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TERRASSENTROFEE 2018

Voor de Terrassentrofee 2018
bezoekt en beoordeelt deze krant
twee keer per week een terras in de regio.

Eindscore

7,6
Beoordeling
Sfeer/uitzicht
Comfort
Bediening
Eten/drank
Prijs
Toegankelijkheid

7,0
7,0
8,5
8,5
7,5
7,0

Prijs

▲

Iedere Bourgondische Hoeksche Waarder haalt wel eens een hapje of een drankje bij de Platte Reedijk. Ooit stopte er de beruchte stoomtram.

FOTO VICTOR VAN BREUKELEN

Ons kent ons
bij De Platte Reedijk
De Platte Reedijk, Heinenoord In eterij/tapperij de Platte Reedijk in Heinenoord geniet
de bourgondische Hoeksche Waarder van een drankje en een hapje, aangereikt door
ervaren personeel. Wij ook?
Marcel Wijnstekers

ls je binnenstapt in De
Platte Reedijk, word je
vanzelf meegenomen
naar de tijd dat deze horecagelegenheid nog een
stoomtramhalte was. Niet alleen een
foto in de serre verwijst naar het verleden van het idyllische dijkhuisje,
ook de bruin gebeitste visgraatvloer,
de antieke bar en de glas-in-loodramen stralen de sfeer van honderd jaar
geleden uit.
Tussen 1898 en 1957 stopte hier
stoomtram ‘Het Moordenaartje’(berucht vanwege de vele verkeersslachtoffers). Nadat de stoomtrams in
de Hoeksche Waard verdwenen en de
A29 pal langs De Platte Reedijk in gebruik werd genomen, trokken de
enorme letters ‘koffie’ op het pannendak vooral truckers aan.
Inmiddels is De Platte Reedijk een
plek waar iedere bourgondische
Hoeksche Waarder een drankje en
een hapje haalt. Niet alleen koffie,
maar ook sterker spul. Eigenaar Richard Wagner (sinds 2015) uit Barendrecht richt zijn pijlen op de dertigplusser uit de omgeving, die gezellig
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Ooit stopte
die gevaarlijke
stoomtram in
De Platte
Reedijk

komt eten en vervolgens met een
drankje in de hand een dansje waagt
op één van de vele thema-avonden.
Via de serre is een middelgroot terras te bereiken met de standaard terrastafels en rieten stoelen. Gasten
met jonge kinderen kunnen hun
kroost in de achtergelegen kinderspeelplek kwijt, waarna het grote genieten kan beginnen. De menukaart
is niet heel uitgebreid, maar de standaard vlees- en visgerechten staan er
wel op. Datzelfde geldt voor de
drankkaart: geen exclusieve sterke
dranken, maar wel alle denkbare
mixen. En vele bieren, voornamelijk
uit België: van fruitig en fris tot rijk
en donker.

Sprietlopen
Het is zaterdagavond, maar het terras,
waar muziek uit de jaren 80 en 90
klinkt, is niet overvol. ,,De Hoeksche
Waard is uitgelopen voor het Nederlands Kampioenschap Sprietlopen in
Puttershoek”, vermoedt de serveerster aan onze tafel. Dat is jammer,
want het is prima terrasweer. Het
miezert soms, maar een enorme parasol biedt beschutting.
Voordeel is dat we niet lang hoeven

te wachten op één van de serveersters, die met zelfverzekerde blik op
het terras rondlopen en bestellingen
nog op een ouderwetse blocnote
schrijven. Hier geen verlegen glimlachende scholieren, maar ervaren dames, die de puberteit al een jaar of
twintig voorbij zijn. Onze serveerster
is beschikbaar als het moet en onzichtbaar wanneer gewenst. Dat is
een gave; die komt met de jaren.
Wel valt op dat de medewerkers bij
De Platte Reedijk meer oog lijken te
hebben voor de vaste gasten, die tevens bij voornaam worden genoemd,
dan voor de nieuwkomers. Een gesprek aanknopen lukt soms wel,
maar dat komt louter van onze kant.
Juist de nieuwe gasten zouden toch
extra aandacht moeten krijgen, in de
hoop dat ze terugkeren?
Toch is er weinig aan te merken op
een avondje De Platte Reedijk, op
tien minuten loopafstand van busstation Heinenoord. Het bierglas is
nooit leeg, de hamburger ‘De Platte’
smaakt prima en de luidruchtige
stamgasten aan de bar voorzien ons
van zoveel roddel en achterklap uit
de Hoeksche Waard; daar kunnen we
nog jaren mee vooruit.

Koﬃe/thee: vanaf 2,00
euro.
Bier: vanaf 2,20 euro.
Wijn (Sauvignon
blanc): 3,50 euro.
Tomatensoep: 5,50
euro.
Hamburger De Platte:
10,50 euro.

Praktisch
De Platte Reedijk
Reedijk 21
Heinenoord
deplattereedijk.nl
Open: dinsdag t/m donderdag: 09.00 - 00.00.
Vrijdag: 09.00 - 02.00.
Zaterdag: 11.00 - 02.00
en zondag: 11.00 00.00.
Extra: Van themafeesten zijn ze bij De Platte
Reedijk niet vies, zoals
de jamsessie op 13 september, waarbij gasten
wordt gevraagd om een
muziekinstrument mee
te brengen. Op 27 september is er de maandelijkse vinylparty.

Tussenstand
1 Jofel aan de Plas
Vlaardingen
2 Meerenbos
Bleiswijk
3 Natural High
Ouddorp
4 VII
Rotterdam
5 De Loet
Lekkerkerk
Ferry
Rotterdam
De Platte Reedijk
Heinenoord
8 Paviljoen Struis
Ridderkerk

8,5
8,3
8,0
7,7
7,6
7,6
7,6
7,5

Reageren
E-mail voor vragen of
suggesties naar
rd.pollepel@ad.nl

