grond toe af. Op

moet het huis in de vorm van een

nieuw hoofdhuis met oranjerie kort na

een avond kwam het vuur van een

klein kasteel zijn geweest, gepaard

aankoop van in totaal 555 ha grond. In de

kaars, dat werd gebruikt om bij te

verlichte optiek van Van Nellesteyn moest

schijnen, in aanraking met een gordijn

de architectuur van de nieuwe bebouwing

en veroorzaakte uiteindelijk een zee van

voldoen aan het neoclassicisme, een

vuur. Toen de brandweer aankwam waren

kunststroming, waarin de puurheid van de

er geen blusmiddelen tegen de heftige

klassieken wordt nagestreefd en dat het

vlammenzee opgewassen en is het

einde van de 18 eeuw zijn intocht maakte.

prachtige huis volledig verwoest. Slechts

Deze invloeden zie je vooral terug in het

20 schilderijen konden worden gered; de

zuilenportiek van de voorgevel en de

rest van het kostbare interieur is samen

twee sfinxen, die het hoofdhuis bijna lijken

met het huis verloren gegaan. Nog in

te bewaken.

hetzelfde jaar van de brand diende ridder

gaande met strakke lijnen en kleine
torens op het dak en naast het huis.

e

M. I. Pauw van Wieldrecht een verzoek
in tot herbouw van zijn vernielde huis.
Hij maakte van de gelegenheid gebruik
Roeiboot op de vijver ca 1908

om het gebouw te voorzien van de, voor
die tijd, meest moderne, brandwerende
materialen. Een vrij onbekende architect,
J. C. Wentink, kreeg de opdracht voor
de herbouw en op 13 december 1906
werd (maar liefst binnen drie dagen)
de vergunning voor de wederopbouw
afgegeven.

Mvr. Pauw van Wieldrecht

Ezelwagen voor bordes

GESCHIEDENIS
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Op 6 oktober
1906 brandde
het kapitale
hoofdhuis tot op
de grond toe af
Theehuis 1905

De tekeningen van Wentink zijn vrijwel identiek

Het verwoeste hoofdhuis in 1906

aan de oude tekeningen van het huis, waardoor
het pand in volle glorie werd hersteld; alsof
de brand nooit had plaatsgevonden. Een paar
verschillen is o.a. betonnen vloeren i.p.v. houten
balken en werd een van de eerste centrale
verwarmingen in Nederland aangesloten. De
ronde gietijzeren geornamenteerde radiatoren
staan er nog en functioneren weer. De familie
Pauw van Wieldrecht deed er alles aan om
oude onderdelen zoals schouwen, spiegels
en schilderstukken op te kopen, die bij het
huis pasten, bijvoorbeeld op veilingen. Door
gebruik te maken van de meest verfijnde
ambachtslieden, herstelde Maarten Iman Pauw
van Wieldrecht het pand in zijn oude glorie
met mogelijke verbeteringen. In 1939, door de
dood van Marie Pauw van Wieldrecht-Repelaer,
kwam het landgoed door vererving in het bezit
van de familie Stratenus. Het pand wordt een
rijksmonument en in 1971 verkocht aan het
Rijksinstituut voor Natuurbeheer, dat het tot 1996
in gebruik heeft. Daarna wordt het kort door
een particulier bewoond en komt het tien jaar
leeg te staan. In 2011 wordt het pand gekocht
door een zakenman, die er een horecaconcept
ontwikkelt en Kasteel Broekhuizen ‘omdoopt’ in
Parc Broekhuizen. De opening vond plaats op 1
december 2016.
Onderdeel van de ingrijpende restauratie
van de gebouwen was de restauratie van een
vijftal bijzondere schilderstukken, zogenaamde
behangsels. De schilder, J.W. Laqui, heeft ze
eind 18e eeuw geschilderd. De doeken hebben
elk een serieuze afmeting van ca. 3 x 3 m.
Waarschijnlijk zijn ze gemaakt in opdracht van
de vader van Cornelis Jan van Nellesteyn en
Terras achter ca. 1908
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hingen ze in zijn woonhuis aan de Drift in Utrecht.

Na de dood van zijn vader en vóór de

eenieder te bezichtigen. De kleurrijke

verkoop van dit pand, heeft Cornelis

schilderingen zijn als ensemble

De informatie werd mede ontleend

Jan ze laten ophangen in de oranjerie

uniek in Nederland en beelden o.a.

aan het boek ‘Kasteel Broekhuizen’

van Parc Broekhuizen, waar hij ook een

voorstellingen uit van toneelstukken

uitgegeven in 2003 door Uitgeverij ICS.

biljartkamer had. Begin zeventiger jaren

van Voltaire. Hier is ook de link met

van de vorige eeuw was de oranjerie in

de naam van het sterrenrestaurant,

deplorabele staat, evenals dit met de

Voltaire.

behangsels het geval was. Ze zijn toen

schouwen die in een aantal kamers
weer hun klassieke glorie uitstralen.

door de Nederlandse Staat, die eigenaar

De binnenhuisarchitectuur en stijl

Binnenhuisarchitect Judith van Mourik

van Parc Broekhuizen was, in veiligheid

van Parc Broekhuizen is modern

heeft voor het huis een inrichting bedacht,

gebracht en hebben ruim 50 jaar in een

te noemen, waarbij de klassieke

die modern, minimalistische maar kleurrijk

externe opslag opgerold gelegen. De

elementen van het gebouw zijn

is. Door deze gewaarwording van kleur

nieuwe eigenaar heeft zorg gedragen dat

behouden. Juist deze combinatie

en design, word je af en toe met een

de doeken, na een intensieve restauratie,

maakt de beleving spannend. Dit

knipoog herinnerd aan de geschiedenis

nu prominent in de prachtige, speciaal

zie je dan ook terug in alle details,

van het pand. Zo is Parc Broekhuizen weer

daarvoor gecreëerde schilderijenkamer

zoals het moderne tapijt van de

een thuis geworden, waar de klassieke

op de eerste etage van het hoofdhuis

zolderkamers, dat een weergave

schoonheid van antiek en moderne

zijn komen te hangen. Ze zijn voor

is van oude schilderijen tot de

souplesse elkaar ontmoeten.
GESCHIEDENIS
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Uitgesproken
De Engelse landschapsstijl kenmerkt zich door slingerende paden en verrassende
doorkijkjes. De beau monde van 200 jaar geleden wil namelijk ‘terug naar de natuur’.
Heel modern eigenlijk!
Walk in the Parc, pagina 18

“Eigenlijk begint de grote uitdaging pas dan: een constante quest naar perfectie
en je eigen handtekening perfectioneren.”
Robert Poel in De ster(ren) van Voltaire, pagina 14

In iedere nis schrijft de toekomst geschiedenis.
Gedicht, pagina 72

“Het samenbrengen van mensen door bijzonderheid.
Dat is de kracht van Parc Broekhuizen, verbondenheid door beleving.”
3*** Michelinsterren chef Jacob Jan Boerma, pagina 56

“Er was nog niets, een paar
prachtige historische details. Die details en
de locatie werden de inspiratie.”
Interieurarchitect Judith van Mourik, pagina 60

“De wijnfilosofie bij ons is dat een mooie en vaak ook spannende combinatie
tussen gerecht en wijn de ideale balans geeft, waardoor beiden nog lekkerder
worden dan los van elkaar.”
F&B-manager Yvo Kwak, pagina 66

“Honderdvijftigduizend jaar geleden stuwden ijs en water massa’s aarde en stenen op.
Zo vormde zich een heuvelrug in het midden van Nederland.
Op deze heuvelrug sta je in het grootste bos van de Randstad.”
Wat de Heuvelrug met je doet, pagina 46
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TEKST: MARLIES BAX
FOTOGRAFIE: IVO GESKUS

De ster(ren) van

Voltaire

Thomas Diepersloot en Robert
Poel in de keuken van Voltaire
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og maar twee jaar runnen
Thomas Diepersloot en Robert
Poel de keuken van Voltaire.

Twee jaar waarin hun liefde voor frisse
zuren een ster van Michelin opleverde.
Maar achteroverleunen? Onmogelijk.

“DE ERKENNING VOOR
ONS BEIDEN IS EVEN
GROOT. DAT IS MOOI.”

Om direct maar met de deur in huis te vallen, de
magie beschrijven van Voltaire is voor de gasten
naar de juiste woorden zoeken. Het team dat
elke dag in de keuken staat is ondertussen wel
geland. Thomas: ‘Voltaire is eigenzinnig op een
fantastische locatie in Nederland waar wij de
kans krijgen om onze stijl te ontwikkelen.’
In het najaar van 2016 betreden Robert en
Thomas voor het eerst de keuken van Voltaire. Ze

“VOLTAIRE IS EIGENZINNIG OP
EEN FANTASTISCHE LOCATIE
IN NEDERLAND WAAR WIJ DE
KANS KRIJGEN OM ONZE STIJL TE
ONTWIKKELEN.”

kennen elkaar dan al uit de brigade van JacobJan Boerma. Het licht-frisse regime van Boerma
sijpelt nog altijd door in hun gerechten. Vlees en
vis krijgen gezelschap van frisse groentes en de
patisserie bouwt op onbekende, verrassende
smaakcombinaties.
Robert: ‘Natuurlijk neem je mee wat je oppikt
bij andere chefs, maar als je het daarbij houdt
dan ga je op safe spelen. Eigenlijk begint
de grote uitdaging pas dan: een constante
quest naar perfectie en je eigen handtekening
perfectioneren. Een gerecht met de smaken van
wortel, carabinero en chorizo is een combinatie
die vaker gebruikt wordt en prachtig werkt, dus
vanuit dit vertrekpunt probeer je dan iets extra’s
te vinden. Nu zoeken we meer onverwachte
combinaties op. Daarnaast probeer je natuurlijk
zelf nieuwe combinaties te vinden.’ Die mooie
Portugese carabinero langoustine ligt die
avond dan ook toegedekt onder een donzen
dekentje van rokerigheid. Van een rode biet uit
de rookoven.

