
 

Bezoek: Bocadero 

Door Dirk Vandereyken 

26  augustus 2015. Bocadero, een Antwerpse pop-upzomerbar naast de Schelde die de afgelopen jaren steeds bekender aan het worden is, is aan 

zijn voorlaatste week bezig. Het concept bestaat inmiddels al zes jaar en is uitgegroeid tot een stadstrand met een uitgesproken culinair ka-

rakter. Omwille van perstrips naar het buitenland konden we Bocadero dit jaar nog niet bezoeken, maar nu er eindelijk wel een gaatje is geval-

len in ons drukke schema, besluiten we om naar de Waagnatie te trekken om daar manager David Gyssens aan de tand te voelen.  



Toegegeven: het is niet de beste periode om Bocadero te 

bezoeken. Ondanks een behoorlijk warme zomer, valt het 

weer de laatste dagen niet mee. Even lijkt de zon alles dan 

toch in een aangename warmte te gaan baden, maar een-

maal we daadwerkelijk aankomen en naast de gigantische 

parking voor de Waagnatie parkeren, ziet het er allemaal 

wat groezelig, grijs, grauw en druilerig uit. Niet dat zoiets de 

feeststemming van de aanwezigen kan verpesten, want die 

lijken zich – ondanks een korte opeenvolging van stevige 

windvlagen – enorm te amuseren. 

 

Ligging & interieur 

Bocadero werd opgestart door Nick Veldeman en zijn zaken-

partner, hetzelfde duo achter de Waagnatie. In de loop der 

tijd werd er stevig geprofessionaliseerd, wat resulteerde in 

een samenwerking met Forganiser HR (dat door IT-incubator 

Founders Institute uit Sillicon Valley werd verkozen tot beste 

concept) om de personeelskosten in goede banen te leiden 

en een aanzienlijke uitbreiding van de faciliteiten die bij het 

rondwandelen onmiddellijk zichtbaar is. 

Het concept is natuurlijk ‘beach, bar & food’ en dus is het 

stadstrand zowat het eerste wat je als bezoeker voor het 

imposante betonnen gebouw van de Waagnatie ziet liggen. 

Via een ijssalon kom je in het open gedeelte terecht. Dat 

wordt omringd door een volledig uitgebouwde bar, een ta-

paskraam met daarnaast ook Thaise specialiteiten en een 

pizzeria, terwijl je hier ook sushi kunt bestellen.  

 



Dat er dit jaar meer dan ooit wordt ingezet op het gastronomische aspect, merk je echter vooral als je voorbij het overdekte tentgedeelte van de bar langs de lengte 

van de Waagnatie stapt, want dan loop je enkele tenten tegen het lijf waarin drie echte restaurants zijn gevestigd. Dat zijn achtereenvolgens Capriani, waar heel wat 

Italiaanse gerechten op het menu prijken (buiten pasta’s en pizza’s zijn dat bijvoorbeeld burrata con bresaola, scampi capriani, minestronesoep, kalfsvlees saltimboc-

ca, cassata Siciliana en nog veel meer), het eclectische Radis Noir (denk aan gerechten als carpaccio van zalm met sinaasappeldressing, venkel en bieslook of kabel-

jauw met grijze garnalen, lamsoor, puree en witte wijnsaus) en Le Roi (met buiten club sandwiches en bagels onder andere ook huisgemaakte humus, garnaalkroket-

jes, steak met champignon- of pepersaus en vol au vent ‘Le Roi’), dat wordt uitgebaat door Deruyter Catering en het met een iets beperktere kaart doet. Voorbij de 

toiletten is er overigens ook nog een lounge.  

Met een zandstrand van 500 vierkante meter, een totale oppervlakte van 5000 vierkante meter en voldoende ruimte voor zowel privéfeestjes als openbare initiatie-

ven is Bocadero de grootste van de vijf zomerbars die Antwerpen anno 2015 rijk is. Overdag kan je achteruit gaan liggen in een van de vele zitzakken en ’s avonds kan 

je genieten van de dj’s, maar manager David benadrukt dat het zeker niet de bedoeling is om een dansclub te worden. ‘Dat is absoluut niet ons concept, dansbars 

laten we liever aan anderen over,’ herhaalt hij verschillende keren. ‘We willen vooral een soort vakantieplaats vlakbij huis zijn, een plaats waar je je thuis voelt.’ Geen 

strikte dresscode dus, geen elitair gedoe en geen nadruk op de fils à papa die je wel in groten getale ziet aanstromen tijdens een evenement als Bal du Zoute.  



Het zorgt voor een aangename, inclusieve sfeer, met vandaag in 

de ene hoek een gerenommeerde Antwerpse huisarts die in 

groep de verjaardag van een van zijn dochters komt vieren, enke-

le meters verder een koppeltje dat een romantisch avondje wil 

beleven en daarnaast enkele dames van middelbare leeftijd die 

zich aan het vergapen zijn op de barmannen (ja, meisjes, het viel 

écht wel op).  

