Metro op Jaarbeursplein is 'restaurant voor iedereen'
sturen, dan rollen ze zo naar
binnen'', vertelt De Goede.
'Gaaf plein'

De voorbereidingen voor de opening
van restaurant Metro zijn nog in volle
gang.
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Nu is er nog weinig gezelligheid op
het Jaarbeursplein, maar restaurant
Metro moet daar verandering in
brengen. Over ruim twee weken
openen horecaondernemers Oscar
de Goede en Sander van der
Meijden hun nieuwste restaurant
Metro.
,,Het wordt echt een restaurant
voor iedereen'', belooft manager
Linda Verkerk. Metro komt op de
onderste verdieping van het nieuwe
World Trade Center (WTC). Het
restaurant krijgt twee verdiepingen.
Beneden is het restaurant de hele
dag open voor het ontbijt, lunch of
diner. ,,Maar ook voor een lekker
biertje aan de bar'', zegt Verkerk.
Op de bovenverdieping is het wat
duurder. Daar kun je kiezen uit een
drie- tot zesgangenmenu, vlees, vis
of vegetarisch.
Het restaurant biedt plaats aan 400
gasten binnen en 150 buiten op het
terras. In het nieuwe WTC komen
vijftien bedrijven met zeker 2.500
werknemers. Maar eigenaar Oscar
de Goede richt zich niet alleen op
het personeel in het gebouw. De
horecaondernemer heeft samen
met Van der Meijden zes
restaurants in de Drieharingstraat
in hartje Utrecht en hij wil vooral
samenwerken. ,,Veel mensen die in
één van onze andere zaken in het
centrum komen eten, gaan later in
de avond naar het Beatrixtheater
op het Jaarbeursplein. Dan kunnen
we ze beter gelijk naar Metro
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Het is ongeveer een jaar geleden
dat De Goede en Van der Meijden
het aanbod kregen om de ruimte in
het WTC Utrecht te huren voor een
nieuw restaurant. In eerste instantie
had De Goede er geen oren naar.
,,Uiteindelijk ben ik toch gaan kijken
en toen dacht ik: wow, dit is wel
heel gaaf. Dezelfde dag onderzocht
hij nog de mogelijkheid om de
ruimte te huren. Ook de
verandering van het Jaarbeursplein
speelde een belangrijke rol. Over
een paar maanden verdwijnen de
bushaltes op het plein en wordt er
gewerkt aan meer groen. ,,Anders
had ik nog wel even moeten
nadenken of ik het wel zou doen.
Nu wordt het gewoon een heel gaaf
plein'', zegt De Goede.
De 49-jarige horecaondernemer uit
Zeist kent een lange geschiedenis
als ondernemer. In 1995 opende
De Goede samen met Van der
Meijden hun eerste
horecagelegenheid in Utrecht.
Nadien beschikten ze samen over
zestien restaurants, waarvan zij
momenteel nog zes restaurants in
de Drieharingstraat hebben. Verder
dan Utrecht wil De Goede niet
gaan. ,,Dit is toch wel mijn thuis. Ik
zoek gewoon steeds naar goede
locaties voor een restaurant. Of ik
al iets nieuws op het oog heb?
Nee, maar dat kan morgen weer
anders zijn.''
Maandag 30 april gaat Metro open.
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