Jonge ambitie
Ouder worden betekent in het geval van Voltaire
slechts net de dertig passeren. Robert: ‘Daardoor
lijken we voor anderen wellicht jonge honden
die met heel veel passie de meest gekke
dingen doen of combineren. Voltaire moet iets
zijn waar mensen voor om willen rijden, omdat
ze het ervaren willen hebben. Kijk naar dit
indrukwekkende pand, al onze dromen kunnen
we hier werkelijkheid maken.’
VOLTAIRE
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Omani huwelijksrituelen
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“TOCH, EERLIJK, IS HET VOORAL DE EXTRA GLANS OP ONS
HARDE WERK. HET VOELT ALS EEN ENORME WAARDERING.”

De chefs doen het niet alleen. Aan de

Wie aanschuift bij Voltaire proeft de ambitie

Dat toekennen gebeurde in december

voorkant van het restaurant leidt Yvo Kwak

van de heren. Ieder bezoek smaakt anders.

vorig jaar in het hoofdstedelijke DeLaMar

het team. Ook net de dertig gepasseerd.

Thomas: ‘We volgen logischerwijs het

theater: één keer per jaar is de zaal daar

aanbod en de seizoenen, maar daarnaast

gevuld met zeer gespannen chefs. Hier is

Beide kapitein

proberen we zoveel mogelijk het menu te

het dat Voltaire zijn eerste ster ontvangt,

De samenwerking van Robert en Thomas

veranderen, steeds nieuwe dingen toe te

slechts twee jaar na opening!

betekent de luxe van twee passievolle

voegen en nooit terug te vallen op dingen

Thomas: “Ik had niet gedacht dat we hem

chefs, het is een bewuste keuze geweest.

die we al gedaan hebben. Hoewel gasten

zouden krijgen.” Robert vult hem aan: “Wij

Twee chefs is dubbel zoveel visie. Robert:

soms echt terugkomen voor een gerecht,

allemaal niet. We hadden niet gepland om

‘Als we een gerecht ontwikkelen, hebben

dan spelen we daar natuurlijk graag op in.

naar de jaarlijkse uitreiking te gaan, maar

Thomas en ik daar beiden een idee over.

Maar zoals al eerder gezegd, we kunnen

een paar dagen van tevoren besloten om

We proberen allebei een gerecht te

koken wat we willen, het samenspel met de

toch af te reizen. Achteraf zijn we daar

perfectioneren. Vervolgens vragen we ook

sommelier en bediening maakt het plaatje

natuurlijk heel blij om, want dit moment

nog de input van de andere jongens in

perfect. Wijn en service zetten een spotlight

gaan we ons hele leven nooit meer

de keuken. Wat het beste werkt uit deze

op de gerechten.’

vergeten, kippenvel!”

ontdekkingsreis komt op het menu.’
Maître Yvo: ‘Ingrediënten kunnen nog zo

Liefde

In dat organische samenspel hebben de

mooi zijn, maar als de service niet klopt

De onderscheiding van Michelin brengt

chefs, die naast Voltaire verantwoordelijk

en niet volledig aansluit op de visie van de

veel nieuwe mogelijkheden voor Voltaire.

zijn voor de cuisine van het gehele

keuken, is het eindresultaat niet perfect.

Thomas: ‘Er gaan nieuwe deuren voor je

hotel, weinig woorden nodig. Het haast

En het mooie van service is dat het voor

open.’ Robert: ‘We werden overstelpt met

tot onzichtbaar gepoetste raam dat

iedereen wat anders betekent. De uitdaging

zoveel felicitaties. Da’s best bijzonder; tijdens

keuken en restaurant scheidt, toont een

is dan ook altijd om zo snel mogelijk elke

het Internationale gourmet festival, Chefs

gechoreografeerde wisselwerking tussen

gast proberen te lezen en in te schatten wat

at the Parc, dat we elk jaar organiseren, op

de chefs. Thomas: ‘Als we naast de gasten

hij/zij wil om daarop de service direct te

Parc Broekhuizen werken we al met grote

in het restaurant ook koken voor gasten in

kunnen aanpassen.’

chefs als Pascal Barbot. Je kijkt altijd met

een van onze mooie zalen, dan ben ik ook

veel bewondering tegen deze chefs op. Dit

regelmatig daar. Robert neemt dan direct

Michelin

jaar hebben we zelf een ster, dat voelt toch

mijn werk voor de restaurantgasten over.’

Het werk van het drietal blijft niet

heel bijzonder en anders.’ Yvo: ‘Toch, eerlijk,

Robert springt in: ‘We weten altijd waar de

onopgemerkt. Ook de inspecteurs van

is het vooral de extra glans op ons harde

ander mee bezig is.’ Van het twee-kapiteins-

Michelin vinden in 2018 hun weg naar het

werk. Het voelt als een enorme waardering.’

op-een-schip-syndroom is geen sprake bij

landgoed in Leersum. Mocht je de kans

het duo. Robert: ‘Natuurlijk sarren we elkaar

hebben, vraag dan aan Robert om dit

Ten slotte

wel eens, dat hoort bij onze humor, maar er

verhaal te vertellen. Het zal voelen als een

Oprechte liefde voor het vak lijkt de

is nooit een onderlinge strijd. We hebben

hoofdstuk uit een culinair jongensboek.

onuitputbare motivatie van Voltaire. Robert:

hetzelfde doel: het beste neerzetten.’

“Achteraf hebben we gehoord dat ze

‘Er zit zoveel liefde en emotie in.’ Thomas:

Thomas: ‘En de erkenning is voor ons

meerdere malen zijn geweest. Je kan je

‘Het is passie.’

beiden even groot. Dat is mooi.’

voorstellen dat we heel trots zijn dat ze op
basis van meerdere bezoeken ons de ster
hebben toegekend.”

VOLTAIRE
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TEKST: DIRK VAN DER MEER
FOTOGRAFIE: CEES KEUR

Landgoed

Broekhuizen

de natuur als ideaal
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anneer Cornelis Jan van

Landgoed Broekhuizen is een

van drie verdiepingen, maar de omvang

Nellesteijn in 1818 tussen

Gesamtkunstwerk geworden, zoals

mag natuurlijk niet concurreren met

de Ionische zuilen op het

de Duitsers zeggen. De nieuwe

het landhuis.

bordes van kasteel Broekhuizen staat,

gebouwen in neoclassicistische stijl
vormen een fraai ensemble met

In de verte verdwijnt de oprijlaan

het uitgebreide park. De Engelse

met zes rijen beuken in het Gat van

landschapsstijl kenmerkt zich door

den Bergh, het smeltwaterdal uit de

ridderhofstede van baron Caneau

slingerende paden en verrassende

ijstijd dat de Utrechtse Heuvelrug in

de Beauregard omgevormd tot een

doorkijkjes. De beau monde van 200

tweeën deelt. Links de Darthuizerberg

romantisch lustoord.

jaar geleden wil namelijk “terug naar

(48 meter), rechts de Donderberg (36

de natuur”. Heel modern eigenlijk.

meter). Ook deze heuvels behoren tot

Recht voor hem strekt het grasveld

het bezit van Van Nellesteijn.

zich uit. Daarachter ziet hij de herten

Rechts, op de top van de Donderberg,

lopen, het lijkt of ze vrij door de

is zojuist het bijzonderste bouwwerk

natuur lopen, maar dat is schijn. De

voltooid: de jonge architect J.D. Zocher

perfecte natuur is hier door de mens

heeft een mausoleum ontworpen,

geschapen, de afrastering is verdiept

waar Van Nellesteijn ooit begraven

aangelegd, zodat deze niet zichtbaar

zal worden. Op de grafkelder is een

is vanuit het huis. Iets meer naar

vierkante witte toren verrezen, die

rechts ligt de oranjerie. De heuvel voor

blinkt in de zon. Op de hoeken heeft

de oranjerie is ook al kunstmatig, de

Zocher gevleugelde zandlopers

bedoeling is dat het gebouw lager lijkt

laten afbeelden, symbolen voor de

dan het is. Eigenlijk is het een gebouw

vluchtigheid van het leven.

kan hij tevreden om zich heen kijken.
In 25 jaar tijd heeft hij de vervallen

De portico met Ionische zuilen

Twee Griekse sfinxen flankeren het bordes

De Tombe van Nellesteijn

LANDGOED BROEKHUIZEN

19

De vijver vanaf het Beleefpad

Vanaf de Tombe van Nellesteijn genieten van een indrukwekkend uitzicht
20
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Wandelroutes
Beleefpad
Landgoed Broekhuizen in Leersum is een fraai
voorbeeld van de Engelse landschapsstijl. Wandel
in het park langs de informatiepanelen met
informatie over cultuur en natuur. Aan de overzijde
van de vijver staat een audiopomp. Luister daar
naar de jeugdherinneringen van freule Pauw
van Wieldrecht, door haar zelf ingesproken
Het Overlangbroekse pad is een ‘klompenpad’

met de aristocratische tongval van de upper
class uit de vorige eeuw. De Londotuin is een
unieke heemtuin met een grote diversiteit aan
inheemse planten op verschillende grondsoorten.
Bij goed weer open van woensdagochtend tot
zondagmiddag van 1 april tot 1 september.

Rivierenlandschap
Aan de zuidzijde van het park is de zichtlijn
op Wijk bij Duurstede. Het bewegwijzerde
Overlangbroeksepad is een “klompenpad” dat van
de Donderberg via Landgoed Broekhuizen door
een eeuwenoud landschap met door knotwilgen
omzoomde weteringen (afwateringskanalen)
en elzenbossen via Overlangbroek naar Wijk bij
Wandelen op de heide van Breeveen

Duurstede voert. Via de Gooyerwetering is een
korter rondje mogelijk.

Heuvelrug
De noordzijde van het landgoed biedt een zichtlijn
op de Tombe van Nellesteijn, een rijksmonument
uit 1818 op de Donderberg. U kijkt uit op de
beboste heuvels van de Utrechtse Heuvelrug.
Vanaf de Donderberg kunt u kiezen uit de
gemarkeerde rondwandelingen Nellesteijn (rood,
4 km), Breeveen (groen, 10 km) en Leersumse
Veld (bruin, 14 km). Bij mooi weer is de uitkijktoren
op de graftombe opengesteld op zondagmiddag
Uitkijk vanaf Tombe van Nellesteijn

De wandelroute Leersumse Veld voert langs de Leersumse Plassen

tussen 12 en 16 uur.

