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Samenstelling Annemique de Kroon 

‘Kies uit het menu vol pure 
klassiekers en de beste wijnen. Proef 
de zon in je glas. De verse kruiden, 
uit eigen kas, in je salade. Laat de 
smaken van de seizoenen en de streek 
smelten op je tong. Ontspan en 
geniet.’ Dat kan allemaal bij 

restaurant Welgelegen in Groenlo, in 
de Achterhoek op een paar kilometer 
van de grens met Duitsland. De 
voorname villa is na een grondige 
verbouwing weer open en heeft er 
een serre, kas en oevertuin bij 
gekregen. Een greep uit het menu: 

mosselen uit een pannetje, 
eendenborst en gebakken zeewolf 
met een puree van wortel, batonnet 
van aardappel, zilveruitjes, kokkels 
en een jus van paddenstoelen. 
• Ruurloseweg 1,  
Groenlo, 0544 842233,  
www.welgelegengroenlo.nl.
Geopend van dinsdag t/m zondag 
vanaf 11 uur. 

klassiekers bij welgelegen
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Op de eerste zondag van oktober 
organiseert Museum Slot Zuylen de 
jaarlijkse Herfstdag. Op het programma 
staan niet alleen rondleidingen door de 
kasteeltuin en het museum, maar ook is 
er een markt rondom het kasteel.  
Hier kunt u terecht voor een ruim 
aanbod aan bloemen en planten, 
biologische delicatessen zoals jams, 
chutneys, honing en kaas en daarnaast 
boeken, sieraden, kunst en cadeautjes. 
Bovendien is er een bijenhouder,  
een edelsmid en kunnen de kinderen 
naar hartenlust knutselen.
• Herfstdag op Slot Zuylen, zondag  
1 oktober 2017 van 11 tot 17 uur. 
Toegang E 5, kinderen t/m 15 jaar E 1. 
Tournooiveld 1, Oud-Zuilen,  
www.slotzuylen.nl

Herfst bij  
Slot Zuylen

Hollands ontwerp, fair trade en 
duurzaam zijn de tassen van 

Myomy do goods.
• Tas My Paper Bag Go Bizz, 

Rambler Red E 249,95; 
portemonnee My Paper Bag Wallet 

– Rambler Red E 89,95, 
www.myomydogoods.com

Dutch 
Design

� weg in nederland

Boshuisjes in het noorden
Vlakbij Nationaal Park Drents-Friese Wold staan twee pláátjes  
van boshuizen. Boshuis Nij Hilderberg heeft een houtkachel;  

het nieuwe boshuis Friesche Duin heeft een mooie, grote keuken. 
Allebei liggen ze in het bos van Appelscha op loopafstand van het 

bosbad, staan ze op een kavel van achthonderd m2 en zijn ze licht en 
modern ingericht (‘alsof je in een Scandinavisch huis bent beland’). 

• Vanaf E 390 per weekend/midweek, www.boshuisfriesland.nl

Het Dudok Architectuur Centrum in 
Hilversum organiseert rondleidingen  
door het Hilversumse Raadhuis  
(hoogtepunt in het oeuvre van architect 
W.M. Dudok) en excursies in de stad. 
Nieuw in het programma is de 
architectuurwandeling Omroephistorie 
en Gooise villa’s, een excursie door een 
wijk met zowel omroephistorie als onder 
architectuur gebouwde villa’s. Onder 
leiding van een ervaren gids ziet en hoort 
u alles over stedenbouw, één van de 
mooiste villaparken van Nederland en 
het ontstaan van monumentale 
omroepgebouwen op de geboortegrond 
van Mediastad Hilversum. 
• Duur: anderhalf à twee uur.  
Kijk op de website voor data:  
www.dudokarchitectuurcentrum.nl

Omroep &  
architectuur
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Hollands Glorie

In de Rotterdamse Wijnhaven, vlakbij Blaak en musea, kunt u 
logeren in de zogenaamde Wikkelboat, een (waterdicht) bootje 
van karton. Het lichte en duurzame huisje op het water heeft twee 
slaapkamers, een badkamer en een terrasje met barbecue. Een 
rondje varen? Dat kan niet met de Wikkelboat (ook al staat dit 
unieke huisje op een ponton met een motortje), maar wel met een 

eveneens te huren sloep. In de Wikkelboat staat de 
techniek voor niets: via een app kunt u de 

verlichting en de geur aanpassen en de 
gordijnen bedienen. Bovendien wordt er 
gewerkt met een voice recognition-systeem.  
Als u bijvoorbeeld hardop vraagt waar u in de 
buurt lekker kunt eten, dan laat het systeem 
weten waar u moet zijn. 