Wie geregeld de updates op Facebook volgt, weet overigens dat 

er ook vaak iets extra’s wordt gedaan voor de bezoekers en dan 

hebben we het niet alleen over de salsafeestjes op dinsdagavon-

den. Zo is er de ene dag een happy hour met Salitos, terwijl er op 

een andere dag staaltjes zonnecrème van Eucerin of beachpal-

letjes (bij aankoop van 5 glazen Liefmans) worden weggegeven of 

je jouw eigen Cointreau Fizz mag maken. Yogaworkshops, vin-

tagemarkets, pré-soirées, Gin & Tonic in the Sky; het kan alle-

maal.  

Tijdens ons interview met David, die op Bodadero nog als gewone 

werknemer begon en ondertussen is opgeklommen tot manager, 

krijgen we twee mooie borden tapa’s voorgeschoteld; eentje met 

koude en eentje met warme hapjes. Wie gefrituurd eten wil ver-

mijden, kiest best voor het koude fingerfood, maar lekker is het 

allemaal wel. Jammer genoeg krijgen we niet meer de mogelijk-

heid om een van de restaurants uit te proberen, want die worden 

uitbesteed. ‘We hebben veel geleerd uit onze vorige ervaringen,’ 

vertelt David daarover. ‘We zijn zelf geen restaurateurs en dat 

hebben we tijdens vorige edities ook gemerkt. Daarom laten we 

de echte restaurants nu het liefst over aan professionals.’ Die blij-

ken alvast een goeie ervaring achter de rug te hebben, want: ‘Ze 

hebben al geïnformeerd naar onze plannen voor volgend jaar.’  



Er is echter nog meer: tijdens de winter pakt de organisatie weer uit met Aspen 

Bocadero. Hieronder vind je wat David daarover te zeggen heeft. 

 

Interview Aspen Bocadero 

David: Half december openen we Aspen Bocadero, een indoor winterbarconcept 

dat we al enkele jaren lang organiseren en sinds vorig jaar ook heel succesvol is. 

We organiseren er bedrijfsfeesten voor 10 tot 1500 mensen, maar zijn donder-

dag, vrijdag, zaterdag en zondag ook open voor het publiek, altijd vanaf 13 uur – 

met restaurant, winterbuffet, drankjes, loungebar en gezellige muziek, op dezelf-

de locatie als Bocadero Zomer, maar dan wel volledig binnenshuis.  

Dirk: Zullen er daar ook meerdere restaurants zijn? 

Nee, we houden het beperkt tot een restaurant. Het is een bloeiend concept, 

dus houden we het daar voorlopig bij, maar hopelijk kunnen we dat culinaire 

aspect in de toekomst verder uitbouwen. Binnenin staat er een soort tent en zijn 

er kerstbomen met sneeuw op, een grote kerstslee, enzovoort. We gebruiken 

houten meubels in plaats van witte meubels. Het is een zeer leuk concept dat 

heel aantrekkelijk is voor bedrijven. Er zijn zeer veel bedrijven die langskomen 

om er hun nieuwjaarsfeestje of receptie te houden. Top! 

Aspen Bocadero blijft op vier dagen echter wel open voor iedereen? 

Het gebeurt heel uitzonderlijk wel eens dat we de deuren sluiten voor, bijvoor-

beeld, een groot bedrijf. Nu zie je dat ook: de Zomerbar is open, maar hierachter 

is een groot bedrijfsfeest van Hamburg Süd met honderdtachtig mensen aan de 

gang. We blijven echter open. De mensen zien elkaar natuurlijk wel, we blijven 

niet in een afgesloten zaal zitten. In de tent hebben we twee vleugels en we kun-

nen gemakkelijk een vleugel privé maken – met andere woorden, afsluiten – 

maar je ziet elkaar wel. Er is een corner – we noemen het geen vip – waar men-

sen die gereserveerd hebben kunnen drinken, eten en genieten. 



Organiseren jullie twee evenementen per jaar of zijn jullie nog met andere dingen 

bezig? 

Nee, voorlopig houden we het bij twee evenementen per jaar: de Zomerbar en As-

pen Bocadero. Daarmee zijn we tijdens de zomer viereneenhalve maand bezig, ter-

wijl Aspen Bocadero, afhankelijk van de evenementen in de Waagnatie, tussen 7 en 

9 weken lang open is. Tijdens de rest van het jaar zijn we bezig met de voorberei-

ding en de nazorg. Uiteraard blijft de Waagnatie natuurlijk open. Daar worden het 

hele jaar lang beurzen georganiseerd en de mensen achter de Waagnatie zijn uiter-

aard dezelfde mensen die de Zomerbar en Aspen Bocadero organiseren. Op die ma-

nier loopt alles een beetje door elkaar, natuurlijk. 

Voorlopig is er echter nog geen datum vastgelegd voor Aspen Bocadero? 

Normaal gezien beginnen we op 17 december, maar dat kan nog veranderen. 

 

Bocadero 

 

Waagnatie Expo & Events 

Rijnkaai 150 

2000 Antwerpen 

 

Website: www.bocadero.be en 
www.aspenbocadero.be  

 
E-mail: info@bocadero.be en 

mail@aspenbocadero.be  

Telefoon: +32 (0)3 231 92 65 
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