Het gezin van Cornelis Jan van Nellesteijn
(Willem Joseph Laquy, 1787)
LANDGOED BROEKHUIZEN
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FOTOGRAFIE: MARC VAN PRAAG EN HANS GULDEMOND

The Fat
Lady sings
Tamir Chasson, artistiek leider van The Fat Lady
22
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P

arc Broekhuizen is gastheer van alle
operaproducties van THE FAT LADY en ook
van een maandelijkse recital-serie. Samen

TAMIR CHASSON, ARTISTIEK LEIDER
VAN DE GROEP, VERTELT OVER THE FAT

trakteren zij het publiek op een sprankelende,

LADY, PARC BROEKHUIZEN EN RESPECT

allround operabeleving: OPERA AT THE PARC.

VOOR HISTORIE IN EEN MODERN JASJE.

De Haarlemse operagroep The Fat Lady

van de wedstrijd nog niet vaststond.

Punt één is dat Parc Broekhuizen chique

bestaat vijf jaar. Het jubileum werd onder

De uitdrukking is: “It ain’t over till the

is en dat het allure uitstraalt, echter

meer gevierd met de productie Orfeo.

fat lady sings” en de betekenis is nog

zonder hautain te worden of arrogant

De naam verwijst naar de volslanke

steeds hetzelfde: de uitkomst van een

te doen. Punt twee is de omvang. Het

operadiva die met hart en ziel aan

gebeurtenis is pas een feit, wanneer de

landgoed en zijn hotel zijn relatief klein

het eind van de opera haar (on)geluk

gebeurtenis geëindigd is.

en daardoor ook persoonlijk. Dit past

bezingt. In de jaren 70 gebruikte een

perfect bij onze ambitie; kwaliteit voor

sportcommentator in Amerika deze

“We werken al een aantal jaren met

kwantiteit en altijd benaderbaar blijven.

uitdrukking, toen hij voor de televisie

heel veel plezier samen. Al onze

Het derde punt is dat beide organisaties

verslag deed van dé football wedstrijd

producties die we elders in het land

een publiek hebben dat van kwaliteit

van het jaar. Tijdens de wedstrijd leek

hebben gedaan, hebben we ook in Parc

kan genieten op een relaxte manier.

het erop dat het favoriete team zou

Broekhuizen kunnen tonen. Er zijn wat

Altijd worden we warm ontvangen, maar

verliezen. Hij gaf hiermee aan dat het

mij en ons betreft vier factoren die onze

wel op een zeer professionele manier.

spel nog niet gespeeld was en de uitslag

samenwerking goed weergeeft.

We voelen ons hier altijd op het gemak.

THE FAT LADY
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Het is hier nooit stijf en formeel. Een
restaurant met een Michelinster zou
intimiderend kunnen zijn, maar dat is
het bij Parc Broekhuizen niet. Hetzelfde
geldt voor ons, opera en klassieke
muziek kan een afstand creëren, maar
dat is precies wat we niet willen en ook
niet willen zijn.
Als laatste punt geldt dat voor beide
historie en hedendaags hand in hand
gaan. We hebben veel respect voor
het verleden, maar kunnen ook out of
the box denken in de tegenwoordige
tijd. Eigenlijk is het bijna een
sprookjesachtige relatie, alsof we voor
elkaar gemaakt zijn,” glimlacht Tamir
bescheiden.

Wat kunnen we van The Fat
Lady in Parc Broekhuizen
verwachten en wanneer?
“Twee keer per jaar is er een opera,
waarvan eenmaal een groot productie
in het voorjaar plaatsvindt, zoals Orfeo
en de Zauberflöte. In het najaar is er
een atelierproductie, zoals Bal Masque
en Kampvuur. Deze producties zijn veel
compacter.
Iedere 3e zondag van de maand vindt
er in de salon de recital-serie plaats.
Deze optredens zijn nog intiemer. Hier
kan je één of twee zangers verwachten
die klassieke liederen, aria’s, American
Songbooks of Franse chansons ten
gehore brengen. Het zijn klassiek
opgeleide zangers, afgestudeerd
aan de conservatoria, maar allround
gecoacht binnen de operagroep. Ze
moeten en kunnen veel kanten op met
hun stem en performance. Genoeg
moois dus om een keer te komen
kijken en luisteren. Ik nodig iedereen
van harte uit!”
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24 t/m 27 mei 2019
International Gourmet Festival
Boutique Hotel Parc Broekhuizen - Restaurant Voltaire
Beleef het bij ons!

www.chefsattheparc.nl
www.parcbroekhuizen.nl

Natuurlijk genieten op

Golfclub Anderstein
C

ombineer uw verblijf in

Gelegen in een divers landschap, op

later werd de vereniging officieel

Parc Broekhuizen met

de grens van de Utrechtse Heuvelrug

opgericht. Destijds was ‘de baan’ een

een bezoek aan Golfclub

en de Gelderse Vallei. Geniet van

vrij provisorisch afgebakend stuk tuin.

bos, heide, zandverstuivingen en

Een kleine keet diende als clubhuis.

grasland. Ontdek kraakheldere

Later werd de oude boerderij met

waterpartijen, fraaie oude beukenlanen,

koeienstallen verbouwd tot wat nu

rododendrons en heel veel meer.

het sfeervolle clubhuis is. Vanaf 1987

sportief ontspannen en genieten.

Laat u verrassen door de bijzondere

kon er gespeeld worden. In 1992

Een uitdagende 27-holesbaan op

uitdagingen van de lussen Vallei,

werd besloten uit te breiden naar een

het prachtige Landgoed Anderstein.

Heuvelrug en Heide. U zult ervaren

volwaardige 18 holes baan. Anderstein

dat GC Anderstein blijft boeien, ronde

verwierf naam als boeiende baan met

na ronde, in elk jaargetijde en op elk

de nodige sportieve uitdagingen. Tien

spelniveau. U geniet extra, doordat

jaar later kwamen gesprekken op gang

Anderstein in de informatie die per hole

voor uitbreiding met nog eens 9 holes.

beschikbaar is, uitgebreid aandacht

En twee jaar later werd de derde lus

besteedt aan de natuur van planten,

geopend. Daarmee was de 27 holesbaan

bomen en dieren. Na afloop is het goed

een feit.

Anderstein in Maarsbergen. Op
slechts enkele autominuten vindt
u een bijzondere omgeving voor

toeven in het gezellige clubhuis De
Stallerij of op het zonnige terras.

Anderstein is in de provincie Utrecht
een van de weinige clubs met drie
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Golfclub Anderstein is historisch

volwaardige 9 holes-lussen. Iedere

ingebed op landgoed Anderstein

ronde golf is een bijzondere beleving.

met een bijzondere flora en fauna.

Een perfecte aanvulling op uw verblijf.

Vanzelfsprekend wordt daar zorgvuldig

De receptie van Parc Broekhuizen

mee omgegaan. De golfclub werd

voorziet u graag van meer informatie en

opgericht in 1986 en is eigendom van

natuurlijk vindt u op de website van Parc

de familie Van Beuningen. Begin jaren

Broekhuizen golfarrangementen bij GC

80 werd gestopt met het boerenbedrijf

Anderstein, zodat u uw verblijf ideaal

en werd op het landgoed een 9 holes

kunt aanvullen met een partij golf.

golfbaan aangelegd. Enkele jaren

www.golfclubanderstein.nl

GOLFCLUB ANDERSTEIN
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Na ondermeer New York, London, Sydney,
Shanghai en Tokyo heeft Amsterdam nu een
exclusieve Flexform store. Met ruim 550 m2 is
het de grootste Flexform presentatie van Europa.
Flexform is al jaren een beleving waar elegantie,
klasse en design elkaar vinden. Door generaties
van tijdloze collecties en niet aflatende kwaliteit
heeft Flexform een prominente naam in de
wereld van het interieur.

‘HOME AT LAST’

Het team van Flexform Amsterdam ontvangt
u van harte en deelt haar passie voor het
allermooiste Italiaanse interieurdesign graag
met u.
Adres:

Open:

Flexform Amsterdam

Dinsdag t/m vrijdag 10.00 -19.00 uur

Beethovenstraat 396

Zaterdag

10.00 -17.00 uur

1082 PR AMSTERDAM

Zondag

12.00 -17.00 uur

www.flexformamsterdam.nl

FOTO’S: IVO GESKUS EN SYDNEY KORSSE

LAZY SUNDAY
AFTERNOON

P

arc Broekhuizen is natuurlijk

Couturier Sheila de Vries showde

Jan Boerma, Robert Poel en Thomas

de uitgelezen locatie voor

haar gloednieuwe voorjaarscollectie

Diepersloot zorgden de gehele middag

exclusieve evenementen. Dit

‘Joie de Vivre’. De zeven modellen

voor de heerlijke bites en hapjes. Maar

zwierden elegant tussen het publiek

liefst 22 butlers van de The International

door waardoor het vakmanschap van

Butler Academy zorgden er voor dat

de charmante modeontwerpster van

het aan niets ontbrak en alle gasten

zeer dichtbij bewonderd kon worden.

in de watten werden gelegd. De zon

Seabourn Cruises, Bang & Olufsen

Het soulvolle trio ParHasard raakte de

scheen, de hemel was strak blauw, Parc

en Schaap en Citroen Juweliers

juiste snaar met heerlijke jazzy en laid-

Broekhuizen bruiste van de activiteiten.

presenteerden zich voor de 350

back muziek. De sterrenchefs Jacob

Met recht een relaxte zondagmiddag.

voorjaar vond er het event A Lazy
Sunday Afternoon plaats. Maar liefst
22 partners, waaronder Porsche,

genodigden.

