
Werkgroep Pleisterplaats | 21 november 2019  

Aanwezig:   

Arie Mesker, Lekdijk overkant Ameide 
Esther Blok, wijkregisseur gemeente Lopik 
Katja Melkert, Lekdijk Ameide 
Anne Melkert, Lekdijk Ameide 
Paula Bakker, Recreatie Midden-Nederland 
Theo Temming, Lekdijk-Oost 4, Horeca Robuust 
Paulien Grünberg, Lekdijk Oost 6  

Teus Eikelenboom, bestuur Polsstokvereniging 
Jaarsveld,  
Wouter Geudeke, Jaarsveld   
Annemarie Ekhart, Recreatie Midden-Nederland  
Matthijs Willemsen, landschapsarchitect HDSR 
Ralph Gaastra, HDSR 

 

Reacties eerste bijeenkomst en excursie pleisterplaats 

 Bezochte locaties waren met name in stedelijk gebied. Maak de connectie met natuur. Stel 
een visie op wat we willen in deze uiterwaard.  

 Interessante vergelijking van locaties, combineer buiten en binnen functie. Kijk minder naar 
grootte maar meer naar de uitstraling.  

 Er moet iets komen maar niet te grootschalig. Voor hondenbezitters is er nu iets, voor 
andere doelgroepen in de wintermaanden weinig tot niets.  

 Recreatie, natuur en horeca maar wel gericht op stilte en rust.  

 Bezochte locaties waren allemaal in stedelijk gebied, laten we eerst een visie opstellen.  

 In de winter zal het rustiger zijn, waar is behoefte aan?  

 Voordat Key West er was, kwam op die locatie niemand. Achteraf kan je wel zeggen dat het 
bestaansrecht heeft. Vraag kan je ook creëren.  

 Er zijn altijd mogelijkheden om te ondernemen. Nu ontbreekt nog wel een visie met kaders. 
Zet een sfeer neer.  
 

Stand van zaken evenementenbeleid gemeente Lopik  
 Terugkoppeling gemeente Lopik n.a.v. een vraag in de eerste bijeenkomst 

 
Momenteel ligt er een concept evenementenbeleid. Afstemming is gezocht met inwoners van de 
gemeente Lopik om tot een evenementenbeleid te komen. Men is niet pertinent tegen 
evenementen. Wel is helder dat er, op het moment dat er een goed doel aan is gekoppeld, het op 
meer sympathie kan rekenen dan evenementen met een commercieel doel. Draagvlak is er voor 
evenementen die met en voor elkaar worden georganiseerd, maar niet voor Radio 538-achtige 
evenementen. De evenementen moeten ook beter gespreid worden over de 9 kernen en niet alles 
moet in Jaarsveld plaatsvinden.  
 
Bespreking visie/sfeer/uitstraling pleisterplaats  

 Natuurlijke ongedwongen uitstraling en een sfeer die uitnodigt tot bewegen mede gericht op 
kinderen, ouders met kinderen of grootouders met kleinkinderen (iets te doen voor het kind, 
voorbeeld speeltuin). Jaarrond activiteiten waarbij het ’s avonds rustig is. Een ongedwongen 
sfeer wat een ontmoetingsplaats is voor iedereen vrij toegankelijk en laagdrempelig.  

 Plek waar natuur en recreatie samen kunnen gaan met hierin een verbindende factor met 
horeca. Horeca faciliteert de recreatie staat ‘in dienst’ van het gebied. Eigen picknick moet 
wel mogelijk blijven met een mogelijkheid van jaarrond gebruik van toiletten.  

 Plaats voor evenementen die passen in de omgeving.  

 Geef de horeca een rol in het geven van informatie over het gebied wellicht in de vorm van 
educatie of uitvalbasis voor een uiterwaard-wandeling.  



 Pas de horeca landschappelijk in. Voorbeelden die hierbij zijn genoemd: vegetatiedak, natuur 
inclusief bouwen, circulair, natuurlijke materialen (bijv. hout), niet te pompeus, getijde 
bestendig, op alle kanten georiënteerd.  

 Verbindt de horeca met een activiteit (voorbeelden joules de boules, curling, bootcamp, 
polsstok).  

 Zorg voor een intiemer beeld van de horeca in de winter en uitbreidingsmogelijkheden naar 
buiten in de zomer met een passend terras. Een gebouw met een verdieping schept 
mogelijkheden om op de verdieping mogelijkheden te bieden voor workshops, 
vergaderlocatie, teambuilding en wellicht trouw plechtigheden. Niet een feest met 300 
personen. 

 Zorg voor kwalitatief hoogwaardige uitstraling in vergelijking met Klein Scheveningen. Geen 
park met 20 picknick tafels.  

 Schot voor de boeg: horeca met een oppervlakte van 400 m2 (ruimte voor 100 personen) 
met daarbij een mogelijkheid voor een buiten terras waar ongeveer 100 personen kunnen 
zitten.  

 
Doelgroepen: 

 Lopik en omgeving waarbij de zwemplas vooral een regionale functie kan hebben. Met 
andere woorden: regionaal gebruik in een straal van 20 kilometer in de omgeving van Lopik. 

 Senioren en ouderen.  

 Bedrijven i.v.m. vergaderlocatie.  

 Kinderen onder andere t.b.v. kinderfeestjes. 

 Families (alle leeftijden zijn welkom).  

 Fietsers, wandelaars, motorrijders en autotochtjes.  

 Sportievelingen.  

 Vissers. 

 Natuurliefhebbers. 
 
Verdienmogelijkheid 

 Kijk naar voorbeelden van Staatsbosbeheer/Natuurmonumenten. 

 Horeca. 

 Workshops passend in de omgeving.  

 Fluisterboot verhuur. 

 Buitenspeeltuin o.i.d. 
 
Overige opmerkingen 

 Toplocatie, maar trekt te weinig mensen. Wellicht helpt de mogelijkheid van het kunnen 

krijgen van een kopje koffie en een lunch.  


