
Bed & Breakfast bevalt goed na acht jaar srrijd
door Menno Provoost

BEMMET - Bordjes aan de dilk, vlak
voor de afzetting tussen Lent en
Bemmel, verwijzen naai versge-
slingerde honing en noten van ei-
gen land. Beneden tekenen de gril-
lige vormen van een honderd jàar
oude boomgaard zich af Achter
het huis van )oop Koopman en
Ineke Zaalmink is een hagelwit va-
kantiehuisje verrezen met authen-
tieke, landeliike kenmerken. Het
heeft lang geduurd maar dit jaar
kon het echtpaar eindeliik hun ei-
gen bed &. breakfast Doornikshof
openen.
Doorzettingsvermogen. Dat is vol-
gens Koopman wel de belangrijk-
ste eigenschap die nodig was voor

het realiseren van zijn plan. Op ta-
fel ligt een knipselmap die begint
met de aanvraag uit april 2oo1, om
een oud schuurtje te vervangen
voor het gastenverblilf,
,,Een ander had het misschien al-
lang opgegeven. We hebben ge-
communiceerd met wel twaalfver-
schillende gemeenteambtenaren.
FIet bestemmingsplan moest gewij-
zigd worden, er moest een archeo-
logisch onderzoek komen, een flo-
ra- en faunaonderzoek. onderzoek
naar de effecten op de omgeving;
allemaal op mijn kosren. Ze heb-
ben van alles geprobeerd om het
tegen te houden."
Het doel om met het ingaan van
zijn pensioen de bed & breakfast
te openen werd niet gehaald maar

het lange wachten had ook voorde-
len. ,,We hebben heel goed kun-
nen nadenken over het huisje en
de inrichting, ook hebben we er
lang voor kunnen sparen. Het is
niet zo erg als je niet afhankelijk
bent van de inkomsten""'
Met stichting Lingewaard Natuur-
lijk en een werkgroep voor toeris-
me waarin onder meer gemeente
Lingewaard, Regionaal Bureau
voor Toerisme (RBT) KAN en di-
verse ondernemers zetelen, iivert
Koopman voor meer recreatieve
mogelijkheden in de Betuwe. Zo
lanceerde hij met Lingewaard Na-
tuurlijk het cultuur- en naruurom-
metje DoornikdePas en is hij bezig
met het realiseren van bloemriike
akkers. Hij is natuurgids en houdt

als zodanig onder meer bevertoch-
ten door de Bemmelse uiterwaar-
den. Ook maakt hii deel uit van de
'streekproductenroutes' van Be-
tuws Best, een keurmerk ambach-
telijke producten en diensten in
de Betuwe. Met een toekomstige
verdere invulling van Park Lingeze-
geq ziet hij de recreatie in de Betu-
we'de goede kant op gaan'. ,,De
Betuwe is als recreatiegebied lang
onderschat. Mede via het RBT
KAN komt er meer belangstelling.
Zo staat er een grote campagne
voor de Gelderse Poort op stapel.
Steeds meer mensen wonen en re-
creëren aan deze kant van de ri-
vier. Het is een beetje een para-
dox. Aan de ene kant wil ie de
rust bewaren, aan de andere kant
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wil je dat andere mensen ook ge-
nieten van het landschap waar je
zelfvan geniet."
Naast de rust, natuur en cultuur-
historie, is de korte afstand tot de
binnenstad van Nijmegen een trek-
ker voor ziin gastenverblijf Afgelo-
pen jaar heeft hij al kunnen profi-
teren van De Vierdaagse en ook
van de Ride for the Roses. Met her
naastgelegen restaurant Zijdewin-
de biedt Doornikshof nu winterar-
rangementen aan. Ook de naburi-
ge horecagelegenheden De Sprok
en het Wijnfort zorgen voor klan-
dizie bij Koopman.
Vooralsnog is de bed & breakfast
alles wat de pensionaris ervan ver-
wacht had. ,,Ik wilde wat doen, en
mensen om me heen hebben. Het
is een uitdaging om het de gasten
naar de zin te maken en erg leuk
als je daar in slaagt. Je moet het
wel in ie hebben om voor andere
mensen te willen zorgen. Het zal
best nog een keer voorkomen dat
ik me stoor aan iemand die door
miin bloemperk banjert. Maar tot
nu toe hebben we alleen maar goe-

de ervaringen."
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Joop Koopman en Ineke Zaalmink bij Doornikshof. foto Erik van't Hullenaar