Sheila de Vries showde haar nieuwe voorjaarscollectie

Het soulvolle ParHasard
30
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Re-Play zanger Sam de Wit en model/
presentatrice Dounia Rijkschroeff

Nico Bleichrodt (Holland America Line en Seabourn),
Shida Bliek (Diplomat Affairs) en 3*** chef Jacob Jan Boerma

Chazia Mourali en echtgenoot Marc Schröder

Spitsuur in de keuken

De ‘complimenten meisjes’ waren gul met lovende woorden
LAZY SUNDAY AFTERNOON
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CHEFS AT
THE PARC

24 tot en met 27 mei
1 beautiful location,
4 amazing days in May,
more than 50
Michelin stars
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Waar werelden samensmelten…

B

ij Boutique Hotel Parc

Om nog maar niet te spreken van

zich lenen voor diverse gelegenheden

Broekhuizen l Restaurant

de ultramoderne sterrenkeuken –

(tot ongeveer 150 gasten) of Het

sinds december 2018 is Restaurant

Koetshuis wat zich leent voor

Voltaire, dat zich op het landgoed

evenementen tot 400 gasten.

Voltaire sluit het rijke verleden

van het landgoed heel organisch
aaneen met alle weelde die een hip
boutique hotel zou moeten (kunnen)
bieden. De suites en hotelkamers

begeeft, in het bezit van een
Michelinster – die in perfecte

Juist hierom leent Parc Broekhuizen

symbiose met het overweldigende

zich als geen andere plek in

natuurgebied weet te werken.

Nederland voor een evenement als het
internationale gourmet festival CHEFS

ademen een uitzonderlijke sfeer
van luxe, bieden comfort én geven

Op Parc Broekhuzien komt alles

AT THE PARC. De unieke sfeer die hier

iedere bezoeker tegelijkertijd het

samen! En één ding is zeker:

te proeven valt en die tegelijkertijd nog

gastvrijheid staat hier voorop. Of

dat extra beetje toevoegt aan de toch

u zich nu bevindt in één van de 22

al ongekende culinaire beleving die de

suites of hotelkamers, Restaurant

samenkomst van zoveel sterrenchefs

Voltaire*, één van de vijf salons die

weet te creëren.

gevoel onderdeel te zijn van een wel
bijzondere historie.

CHEFS AT THE PARC
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JACOB JAN BOERMA over CHEFS AT THE PARC:
“De afgelopen 10 jaar ben ik door

en kunnen doen. En tegelijkertijd

tal van chefs uitgenodigd om

breng ik hiermee iets bijzonders naar

samen met hen te koken voor hun

Nederland. Zo’n spektakel is niet iets

gasten. Dit waren stuk voor stuk

wat ons land al kent. Maar wel iets

‘once-in-a-lifetime-events’. Het

waar we klaar voor zijn, als je het mij

bleken ervaringen die ik mijn leven

vraagt. Er is hier zoveel talent, zoveel

lang niet meer vergeet. Ik heb

kennis… het wordt tijd dit te delen.

vriendschappen gesloten die mij

Met trots presenteer ik dan ook

altijd zullen bijblijven. En nieuwe

Internationaal Gourmet Festival CHEFS

dingen geleerd die mijn culinaire

AT THE PARC. Op het landgoed waar ik

leven nog rijker maken.

ook twee jonge chefs in hun dagelijkse
werkzaamheden bij Restaurant

Juist daarom ben ik er ontzettend

Voltaire* begeleid. Een plek waar tal

trots op dat ik al die bevriende chefs

van werelden samenkomen!”

nu in Nederland mag uitnodigen.
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Dat wij samen op een unieke locatie

Consulting Chef van Restaurant Voltaire*

onze kookkunsten kunnen vertonen.

en eigenaar van De Leest*** in Vaassen,

Zoals ik dat ook bij hen heb mogen

Jacob Jan Boerma.

MEET

THE CHEFS
Christian Kuchler | Taverne Schaefli**, Wigoltingen, Zwitserland

Dieter Konschina | Villa Joya**, Albufeira, Portugal

Heinz Beck | La Pergola***, Rome

Enkele deelnemende chefs en hun signature dish

Jacob Holmström | Gastrologik**, Stockholm

Jan Hartwig | Atelier***, Munchen

Erik van Loo | Parkheuvel**, Rotterdam

Rolf Fliegauf | Ecco Ascona & Ecco**, St. Mortiz

CHEFS AT THE PARC
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JACOB JAN BOERMA over CHEFS AT THE PARC:
Vrijdag

24 mei 2019		

7-gangen diner á € 310,00 per persoon

		

19.00-23.30 uur

CREATIVITY AROUND THE WORLD

Zaterdag

25 mei 2019 		

7-gangen diner á € 295,00 per persoon

		19.00-23.30 uur

THE NATURAL KITCHEN

Zondag

26 mei 2019 		

5-gangen lunch á € 170,00 per persoon

		

12.00-16.00 uur

CELEBRATE DUTCH SUNDAY DELIGHTS

Zondag

26 mei 2019 		

7-gangen diner á € 310,00 per persoon

		

19.30-00.00 uur

INCREDIBLE EUROPE

Maandag

27 mei 2019

5-gangen lunch á € 170,00 per persoon

		

12.00-16.00 uur

CELEBRATE DUTCH MONDAY DELIGHTS

Maandag

27 mei 2019

Walking diner á € 295,00 per persoon						

		19.30-00.00 uur

				

				

INTERNATIONAL KITCHEN PARTY

Alle prijzen zijn inclusief de lunch of het diner, aperitief, wijnen en alle overige drankjes

De deelnemende chefs zijn:
Jacob Jan Boerma | De Leest***, Vaassen
Thomas Diepersloot & Robert Poel | Voltaire*, Leersum
Julien Royer | Odette**, Singapore
Jacob Holmström | Gastrologik**, Stockholm
Hans Neuner | Ocean**, Porches, Portugal
Claude Bosi | Hibiscus**, London
Heinz Beck | La Pergola***, Rome
Dieter Konschina | Villa Joya**, Albufeira, Portugal
Onno Kokmeijer | Ciel Bleu**, Amsterdam
Stefan van Sprang | Restaurant Aan de Poel**, Amstelveen
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Fred Musterd | Restaurant Fred**, Rotterdam

Moshik Roth | &Moshik**, Amsterdam

Jan Hartwig | Atelier***, Munchen

Rolf Fliegauf | Ecco Ascona & Ecco**, St. Mortiz

Peter Knogl | Cheval Blanc***, Basel

Tanja Grandits | Stucki Restaurant**, Basel

Edwin Vinke | De Kromme Watergang**, Hoofdplaat

Georgianna Hiliadaki | Funky Gourmet**, Athene

Dick Middelweert | De Treeswijkhoeve**, Waalre

Silvio Nickol | Palais Coburg**, Wenen

Erik van Loo | Parkheuvel**, Rotterdam

Jim Ophorst | Restaurant Trisara*, Phuket

Jarno Eggen | De Groene Lantaarn**, Zuidwolde

Christian Kuchler | Taverne Schaefli**, Wigoltingen, Zwitserland

Sounil Bahadoer | Restaurant de Lindehof**, Nuenen

Eckert Witzigmann | Awarded ‘Chef of the century’ (Oostenrijk)

Parc Broekhuizen

MEET

THE CHEFS
Dick Middelweert | De Treeswijkhoeve**, Waalre

Hans Neuner | Ocean**, Porches, Portugal

Tanja Grandits | Stucki Restaurant**, Basel

Enkele deelnemende chefs en hun signature dish

Julien Royer | Odette**, Singapore

Silvio Nickol | Palais Coburg**, Wenen

Peter Knogl | Cheval Blanc***, Basel

Georgianna Hiliadaki & Nick Roussos | Funky Gourmet**, Athene

Voor meer informatie of reserveringen: stuur een email naar chefsattheparc@parcbroekhuizen.nl of bel 0343 – 74 58 58.
CHEFS AT THE PARC
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TEKST: GUUSJE SLAGTER
FOTOGRAFIE: IVO GESKUS

Revolutionair dineren bij

Voltaire
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V

oltaire is een pseudoniem voor
de Franse verlichtingsfilosoof
François-Marie Arouet (1694-

1778), die door sommige de aanstichter
van de Franse Revolutie wordt genoemd.
Nu is er een restaurant dat zichzelf zeker
naar deze grootheid der geschiedenis
mag vernoemen, want het eten is er
inderdaad revolutionair.

De oorsprong van de naam van het restaurant
ligt in de vijf muurschilderijen van Voltaire.
Ze visualiseren zijn toneelstukken en zijn te
bezichtigen in Parc Broekhuizen. Ze zijn een
van de ‘kleine’ dingen die je in dit landhuis doet
verwonderen. Maar, laten we beginnen bij het
begin.
Op het moment dat je arriveert op Parc
Broekhuizen, waan je jezelf in een ander land.
Je rijdt naar het prachtige neoclassicistische
bouwwerk en parkeert je auto. Je wordt
onthaald door de schitterende serre aan de
linkerkant van het pand en spiekt tussen de
bomen naar een beeld dat bijna stil lijkt te
staan. Enkel de beweging van de natuur en
de klanken van vogels herinneren je aan het
feit dat dit geen schilderij is. Je loopt verder
en wordt verwelkomd door twee sierlijke
trappen aan de voorzijde van het gebouw. Een
gesproken welkom is niet eens meer nodig,
die heeft het gebouw je al gegeven. Iedereen
die voor Parc Broekhuizen werkt, geeft je
een gevoel van thuiskomen. Je jas wordt
opgehangen en je wordt vriendelijk gevraagd
of je eerst nog even een drankje wilt doen in
de bar. Samen met een aperitief worden er
twee amuses geserveerd. Het zijn, zoals je
misschien in sterren restaurants gewend bent
kleine hapjes, maar de smaaksensatie is wat het
groots maakt. Na de amuses en het aperitief
word je begeleid naar je tafel waar de avondzon
een theatrale kleurvoorstelling maakt op de
vijver.

