
Net als veel collega’s hebben ze dankzij het mooie weer 
tot nu toe een prima seizoen achter de rug. En ze vieren 
dit jaar dat het twintig jaar geleden is dat Dick samen met 
zijn ouders de zaak overnam. Om de gasten hiervan mee 
te laten profiteren kreeg tot april iedereen twintig procent 
korting op de rekening. ‘Of er de tussenliggende vier jaar 
veel veranderd is hier? Herhaalt Dick de vraag. ‘Er staat een 
volledig nieuw team. Maar verder is de aanpak dezelfde 
gebleven.’
Waarna hij vertelt dat iedere nieuwe medewerker een 
uitgebreid handboek krijgt dat moet worden doorgenomen. 
Hierin staan alle procedures van A tot Z beschreven. Toch 
is niet iedereen geschikt als terrasloper. Daarvoor moeten 
de medewerkers over iets extra’s beschikken. ‘Dit’, gebaart 
Dick en knipt met zijn vingers. ‘Uitstraling. Logisch kunnen 
nadenken.’ ‘Ik vraag ook altijd naar iemands thuissituatie’, 
vult Laetitia aan. ‘Een jong meisje dat net samenwoont zal 
door haar vriendje niet altijd begrepen worden als ze in de 
weekeinden moet werken. Die wil dan zelf uit.’ Wat ook 
meehelpt is dat beiden werken nog regelmatig meewerken 
in de bediening. Het komt de teamgeest alleen maar ten 
goede.

Aantrekkelijk
Gekeken naar de juryrapporten van de mystery guests 
scoorde Boshuys Hermitage als altijd goed met de 
uitstraling van het terras en de kwaliteit van de bediening én 
uitgeserveerde producten. De 150 stoelen, bijbehorende 
tafels en houten banken staan er ook uitnodigend bij als 
de hoofdjury op bezoek komt. En als we het terras oplopen 
begroet een medewerker de nieuwkomers. ‘Dat doen we 
bij iedere gast’, zal Laetitia even later zeggen. Wat opvalt 
zijn de twee forse bakken met ijs waarin flessen rosé en 
witte wijn op uitnodigende wijze op temperatuur komen. 
Ook opvallend zijn de houten ‘menuborden’, met daarop 
de wijn- en de bierkaart en enkele ‘snelle’ gerechten. Het is 
met name de alertheid van de bediening die in de rapporten 
wordt geprezen. ‘Niemand hoeft hier lang op zijn bestelling 
te wachten’, zegt Dick zelf ook. ‘Het gaat bij ons om 
aandacht en beleving. Zo maken we van onze gasten fans.’ 
Om dit te realiseren is het terras ingedeeld in drie wijken 
en worden de bestellingen met een handheld opgenomen. 
Helemaal geen minpunten? Eén van de mystery guests 
schrijft: ‘Het is onnodig om al bij de laatste slok meteen 
aan tafel te staan voor een nieuwe bestelling. Dit komt de 
ontspanning niet ten goede.’
Volgens Van Ostaden is het terras voor de deur van zijn bedrijf 
een echt USP. Op mooie dagen populair bij (fiets)toeristen 
en een geliefd lunchadres voor zakelijke gasten. Ook 
zakelijk is het een essentieel onderdeel. Na de overwinning 
in de Terras Top 100 van 2010 kwamen veel nieuwe gasten 
een kijkje nemen. Het zorgde voor weekomzetten tot rond 
de €75.000,-. Dan doe je het simpelweg, heel erg goed.

Vier jaar nadat Boshuys Hermitage werd gekroond tot 
beste terras van Nederland stormt het bedrijf na drie jaar 
Eregalerij in één klap de Top 3 weer in. Het geheim? ‘Wij 
maken van onze gasten fans.’

In de paar jaar die verstreken nadat Boshuys Hermitage de 
nummer 1 positie veroverde, is er op het terras ogenschijnlijk 
weinig veranderd. In een bosrijke setting die doet denken 
aan Anton Pieck – niet toevallig ook de medeontwerper 
van het gebouw – hebben de eerste gasten al vroeg 
plaatsgenomen aan de tafels aan de ronde vijver die voor 
de deur ligt. De elektrische fietsen waarop ze zijn gekomen 
kunnen ondertussen bijtanken aan het oplaadpunt. Alle 
tafels zijn van kleedjes voorzien, op de stoelen frisse kussens 
en op de grond is geen papiersnippertje te bekennen. 
Eigenaren Dick en Laetitia van Ostaden ogen ontspannen. 
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Nr. 3 in de Top 100