• theredapplemarina.nl/wikkelboat & 
www.facebook.com/Wikkelboat

Zessterren-luxe
Een dezer dagen opent hotel TwentySeven de 
deuren van zestien suites en van restaurant 
Bougainville met Pascal Jalhay als chef-kok. 
Het ‘zessterrenhotel’ TwentySeven is gevestigd 
aan de Dam in Amsterdam, boven de 
Koninklijke Industrieele Groote Club. Eric 
Toren, bedenker en general manager, gaat voor 
‘de top van de top’. Toren: ‘Over elk detail is 
nagedacht.’ Het hotel mikt op ‘leiders van 
topbedrijven, rock- en filmsterren’, maar ook 
mindere goden kunnen er gerust koffie komen 
drinken, lunchen of dineren. 
• E 600 - E 9000 per nacht, afhankelijk van  
de grootte van de suite.
TwentySeven en Bougainville, Dam 27, 
Amsterdam, www.twentysevenhotel.com
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In een voormalige katholieke 
kerk en metaalfabriek aan de 
rand van de stad Utrecht, is nu 
de Metaal Kathedraal gevestigd, 
een ‘cultureel ecologische 
broedplaats’. In de kathedraal 
wordt van alles georganiseerd. 
Zo is er elke derde zondag van de 
maand in samenwerking met 
Filmtheater ’t Hoogt een 
filmavond met ‘films die ertoe 
doen’. Zoals alles in de Metaal 
Kathedraal is ook de filmkeuze 
alternatief en creatief. Het 

aanbod bestaat voornamelijk uit 
films van onbekende niet-westerse 
talentvolle filmmakers. 
Voorafgaand aan de film kunt  
u in de Metaal Kathedraal 
tevens neerstrijken bij  
stadsherberg Boelens voor  
een biologische maaltijd of  
een hapje bij de borrel.
• Elke derde zondag van de 
maand om 19.30 uur.  
Metaal Kathedraal, 
Rijksstraatweg 20, Utrecht,  
www.metaalkathedraal.nl.

Metaal KatHedraal

Nóg een metaalfabriek met een 
nieuwe functie: in een voormalig 
laboratorium op het Hembrug-
terrein in Zaandam waar vroeger 
munitie en metaal werden 
gefabriceerd, wordt nu bier 
gebrouwen, sambal geproduceerd 
én eten opgediend. 
Lab-44 serveert pizza’s en 
hamburgers, maar er staan ook 
veel geraffineerdere gerechten op 
de brasseriekaart. 
• Lab-44, Hembrugterrein 
Middenweg 44, Zaandam,  
020 2374111, Geopend van 
dinsdag t/m zondag van  
11 tot 24 uur. www.lab-44.nl

ijzervreters
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Bootje van Karton

Op een paar honderd meter  
van het Corpus Museum aan  
de A44 ligt Brasserie 
Buitenhuis, een relaxte plek 
voor ontbijt, koffie, lunch, 
borrel en diner met uitzicht op 
het Valkenburgse Meer. Vanaf 
het terras kunt u de vorderingen 
van beginnende windsurfers  

van naastgelegen surfschool 
Plankenkoorts gadeslaan.  
De brasserie ligt naast museum 
Stoomtrein Katwijk Leiden  
waar een heus stoomtreintje de 
bezoekers in een halfuur  
rond het meer rijdt.  
Ook leuk: op zondagochtend  
is er in Brasserie Buitenhuis  

een groot buffet en kunt u er 
terecht voor een uitgebreid en 
luxueus ontbijt. 
• Brasserie Buitenhuis,  
J. Pellenbargweg 2, Valkenburg,  
071 5721805, 
www.brasseriebuitenhuis.nl. 
Elke dag geopend van  
9 uur ‘s ochtends tot laat. 

Het idee voor de fietsen van Lekker 
ontstond door heimwee van een 

Nederlander in Australië naar zijn 
fiets. Lichtgewicht, met een roestvrij 

aluminium frame. 
• Herenfietsen vanaf E 398, 
damesfietsen vanaf E 498, 

www.lekkerbikes.com

Lekker Fietsen

Brassen met uitzicht

De puurste 
verzorging

Judith Krauwel  
werkte jarenlang als 
productontwikkelaar en 
-onderzoeker bij een 