OP HET MOMENT DAT JE ARRIVEERT
OP PARC BROEKHUIZEN, WAAN JE
JEZELF IN EEN ANDER LAND
VOLTAIRE
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Eenmaal aan tafel zal de climax van de avond zich
voltrekken. We beginnen met twee bereidingen
van oester. Een gepocheerde oester met moes van
oester bij verschillende texturen van komkommer
én een lauwwarme oester met aardpeer en
vinaigrette van nootmuskaat, een klein beetje
visjus en hazelnoot. De details worden verder in
deze beschrijving achterwege gelaten, want alle
genoemde smaken op twee bordjes zetten je op
scherp en laten je smaakpupillen sprankelen.
Het tussengerecht is carabineros, een rode
reuzengarnaal uit het Middellandse zeegebied
met de rode biet, een gelei van rode biet, een
puree van gerookte rode biet en schuim van
specerijen en ingelegde druiven. Iets wat je
niet snel in je eigen keuken zal proberen. De
verschillende soorten bereidingen van de biet
maakt je bewust van wat textuur met de smaak
doet. De tonen veranderen bij de bereidingswijze.
Het hoofdgerecht is een samenspel van vis
en vlees, waarbij je wordt verwonderd door
de krachtige smaak van de kabeljauw die
geheel opweegt tegen de pure smaak van
de ossenstaart. De uitleg die bij de wijn wordt
gegeven, maakt de beleving compleet met de
woorden: “Ja, het stinkt een beetje.” Zo tussen
de delicatessen door gewoon normaal blijven
doen, jezelf thuis voelen zonder toneel te hoeven
spelen. De wijn Zweigelt van de familie Nittnaus,
de Cuvee Fux, gemaakt van een Oostenrijkse druif
die voor de gelegenheid gekoeld is aangezien de
smaak dan beter tot zijn recht komt, is de extra
nuance die de smaken op een perfecte manier
resolveren.
Tot en met het dessert blijft de voorstelling
van smaken doorgaan en met de wijnen die
oplopen, wordt het ook nog eens erg gezellig. Dat
mogen we wel stellen, maar zelfs zonder deze
alcoholische toevoeging is het een avond waarbij
je je op je gemak voelt en echt even weg bent. Er
heerst een familiaire warme sfeer door de manier
waarop het personeel met jou én met elkaar
omgaat. Een sfeer waarin je steeds de ‘hoofdgast’
bent, alsof je in je eigen huis bent. Het enige wat
ik nog kan aanraden; neem goed gezelschap mee
die deze avond nog mooier maakt dan dat hij in
eerste instantie al is of geniet nog verder na door
heerlijk te blijven slapen.

VOLTAIRE

41

42

Parc Broekhuizen

Als je niets
verandert,
verbetert
er ook niets

Organisaties veranderen om te verbeteren. Het doorvoeren van veranderingen is een complexe opgave.
Hoe vertaal je strategie naar een haalbaar verandertraject? Hoe zorg je voor een voorspelbaar verloop en
een duurzame verankering in de organisatie? Hier ligt
de kracht van Bisnez: onze professionals maken een
strategisch plan werkend. Samen met de opdrachtgever brengen wij de bedrijfsvoering op orde. Dit doen
wij niet door tegenover hen te gaan zitten, maar door
naast ze te staan. Met elkaar zetten we verandering
om in verbetering. En dat geeft vertrouwen.

Bisnez is een management- en adviesbureau opgericht in 2003 en inmiddels uitgegroeid tot een organisatie met ruim vijftig professionals. Bisnez levert
toegevoegde waarde waar informatie, processen en
control samenkomen. Met ons team van adviseurs,
project- en programmamanagers zijn wij actief in de
publieke en private sector. Bisnez.com

Vertrouwen

Vertrouwen
in verandering.

De Prinses Máxima Centrum Foundation,
Eén op de vier
kinderen met
kanker overlijdt

I

n Nederland wordt jaarlijks
bij ongeveer zeshonderd
kinderen de diagnose

kanker vastgesteld en op dit
moment overlijdt nog steeds
één op de vier kinderen aan
deze ziekte. Ondanks het
feit dat de kans op genezing
enorm is gestegen, is het nog
steeds de meest voorkomende
doodsoorzaak onder kinderen.

Het Prinses Máxima Centrum
voor kinderoncologie
Ouders en artsen hebben tien jaar
geleden het initiatief genomen
om voor deze kinderen alle zorg
en research onder één dak te
bundelen, zodat ze de beste zorg
krijgen en het onderzoek naar

EEN UNIEK CENTRUM

kinderkanker gecentreerd is. Eén

IN EUROPA WAAR

(inter)nationaal kinderoncologisch

ALLE KINDEREN MET

centrum. Dit initiatief is het
Prinses Máxima Centrum voor
kinderoncologie geworden. Een
uniek centrum in Europa waar
alle kinderen met kanker worden
behandeld met de missie, ieder kind
met kanker genezen met optimale
kwaliteit van leven.

KANKER WORDEN
BEHANDELD MET DE
MISSIE, IEDER KIND
MET KANKER GENEZEN
MET OPTIMALE
KWALITEIT VAN LEVEN.

44

Parc Broekhuizen

vriend van Parc Broekhuizen

Ontwikkeling van het kind centraal
Het Prinses Máxima Centrum onderscheidt
zich van andere ziekenhuizen door de focus op
ontwikkelingsgerichte zorg, dat wil zeggen dat
in de zorg de ontwikkeling van het kind en gezin
centraal staat.

Nog zoveel te doen
Vanaf de opening door Hare Majesteit de
Koningin, richt het Prinses Máxima Centrum zich
in eerste instantie op de allerbeste zorg voor de
kinderen en hun families. De eerste positieve
resultaten zijn geboekt. Er is alleen nog zo veel
meer te bereiken.
Daarvoor is de Prinses Máxima Centrum
Foundation. Het team van de Foundation zet
zich met passie in om alle voorzieningen, die
niet onder de verzekerde zorg vallen en die van
cruciaal belang zijn voor de genezing van de
kinderen, mogelijk te maken. Belangrijk voor de
kinderen is dat ze: bewegen, sporten, buiten zijn,
afleiding en gezonde voeding krijgen in welk
stadium van hun ziekte ze ook zijn. Hiermee
wordt de genezing verbeterd en soms ook
versneld. In dit kader is het evenement Chefs
at the Parc van 24 tot en met 27 mei een mooie
aansluiting op ons doel. De kinderen en hun
ouders in het Prinses Máxima Centrum zullen de
bevriende chefs uitnodigen om met elkaar de
passie voor eten te delen.
Wij zijn Parc Broekhuizen dan ook enorm
dankbaar dat zij de Prinses Máxima Centrum
Foundation met specifiek het Project
Activiteitenfonds omarmen tijdens dit prachtige
event.
Voor meer informatie:
foundation.prinsesmaximacentrum.nl.

PRINSES MÁXIMA CENTRUM FOUNDATION
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www.parcbroekhuizen.nl
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Wat de

Heuvelrug
met je doet!

Leersumse Veld
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Welkom op de Heuvelrug

A

ls een oase van rust, net

De Utrechtse Heuvelrug beschikt

buiten de Randstad, vind je

over een aantal prachtige

Ontdek Nationaal Park
Utrechtse Heuvelrug

tussen Utrecht en Amersfoort

kastelen en buitenplaatsen die

150.000 jaar geleden stuwden ijs en water

nationale bekendheid genieten.

massa’s aarde en stenen op. Zo vormde

De weelderige pronkstukken zijn

zich een heuvelrug in het midden van

gelegen op de mooiste plekken in

Nederland. Op deze heuvelrug sta je in

het landschap. Op deze historische

het grootste bos van de Randstad en heb

levendige steden en dorpen. Wandel

locaties beleef je authentiek

je uitzicht over het rivierlandschap. Hier is

of fiets door de heuvelachtige bossen

Nederlands buitengebied met

de geschiedenis overal voelbaar. Door de

langs indrukwekkende kastelen,

de mooiste kasteelmusea en

vele landgoederen en kastelen, maar ook

beleef de vele evenementen en

tuinen. Je kunt prinsheerlijk

door de grote militaire betekenis die het

overnachten bij een van de

gebied heeft gehad.

de Utrechtse Heuvelrug en de
Gelderse Vallei, met hun prachtige
natuur, talloze buitenplaatsen en

attracties of laat je culinair verwennen
in één van de leuke restaurants.

sfeervolle landgoedhotels, B&B’s
en buitenplaatsen. De locaties

Door haar ligging en schoonheid is de

liggen allemaal op korte reisafstand

Utrechtse heuvelrug al eeuwenlang een

van elkaar, ideaal om per fiets te

plek waar mensen tot rust komen en

bezoeken. En met het paspoort op

nieuwe energie krijgen. Rijke stedelingen

zak kun je zowel genieten van de

bouwden niet voor niets juist hier hun

rust en natuur als je verdiepen in de

buitenplaatsen. Dicht bij de stad, maar

Nederlandse geschiedenis van de

toch midden in de natuur. Hier wordt de

kastelen en buitenplaatsen.

historie gekoesterd, terwijl tegelijkertijd

Op stap met kids? Liever shoppen?

iedereen de heuvelrug op zijn manier

Kunst en cultuur? Op de Heuvelrug

kan beleven. Of je nu komt voor een

en in de Vallei vind je het allemaal!

rustige wandeling, een avontuurlijke

Is het teveel voor één dag? Blijf dan

mountainbike tocht of om je te verdiepen

een nachtje slapen, of boek een

in een onderdeel van de Nederlandse

vakantie en ontdek de diversiteit van

historie…. Welkom in Nationaal Park

de regio.

Utrechtse Heuvelrug!

Uitkijktoren Kaapse Bossen
HEUVELRUG & VALLEI
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Even helemaal uit je hoofd
In de natuur ervaar je rust en stilte. Stilte lijkt
het tegenovergestelde effect op het brein
te hebben van geluid. Waar geluid stress
en spanning veroorzaakt, zorgt stilte ervoor
dat je je hoofd en lijf kunt ontspannen. In
grote delen van de natuur is de lucht relatief
schoon in vergelijking met de lucht in de
steden. Ontsnap aan de drukte van de stad
en laad jezelf letterlijk op in de natuur. Even
geen prikkels, waardoor je creativiteit wordt
bevorderd. Waar wacht je nog op?

Wandelen doet wonderen
Wandelen is een wondermiddel dat helpt
tegen stress, slapeloosheid én depressieve
gevoelens. En uit onderzoek blijkt dat
boswandelingen zorgen voor een enorme
toename van positieve gevoelens, energie
en creativiteit! Heb je al eens gehoord van
shinrin-yoku, oftewel bosbaden? Dompel je
onder in de natuur, ruik de geur van bloemen
en hoor de ruisende bladeren van de bomen.
Beweeg je heel bewust en langzaam door het
bos, terwijl je probeert alles in je op te nemen.
De omgeving van Parc Broekhuizen is perfect
Leersumse Veld

hiervoor! Wandel over het landgoed en adem
de lucht in van de planten en de aarde. Wist je
dat je er ook nog eens een goed humeur van
krijgt?
TIP: Ga op stap met een mindful wandelcoach
of probeer eens een clinic mindful run. Met
Mindful Run of met een mindful wandelcoach
leer je hoe je volop van het (hard)lopen en
de omgeving kunt genieten met een juiste
ademhaling en lopen in het ‘hier en nu’.

