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‘Bij ons is iedereen een vip’
Op Java-eiland hebben de 
mannen van PepeNero – 
beroemd restaurant aan 
de Eerste Oosterparkstraat 
– een tweede vestiging ge-
opend: PepeNero Cucina & 
Pizza. “Alles moet klop-
pen, dan komen mensen 
terug.”

Marco Spina is gastheer, 
Daniele Lauritano is de chef-
kok. Het zijn gepassioneerde 
Italiaanse mannen die naar 
Amsterdam kwamen voor 
en met hun liefde, vele jaren 
geleden al, sindsdien samen-
werkten en ruim drie jaar 
geleden hun eerste restaurant 
aan de Eerste Oosterpark-
straat openden. Dat sindsdien 
heel druk is, wat niet gek 
is als sterren als Mick Jag-
ger, Bono, Marco Borsato en 
Martijn Krabbé je weten te 
vinden en lovend zijn. Marco: 
“We willen onze gasten geen 
nee verkopen, vandaar een 
tweede vestiging.” Waar Pe-
peNero een klassiek Italiaans 
restaurant is, wordt aan de 

Gastheer Marco Spina en chef-kok Daniele Lauritano hebben op Java-eiland een tweede vestiging van 
PepeNero geopend: PepeNero Cucina & Pizza. “Het is een droom van ons.”

P E P E N E R O  C U C I N A  &  P I Z Z A  O P  J AVA - E I L A N D

Sumatrakade juist ook pizza 
geserveerd. Daniele: “Dat was 
een droom van ons.”
 
Het uitzicht vanuit het nieu-
we restaurant, op het weidse 
IJ, de langsvarende schepen 
en de oever van Noord, is 
magnifiek. PepeNero Cucina 
& Pizza is honderd procent 
Italiaans. In de keuken staat 
een originele Italiaanse 
pizzaoven, de producten 
zijn Italiaans, het personeel 
is Italiaans én de service is 
Italiaans. Marco, geroemd om 
zijn gastheerschap: “Het eten 
en de service moeten top zijn. 
Alles moet perfect kloppen, 
dan komen gasten terug.” Te-
rugkomend op de beroemd-
heden die zijn restaurants zo 
regelmatig bezoeken zegt hij: 
“Het is heel bijzonder, maar 
wij behandelen iedereen 
hetzelfde. Bij ons is iedereen 
een vip.”
 
Bij Marco en Daniele stroomt 
de adrenaline volop, ze 
hebben zin in deze nieuwe 
plek, willen creëren, er net 
zo’n succes van maken als 
het eerste restaurant, dat 
verkozen werd tot Italië 

Magazine Restaurant van het 
Jaar 2018. De jury zei toen: 
“PepeNero biedt gasten een 
warm Italiaans bad. Er wordt 
goed gekookt, de bediening is 
volledig Italiaans en je wordt 
er onthaald als een verloren 

Op zaterdag 23 november staat IJburg op zijn kop, want 
dan komt Sinterklaas met zijn pakjesboot de haven weer 
binnengevaren. De boot meert rond 13.30 uur aan bij 
Watersportvereniging IJburg. Vanaf 12.30 uur is er een 
geweldig programma georganiseerd met pepernoten 
bakken, Oud-Hollandse spelletjes, poppenkast, theater- en 
circus-workshops en nog veel meer. Je kunt zelfs een leuke 
sinterklaasfoto laten maken door Fotopiet. Als dat geen 
feestelijke middag wordt!
Ga naar sinterklaasopijburg.nl voor het volledige programma 
en een linkje naar de kleurplaat van 2019. Om 15.30 uur 
is de prijsuitreiking voor de allermooiste, grappigste en 
bijzonderste kleurplaten. Ken je een kind dat het verdient 
om deze middag eens extra in het zonnetje gezet te worden? 
Mail dan naar sintopijburg@gmail.com.

Op dinsdag 3 en woensdag 4 december is de Piet Heintunnel tussen 22.00 en 5.00 uur 
afgesloten voor alle wegverkeer. Auto’s kunnen omrijden via de Amsterdamsebrug, de 
IJtunnel of de Gooiseweg/Wibautstraat. Tram 26 rijdt volgens de gebruikelijke dienstregeling.
De tunnel is dit jaar elke maand een of twee nachten afgesloten. Dit heeft te maken met 
voorbereidingen voor een grote onderhoudsbeurt in 2021.
 
Van het voorjaar in 2021 tot de zomer van 2022 is de Piet Heintunnel volledig afgesloten, 
een periode van zo’n anderhalf jaar dus. Er rijden dagelijks zo’n 30.000 voertuigen door de 
tunnel, en na ruim twintig jaar is deze verkeersader toe aan een grote onderhoudsbeurt. De 
tunnelbuis wordt bouwkundig geïnspecteerd en gerenoveerd en krijgt nieuwe verlichting 
en een nieuw blus- en ventilatiesysteem. Ook worden alle veiligheidsvoorzieningen getest. 
In 2022, als de complete renovatie achter de rug is, voldoet de Piet Heintunnel aan alle 
Europese veiligheidseisen.

Intocht Sinterklaas 
op IJburg

Onderhoud Piet Heintunnel

gewaande zoon.” Marco en 
Daniele knikken trots. “Daar 
werken we heel hard voor.”
 
PepeNero Cucina & Pizza, 
Sumatrakade 1295, is zes da-
gen per week vanaf 17.30 uur 

geopend, van dinsdag tot en 
met zondag.
www.restaurantpepenero.nl  
jave@restaurantpepenero.nl
020-2466055 
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