fabrikant van persoon-
lijke verzorgingsproduc-

ten. Zij weet dus als geen 
ander welke ingrediënten werkzaam of 
juist schadelijk zijn. Vanuit die kennis 
groeide de behoefte om een pure, 
plantaardige en biologische verzorgings-
lijn te ontwikkelen. Het resultaat is 
Skinfoods: eerlijk, puur natuur, 
barstensvol werkzame stoffen en heel 
betaalbaar. Deze deo-crème is zowel 
veilig als effectief.
• Skinfoods DeoCream vanaf E 5,95 
voor 25 ml, www.skinfoods.eu.
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AArDAppeLeters & AnDere piepers
Onder het motto ‘Iedereen is een 
aardappel’ vindt in het piepkleine  
dorp Hornhuizen (Groningen) op  
7 oktober het Aardappelfeest plaats.  
Een oogstfeest voor een breed publiek, 
met kunst, muziek en eten natuurlijk. 
Waarom zoveel ophef over de aardap-
pel? Organisator Erik Wong: ‘Op het 
Hoogeland worden de beste pootaard-
appelen geteeld. Die gaan de hele 
wereld over. Het feit dat de oogst 

binnen is, is al een feestje waard. 
Daarnaast is de aardappel zo verweven 
met onze cultuur dat ie moeiteloos 
iedereen van de bank krijgt: jong en 
oud, rijk en arm, platteland en stad.’ 
Feestgangers kunnen blijven slapen in 
het plaatselijke pension en dorpscafé 
Wongema, tegenover de kerk.
• Wongema, Tammingastraat 58, 
Hornhuizen, www.wongema.nl  
en www.aardappelfeest.nl.

1. Alleen zijn onder de mensen. Dat is 
een stadse kwaliteit die ik soms mis op 
het platteland. Lunchroom Hannibal in 
de Amsterdamse Pijp is al twintig jaar 
mijn publieke huiskamer. Koffie, krantje 
en de warmte van uitbaters Leo en Jol. 
2. Zo vaak als kan loop ik vanuit het 
dorp naar de Waddendijk. Over het 
kaarsrechte weggetje van boer Ludolf 
wandel ik er in twintig minuten naartoe. 
Nergens in Nederland kun je zo ver 
kijken zonder iemand te zien. 
Weergaloos.
3. Iets minder vaak fiets ik van 
Amsterdam naar Hornhuizen. Wat een 
tocht! Langs het IJsselmeer naar 
Enkhuizen en van daar het pontje naar 
Stavoren en verder omhoog. Als het gele 
torentje van Hornhuizen bijna in zicht 
komt, eet ik in Zoutkamp nog snel een 
visje in de haven. 

Favoriete 
plekken van 
Erik Wong

Ik houd van 
holland

Erik Wong (1964) is art-director, herbergier 
en docent. Hij pendelt tussen Amsterdam  
en Hornhuizen in het uiterste noordwesten 
van Groningen. Erik is medeorganisator van 
Het Aardappelfeest.

©
 J

its
ke

 H
ag

en
s

©
 H

ar
ry

 C
oc

k

‘Ik weet wat mensen 
prikkelt’, zegt chef-kok 
Peter Lute. Eerst 
‘prikkelde’ hij in een 
naar hem vernoemd 
restaurant, maar toen hij 
het tijd vond om zichzelf 
opnieuw uit te vinden, 
ging restaurant Lute 
(gevestigd op het terrein 
van een voormalige buskruitfabriek) dicht voor een restyling 
en lanceerde hij kort daarna De Kruidfabriek by Lute: 
toegankelijker en – zoals de nieuwe naam doet vermoeden – 
met kruiden en specerijen uit eigen kas en tuin in de hoofdrol. 
Een recente bezoeker: ‘Ik was aangenaam verbluft.’
• De Kruidfabriek by Lute, De Oude Molen 5, Amstelveen,  
020 4722462, www.dekruidfabriek.nl.

Hotel Arena (‘een plek met stadsmensen 
en een dorpsgevoel’) heeft een nieuw 
café-restaurant: Park. Zowel het 
interieur als de menukaart is geïnspi-

reerd op het overdadige groen in het 
aangrenzende Oosterpark. Dat resulteert 
in veel groente, verse kruiden en bonte 
kleuren op uw bord. Het café-restaurant 
heeft een zithoek, een bistro, een 
restaurant met tafellinnen en een groot 
terras met het park aan uw voeten. 
Uitgangspunt is shared dining, met 
plantaardig, eerlijk eten, en de 
mediterrane keuken als inspiratiebron. 
• PARK café-restaurant, ’s-Gravesan-
destraat 55, Amsterdam, 020 8502450, 
www.parkcafe-restaurant.nl.

Buiten in amsterdam

Pittig gekruid