Luister naar de stilte
Wandelen door een stille en groene
omgeving helpt je om even los te komen van
alle prikkels die je in het dagelijkse leven
tegenkomt. Daardoor kun je echt tot rust
komen en bijtanken. De stiltewandeling door
het prachtige Leersumse Veld leent zich daar
perfect voor. Je wandelt hier het ene moment
over statige lanen en het volgende moment
over zandverstuivingen of langs de Leersumse
Plassen en overal is het even stil.
De beste tips en mooiste wandel- en
fietsroutes door de rust en stilte van de natuur
vind je op www.opladenindenatuur.nu. Ervaar
het zelf!
7.
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Kwintelooijen

Hidden gems van de Heuvelrug
Landgoed Zuylestein

Ander Heuvelrug lekkers

Sportief op de fiets

Via een in de 19e eeuw door de

Wil je meer streekproducten

Ben je op zoek naar een échte

Roermondse architect P. Cuypers

proeven? Dat zijn dit echte must

uitdaging? Sportieve fietsers kunnen

gebouwd monumentaal inrijhek betreed

visits: Landwinkel De Eekhoeve

hun hart ophalen op de Heuvelrug.

je een historisch park dat uniek is

in Veenendaal, Landgoed

Voor iedere mountainbiker is er een

in Nederland door de geheel intact

Kraaybeekerhof in Driebergen en

passende uitdaging: van klimmetjes

gebleven oorspronkelijke renaissance

Boerderij De Weistaar in Maarsbergen.

en afdalingen tot sportieve bochten.

stijl. Ontdek hoe ze hier circulair

Er ligt meer dan 95 kilometer aan

groenten en granen telen, bewonder de

TIP: Proef tijdens je bezoek aan de

mountainbikepaden die dwars

rondscharrelende wolvarkens en bezoek

Heuvelrug ook eens het Heuvel en

door de bossen van Nationaal Park

de oranjerie waar je groente, vlees en

Heuvelrug bier, duurzame speciaal

Utrechtse Heuvelrug gaan. Liever

andere producten van het landgoed kunt

bieren uit deze streek.

wielrennen? Ook dat kan perfect, dit

kopen of loop mee met een rondleiding.

gebied is immens populair. Logisch,

Zuylestein, in de Portierswoning op

Uitkijktoren Kaapse Bossen –
geniet van het uitzicht!

het landgoed, bereidt zijn gerechten

Vanaf Uitkijktoren De Kaap in Doorn

zo veel mogelijk met de groenten van

heb je vanaf ruim 25 meter hoogte

het landgoed, en de pizzabodem … die

een schitterend uitzicht over vrijwel

TIP: Beklim de Amerongse Berg,

wordt gemaakt van de granen van het

de hele Utrechtse Heuvelrug. Van de

het hoogste punt van de Heuvelrug,

landgoed.

Amerongse Berg in het oosten tot de

waar in 2020 de Vuelta overheen zal

Domtoren van Utrecht in het westen.

komen.

Het Italiaanse restaurant Il Sogno op

want het heuvelachtige landschap
leent zich perfect voor toertochten
onder de rook van de randstad.

En bij mooi weer zie je in het zuiden
zelfs de Rijn als een glinsterend lint
door de weilanden stromen.
HEUVELRUG & VALLEI
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Ontdek de Utrechtse Heuvelrug:
een oase van rust net buiten de Randstad

HEUVELRUG & VALLEI
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Er is zoveel te beleven op de Utrechtse
Heuvelrug. Ga zelf op verkenning of laat
je inspireren op onze website. Zoek je
praktische informatie over je vakantie,
weekendje weg of dagje uit op de
Heuvelrug? Wij helpen je graag met het
plannen van je reis. Op www.opdeheuvelrug.nl
vind je informatie over bereikbaarheid van de
Heuvelrug, de mooiste accommodaties en
nog veel meer. Alles om je te helpen om de
Heuvelrug optimaal te ontdekken.

Landgoed Zuylestein
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Treed in de voetsporen van
beroemde bewoners
Royalty, Hollywood-sterren en literaire figuren
zijn te gast geweest in de prachtige kastelen
en buitenplaatsen op de Heuvelrug. De goed
onderhouden locaties werden ooit gebouwd voor de
Nederlandse adel, maar ze hebben door de eeuwen
heen ook aan verschillende beroemde gasten
onderdak geboden. Daarnaast kende de Heuvelrug
ook een grote groep rijke burgers en kooplieden die
hun eigen imposante buitenverblijf kochten of lieten
bouwen. Tegenwoordig zijn veel Nederlandse kastelen
Kasteel Renswoude

en buitenplaatsen toegankelijk voor rondleidingen
en bezichtigingen, zodat je in de voetsporen van
beroemdheden kunt treden en de geheimen van deze
kastelen kunt ontdekken.

Indrukwekkende kunstcollecties
Overal op de Heuvelrug zijn de torens van talloze
kastelen te zien – van Baarn en Lage Vuursche
tot aan Rhenen. Niet minder indrukwekkend
dan het grandioze voorkomen van deze statige
bouwwerken zijn hun interieurs, waarin vaak ook
privékunstcollecties, zeldzaam antiek en in sommige
gevallen nationale musea zijn te bewonderen. Zo vind
je Amsterdamse invloeden bij Kasteel Groeneveld in
Kasteel Amerongen

Baarn en Duitse objecten in Huis Doorn en Kasteel
Amerongen, waar Keizer Wilhelm II heen vluchtte na
zijn troonafstand.

Duik in de historie
Op de Heuvelrug vind je talloze plaatsen waar
het militaire erfgoed volop te bezoeken is. Van
het Nationaal Militair Museum (NMM) in Soest,
tot de Pyramide van Austerlitz en het Grebbelinie
Bezoekerscentrum in Renswoude. Bewonder de
stoere tools van de Nederlandse landmacht en
luchtmacht en dwaal zo door het complete Arsenaal
van het NMM. Ervaar het verhaal van een van de
grootste waterlinies van Nederland: de Grebbelinie
Huis Doorn

bij het Grebbelinie Bezoekerscentrum of beklim de
Pyramide, die als eerbetoon voor Napoleon Bonaparte

Nationaal Militair Museum

is gebouwd en geniet van het uitzicht.

Ontdek het erfgoed al fietsend
Fietsen op de Heuvelrug is dé manier om het gebied
tot in je tenen te ervaren. Met de vele fietsroutes door
de bossen, langs de kastelen & buitenplaatsen, militair
erfgoed en over de uitgestrekte velden ontdek je de
grootse natuur en verken je ieder detail dat de regio
te bieden heeft. Fiets langs de historische locaties
en treed in de voetsporen van beroemdheden waar
je de geheimen van het erfgoed kunt ontdekken. De
indrukwekkende locaties hebben allemaal hun eigen
verhaal en liggen op korte reisafstand van elkaar.
HEUVELRUG & VALLEI
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Maison Moët
FOTO: IRIS DUVEKOT

T

ijdens een unieke
samenwerking tussen
champagnemerk Moët &

Chandon en Parc Broekhuizen,
was het hotel zeven weken
lang omgetoverd tot een
ultieme ervaring als ware het
Château de Saran, Epernay.
Oftewel: het originele huis van
Moët & Chandon dat ooit werd
opgezet door Jean Remy Moët,
de kleinzoon van oprichter
Claude Moët.

Een hoogtepunt was een
projectie boven de vijver

Op de openingsparty werden
de gasten, pers, genodigden
en ambassadeurs geheel in stijl
ontvangen door de gastheer
‘Monsieur Moët’. Na een tasting
was er de mogelijkheid voor een
beauty touch up van Givenchy en
was er het diner à la famille waar
genodigden aan één grote tafel
zaten. Als ultieme ontknoping
vond tijdens de grande opening
een spectaculaire lichtshow op het
water plaats, waarbij historische
figuren uit het imposante verleden
van Moët & Chandon voor deze
avond tot leven werden gebracht.

EEN UNIEKE
SAMENWERKING TUSSEN
CHAMPAGNEMERK
MOËT & CHANDON EN
PARC BROEKHUIZEN
Actrice Sarah Chronis, haar vriend acteur
Kay Greidanus en Martine Reukema

Bob Bron (Managing Director at
Moët Hennessy Nederland) en Frank
Flochlay (Managing Director van Moët
Hennessy Noord-Europa)
MAISON MOËT
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Jacob Jan

Boerma

Bijzonder maakt thuis
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E

en drie sterrenrestaurant is iets waar veel
chef-koks van dromen. Drie restaurants in
Nederland mogen die drie Michelinsterren

voeren en wereldwijd staat de teller op 120.
Nederland moet dan ook sterker worden
neergezet op de culinaire kaart, volgens

“HET IS TIJD DAT
CULINAIR NEDERLAND
ALS HET WARE EEN
‘GEZICHT’ KRIJGT. EN

Jacob Jan Boerma. Hij zelf maakt er met zijn

PARC BROEKHUIZEN

drie sterrenrestaurant ‘De Leest’ in Vaassen

VERDIENT HET IN AL

een goed begin mee. Onder zijn supervisie
wordt er ook in restaurant ‘The White Room’
in het Krasnapolsky een ster gekookt. En zijn
handtekening staat ook onder het menu van
Voltaire, het restaurant van Parc Broekhuizen.

ZIJN HOEDANIGHEID,
OM DEZE BEKENDHEID
TE KRIJGEN”

Het culinaire feest bereikte een nieuw

de hand van wat de natuur je aanbiedt. Je

hoogtepunt toen afgelopen december Thomas

plukt letterlijk de inspiratie uit de seizoenen

Diepersloot en Robert Poel, die beiden langere

waardoor je de waarheid proeft. Parc

tijd in zijn keuken gewerkt hebben, hun eerste

Broekhuizen begeeft zich midden in een

ster kregen voor restaurant Voltaire op Parc

prachtig natuurgebied. Alles wat je nodig hebt

Broekhuizen. “Ik heb te weinig papier om te

voor inspiratie, is te vinden in de verschillende

kunnen omschrijven hoe het gevoel was, toen

panden en alles wat daar omheen ligt. Een

we die erkenning kregen”, aldus Boerma.

rustieke schoonheid die een unieke eigenheid
heeft voor Nederland.

Boerma heeft een stevig aandeel gehad
als het gaat om de tijds-, geloofs- en

Dat is wat de gerechten en de smaakbeleving

identiteitsinvestering rondom Parc Broekhuizen.

van Jacob Jan, Thomas en Robert zo puur

“Het is tijd dat culinair Nederland als het

maakt. “In Parc Broekhuizen creëren we

ware een ‘gezicht’ krijgt. En Parc Broekhuizen

verfijning van details tot een bijzondere totaal

verdient het in al zijn hoedanigheid, om deze

beleving. Die bijzonderheid maakt thuis.” Voor

bekendheid te krijgen: het team dat Parc

Jacob Jan wordt die bijzonderheid versterkt

Broekhuizen groot maakt, de geschiedenis,

door hetgeen wat je blootgeeft als chef.

de unieke omgeving, het prachtige pand. Parc

“Als je me echt wilt leren kennen, dan zou

Broekhuizen geeft mij een uniek gevoel wat

ik voor je moeten koken. Je moet zelf open

ik als chef niet zou willen missen. Als chef-

staan voor de beweging van de natuur; een

kok wil je een bepaalde ‘verpakking’ rondom

krachtige vorm van kwetsbaarheid kunnen

je gerecht hebben. Gastronomie moet een

tonen. Natuur is iets wat leeft, ik leef en op

beleving met zich meebrengen. Natuurlijk is

deze manier, dus ook mijn gerechten. Deze

de smaakbeleving hierin belangrijk, maar een

vorm van gastronomie is iets wat je doorgeeft.

echte beleving bestaat uit smaak, zicht, gevoel

Thomas en Robert vullen nu hun eigen totaal

en sfeer. Dus je wilt een beleving, via al je

beleving in, met hun verfijning bij Voltaire.

zintuigen, optimaal kunnen overbrengen.”

Diezelfde bijzondere puurheid proef, zie
en beleef je. Kennis is rijkdom, doorgeven

De natuur is dé inspiratie bron voor de

kost niks. Zelf heb ik de eer gehad om van

gerechten van Jacob Jan. Logisch ook volgens

bijzondere en grote chefs te mogen leren en

hem, aangezien je een gerecht creëert aan

mag ik het nu zelf doorgeven.”

JACOB JAN BOERMA
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“ALS JE ME ECHT WILT LEREN
KENNEN, DAN ZOU IK VOOR
JE MOETEN KOKEN. JE MOET
ZELF OPEN STAAN VOOR DE
BEWEGING VAN DE NATUUR;
EEN KRACHTIGE VORM VAN
KWETSBAARHEID KUNNEN
TONEN. NATUUR IS IETS WAT
LEEFT, IK LEEF EN OP DEZE
MANIER, DUS OOK MIJN
GERECHTEN”

Het verspreiden van deze kennis was tevens
de inspiratiebron van het organiseren van een
van de grootste culinaire evenementen in
Europa. Samen met het gedachtengoed dat de
authenticiteit van Parc Broekhuizen op de kaart
gezet moet worden, organiseert Jacob Jan eind
mei het Internationale Gourmet Festival ‘Chefs
at the Parc’. Een evenement waarbij maar liefst
meer dan vijftig Michelinsterren aanwezig zullen
zijn gedurende 4 dagen op Parc Broekhuizen.
Een jongensdroom, stelt Jacob Jan. Het is een
evenement dat is geboren en gesmeed uit de
vriendschap door en voor gastronomie.
“Samen eten geeft verbintenis, doordat er
geen enkele taal is in de wereld, die een goed
diner onder woorden kan brengen. Het gaat
dus niet alleen om de gezamenlijke passie
voor gastronomie, het gaat vooral om het
memorabele diner dat mensen op een unieke
manier samen brengt. Een unieke belevenis
die gesprekken doet starten en eindigen, die
vriendschap smeedt en herinneringen maakt die
je voor altijd meeneemt. Het samenbrengen van
mensen door bijzonderheid. Dat is de kracht van
Parc Broekhuizen, verbondenheid door beleving.
En die bijzonderheid, maakt thuis. Daarom is
Parc Broekhuizen voor mij een belangrijke plek
en gun ik het de bekendheid. In mijn overvolle
agenda heb ik de juiste ontspanning nodig.
Parc Broekhuizen heeft daarin voor mij iets
exceptioneels. Het roept tot je verbeelding en
laat de kracht van rustiek zien. Dat is iets wat ik
heel Nederland gun om mee te mogen maken.”
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JACOB JAN BOERMA
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Interieurarchitect

Judith
van Mourik
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H

eden en verleden samenbrengen;
interieurarchitect Judith van Mourik
deed het met een sprookjesachtig

en prijswinnend ontwerp voor Boutique

‘ER ZIT ZOVEEL LIEFDE IN
PARC BROEKHUIZEN’

Hotel Parc Broekhuizen en restaurant
Voltaire. “Er was nog niets, een paar
prachtige historische details. Die details en
de locatie werden de inspiratie.”

Wat trok je richting het vak van
architect?
Ik wist toen ik jong was al heel goed wat ik
wilde, naar de modeacademie AMFI. Ik stortte
me daarom volledig op school om zo snel
mogelijk de vwo af te ronden en modestyling
te studeren. Uiteindelijk werkte ik tien jaar in de
mode. Toen vroegen steeds meer mensen me
of ik ook interieurontwerpen kon doen.

Deed je dat?
Het is een heel ander vak. Ik wilde het daarom
niet zomaar oppakken. Ik ben opnieuw
gaan studeren aan de Willem de Kooning
Academy. Ik vind het heel fijn dat ik nu zowel
technische zaken als routing begrijp, als
interieurontwerpen en styling van details. Zo
denk ik conceptueel op elk niveau mee.

Hoe omschrijf je jouw interieurstijl?
Ik denk steeds vaker na over deze vraag. Het is
moeilijk uit te drukken. Ik copy-paste sowieso
nooit iets, maar als ik op mijn werk terug
kijk, zie ik een lijn in een bepaalde elegantie.
Architectuur is een mannenwereld, het is
mooi om daar wat vrouwelijke verfijning aan
toe te voegen. Je ziet daar toch echt verschil
in. Mannen zijn vaker van de feiten en cijfers,
ik ben meer van het gevoel. Je hebt beide
uiteindelijk nodig. Ik richt me in mijn werk vooral
op hotels en restaurants. Ik vind het mooi als
zoveel mogelijk mensen mijn werk zien. En je
hebt in de horeca veel vrijheid om creatief en
conceptueel te zijn.

JUDITH VAN MOURIK
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MEER DAN DE HELFT VAN HET INTERIEUR
IN PARC BROEKHUIZEN IS MAATWERK
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Wat maakt je vak zo mooi?
Ik ben er 24 uur per dag mee bezig. Ik reis en
zoek inspirerende plekken op. Ik moet zoveel
mogelijk dingen zien om op een internationaal
niveau te kunnen creëren. Dat is fantastisch.

WE ZIJN 4,5 JAAR BEZIG GEWEEST,
DAARIN EVOLUEERDE HET
DESIGN KEER OP KEER

Maar het mooiste is als mensen reageren op
mijn werk. Dat gebeurt in het geval van Parc

stoffen. Wanneer je heden en verleden

Broekhuizen heel vaak.

samenbrengt, is de lijn dun. Mijn idee was
om de kroonluchters modern te maken. Ik

Wat inspireerde je in het design
voor Parc Broekhuizen?

houd heel erg van de combinatie klassiek en

Toen ik voor het eerst naar het landgoed kwam,

‘de salon’ met de klassieke Witjes, wilde

met bouwhelm op, was er nog niets. Alleen

ik iets groots, moderns en verrassends. Ik

een aantal prachtige historische details en een

kwam terecht bij de Belgische kunstenaar

prachtige historie. Die waren leidend.

Jan Pauwels. Hij kan prachtige lichtobjecten

modern. Als contrast met de ruimtes, zoals

maken.

Hoe heb je daarna het design
verder ontwikkeld?

Karpetten en lopers op de bovenste etage

We zijn 4,5 jaar bezig geweest. Daarin

ontstonden uit het idee om frivoliteit en

evolueerde het design keer op keer. Inspiratie

elegantie toe te voegen. De robuuste

kwam uit het prachtige landgoed, de omgeving,

dakspanten konden dat wel gebruiken. Ik houd

maar ook uit de mode. Zo is de beroemde

enorm van fashion en de designer van dit

traploper gebaseerd op jurken van gradiënt

patroon is Christiaan Lacroix.

Terrace Suite

JUDITH VAN MOURIK
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De Schilderijkamer

De salon
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De kleur van de gang en de schilderijzaal
noem ik Broekhuizen blauw. Het is geen
vaste standaard kleur. We hebben allerlei
overwegingen gehad om tot deze kleur te
komen. Het moest ‘stemming’ brengen en een
tegenhanger zijn van het prachtige donkere
eiken. In elke ruimte is de kleur precies dezelfde,
maar je ziet dat door lichtinval het uiteindelijk
wel 8 tinten lijken, alles tussen grijs, blauw en
zwart.
De verschillende banken in restaurant Voltaire
zijn uniek en ‘one of a kind’. De ‘lichtheid’
en elegantie ontstaan door de ronding. Een
ronding doet meer met een ruimte dan rechttoe
rechtaan.
Meer dan de helft van het interieur in Parc
Broekhuizen is maatwerk, hierdoor is alles
perfect afgestemd op het ontwerp, de gebruiker

De Anti Chambre

en natuurlijk de chefs. Er zijn natuurlijk enorm
veel meubels te koop, maar ik zie toch dat je
een verschil kan maken met een specifiek eigen
meubelontwerp.
De open boek structuur van het marmer in de
suites is ook erg bijzonder. Het zogenaamde
blok dat we hebben uitgezocht in de plaats
Carrara in Italië, werd eerst gescand, zodat ik

DE KLEUR VAN DE GANG EN

het patroon van de aderen van het marmer kon

DE SCHILDERIJZAAL NOEM IK

bepalen. Er ontstonden hele mooie patronen.

BROEKHUIZEN BLAUW. HET IS

Indrukwekkend is het resultaat als je de vier
prachtige platen op een hoogte van meer dan

GEEN VASTE STANDAARD KLEUR

3 meter terugziet in de badkamers. De mooie
melkglazen lichtbolletjes op het marmer maken
het echt compleet.

Wat maakt een project als Parc
Broekhuizen bijzonder?
De liefde die erin zit. Iedereen die hierbij
betrokken was, wilde iets unieks neerzetten. En
alle mensen die er nu bij betrokken zijn, willen
iets unieks maken. De gasten laten weten dat
alle aspecten kloppen, dat is bijzonder.

Het Koetshuis

JUDITH VAN MOURIK
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TEKST: GUUSJE SLAGTER
FOTOGRAFIE: IVO GESKUS
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Wine,

Boerma

A HUG IN A GLASS

“VOOR MIJ WAS
HET EEN DROOM
DIE UITKWAM. OM
DAT MEE TE MAKEN

D

IS EEN SOORT
e afgelopen 12 jaar heeft hij in sterrenrestaurants gewerkt als De Librije*** en
’t Nonnetje**. Yvo Kwak is nu F&B-manager bij Parc Broekhuizen en vanuit
zijn persoonlijke interesse en vanuit zijn functie, verantwoordelijk voor de

samenstelling van de wijnkaart. Uiteraard gaat dit in samenspraak met de chefs. Wat

MEDAILLE WAAR IK
STIEKEM BEST HEEL
ERG TROTS OP BEN”

voor een wijn kunnen we verwachten in het restaurant Voltaire en in de bar en wat nu
als je de alcohol laat staan?

Wat is wijnfilosofie bij
Parc Broekhuizen?
“De filosofie bij ons is, dat een mooie en vaak

Ik probeer met mijn team, net als de jongens

ook spannende combinatie tussen gerecht en

in de keuken dat doen, de mensen te

wijn, de ideale balans geeft waardoor beiden

verrassen, zich welkom te laten voelen, zich

nog lekkerder worden dan los van elkaar en

aan alle kant in de watten te laten leggen en

daarbij moet er voor iedereen wat te kiezen

daarbij speelt onze kennis van wijnen en de

zijn. We hebben een uitgebreide wijnkaart met

keuze die we bieden een belangrijke rol.”

bijna 300 wijnen. Dat zijn onder andere wijnen
met een biologische, biodynamische en natuur

ligt op balans tussen ‘funky’ natuurwijnen in een

Hoe verloopt de samenwerking
met de chefs? En hoe stem je
de wijn op de gerechten af?

goede verhouding tot conventionele of noem

“Om tot een passende wijn te komen,

het klassieke stijlen. Zo is er voor ieder wat wils.”

werken we meestal vanuit het gerecht.

achtergrond. Er zitten schitterende stijlen bij die
je nog niet veel ziet in Nederland. Het accent

Wanneer het gerecht op papier bekend
is, selecteer ik een paar wijnen waarvan ik

Voltaire heeft sinds afgelopen
december een Michelinster. Wat
betekent dit voor jou?

denk dat het mooie combinaties kunnen

“Voor mij was het een droom die uitkwam. Ik

wat voor intensiteit bepaalde ingrediënten

heb in mooie zaken mogen werken, maar nog

van het gerecht hebben en welke aspecten

nooit had ik meegemaakt dat er ergens een

de chefs willen benadrukken. Met de

ster werd toegekend. En om dat mee te maken

wijnen spelen we daar op in en kunnen we

is een soort medaille waar je stiekem best heel

nuances aanbrengen. Als dan het gerecht

erg trots op bent. En hoewel Michelin natuurlijk

klaar is om te proeven, testen we samen

ook nadrukkelijk op het eten beoordeelt, is er

de verschillende wijnen om tot de ideale

ook een grote rol weggelegd voor de service-

pairing te komen.”

zijn. Naarmate je de chefs beter en beter
kent, kan je vanaf papier al aardig inschatten

brigade.

YVO KWAK
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Hoe verras je de gasten die met
de auto komen?
“Het compromis is halve glazen schenken, maar het
allerbeste is natuurlijk om geen compromis te hoeven
sluiten en te blijven slapen!
Waar we ook enorm veel tijd en energie in steken
is een non-alcoholisch arrangement. Voornamelijk
gebaseerd op thee. Daar kan je de meest mooie
pairings mee maken, is alcoholvrij en nog spannend
ook. Van krachtige Cabernet Sauvignon-achtige
thee van laag gelegen theeplantages tot frisse
geïnfuseerde icetea’s, we maken het allemaal zelf.
Want ook voor gasten die om welke reden dan ook
geen wijn willen drinken, willen wij een goed alternatief
kunnen aanbieden. En luisterend naar de enthousiaste
reacties van gasten, blijven we dit graag doen en dat
moet ook, want onze gasten komen er voor terug.”
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De basis voor uitzonderlijke gastvrijheid.
De nieuwe Kleine Geweldenaars: kraakhelder textiel voor de horeca.
Of het nu gaat om een sterrenrestaurant, een wellness-hotel of om het café op de hoek – schoon textiel zoals
tafellinnen en handdoeken is het visitekaartje van uw bedrijf en zorgt er voor een groot deel voor, dat uw gasten zich
op hun gemak voelen en graag bij u terugkomen. De nieuwe Kleine Geweldenaars hebben korte programmatijden
en lage verbruikskosten en reinigen uw wasgoed bovendien uiterst grondig en toch heel behoedzaam.

Miele Professional. Immer Besser.
www.miele.nl/pro/nieuwe-kleine-geweldenaars
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Stijlvol door het Leven
Etiquette: not boring, but scoring!

A

ls ik mij introduceer als
etiquettedeskundige,
dan maakt dat iets los bij

mensen. Ik hoor vaak ‘doe ik het
wel goed?’ en ‘ik ben niet van de
etiquette, wie bepaalt dat?’

Wij allen, bepalen en creëren de
etiquette. Het zijn geen wetten, maar
handige regeltjes om in het sociale en
zakelijke verkeer met stijl en succes
te kunnen functioneren. Etiquette
gaat met de tijd mee. Tegenwoordig
kennen we bijvoorbeeld twittiquette, en
datiquette.

Foto: Evenhauz Photography,
dressed by MC Collignon
Anne-Marie van Leggelo-van den Berkmortel

Sociale olie

zegt vijfennegentig procent van de

weliswaar ongepast maar toch

Goede etiquette is een sociale olie: je

Nederlanders ‘eet smakelijk’. Naar

beschaafd, boertje uit om te tonen dat

zo goed mogelijk aanpassen aan een

mijn mening wordt het tijd om deze

het eten mij prima heeft gesmaakt.

situatie en respectvol met mensen

etiquetteregel aan te passen en ‘eet

Zo vergroot ik het respect van de

om gaan, zodat men niemand voor

smakelijk’ ook goed te keuren en in het

gastheer en is de kans op een

het hoofd stoot, je de gunfactor krijgt

etiquette vocabulaire op te nemen.

handtekening onder het contract

en dus sociaal en ook zakelijk grotere

vergroot…..

successen boekt. Etiquette heeft niets

Ook in de zakenwereld is het besef van

te maken met afkomst, maar met

het belang van juiste omgangsvormen

innerlijke beschaving.

enorm toe aan het nemen. ‘In a manner
of speaking’, de verpakking is minstens

Anne-Marie is een veelgevraagd

Iemand vertelde mij laatst dat hij een

zo belangrijk als het cadeau. En dat

imago – en etiquette-expert, (tv)

Haagsche barones tegen was gekomen

doe je niet door alleen maar jezelf te

in een restaurant en hij wenste haar ‘eet

zijn. Veel Nederlanders zijn dol op die

smakelijk’. De barones antwoordde met:

uitdrukking: ‘ik wil mezelf kunnen zijn’.

4 en Business Tips RTL7), columnist,

“Pardon, je hoort geen ‘eet smakelijk’

Mooi streven, maar helaas kan dat nou

te zeggen.” Deze barones heeft

eenmaal niet altijd.

spreker en eigenaresse van Het

mijns inziens zelf weinig kennis van
etiquette, want iemand en plein public

De kunst is om de juiste etiquetteregels

terechtwijzen, getuigt niet van klasse.

eigen te maken. Maak het je tweede

presentatrice (Life is Beautiful op RTL

Etiquette Bureau. Dit professionele
advies- en trainingsbureau is

natuur. Het toverwoord blijft respect.

gespecialiseerd in zakelijke,

Maar is ‘eet smakelijk’ nou not done?

Om een voorbeeld te geven: een boer

internationale etiquette en imago

In bepaalde kringen is het nog

laten aan tafel is bij ons ongepast, maar

steeds een taboe (men zegt niets of

als ik met een Chinese zakenrelatie

‘bon appétit ‘), maar tegenwoordig

dineer, dan pers ik er met liefde een,

consultancy.
www.annemarievanleggelo.com

ETIQUETTE
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TEKST: MARLIES BAX

Gedicht

Parc Broekhuizen
Tussen heden en verleden
Betreden
Pakken en sneakers
De treden
Zoals vorsten en heren
Het deden
Eeuwen geleden
Achter tientallen deuren
In geuren
Smaken en kleuren
Staat elke dag iets nieuws
Te gebeuren
In iedere nis
Schrijft de toekomst
Geschiedenis
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Patek Philippe Annual Calendar Chronograph
Pre-owned
€ 49.500,Hublot Big Bang Unico King Gold
Pre-owned 2015
€ 24.950,Rolex Day-Date 36
Pre-owned 2011
€ 18.950,-

Pre-owned & Vintage
Largest selection of certified pre-owned Swiss watches
Conservatorium Hotel Amsterdam
+31 (0)20 238 47 92 | vintage@schaapcitroen.nl | schaapcitroen.nl

