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Aan de plas is geluk weer heel  gewoon! 
 
Hillegersberg,15 juli 2020 
 
………………..Verbeeld je een hoge rechthoekige zaal met een lange tafel in het midden en ernaast een 
grote ijzeren kachel. De grote zwarte schoorsteen, wel vier meter hoog,  kristallen kroonluchters, 
brede houten vloerdelen en hoge boogramen met rozetjes, aan weerszijden rijen met kleine 
cafétafels met elegante Thonet stoelen. Achterin de zaal een bar met spiegelwand en glimmende 
flessen. De deur rechts van de bar leidt naar de rokerige biljartkamer en de elegante toogdeur links 
van de bar met glas-in-loodramen brengt je in de schitterende rozentuin met uitzicht op een breed 
terras dat aan het water grenst. Onder parasols liggen dames en heren te zonnen. 
 
Witte bootjes deinen op het water, ze zijn er voor de verhuur. Een eindje verder ligt het theehuis in 
een Engelse landschapstuin tuin met uitzicht op de kinderspeelplaats waar een Oudhollandse 
draaimolen met witte paarden staat. De witte tafeltjes en stoelen zijn in een stervorm om de 
draaimolen gedrapeerd. Obers met witte handschoenen, het zijn er deze zondagmiddag wel veertig, 
lopen af en aan met potten thee, scones, champagne flessen, chocolade taarten en schalen met vers 
fruit. Het grandcafé verandert ’s avonds in een zaal waar filmvoorstellingen worden gegeven, waar 
boksgala’s plaatsvinden, kunstveilingen worden georganiseerd en bals zijn, zoals op Koninginnedag. 
In de winter als er ijs op het water ligt is dit het schaatswalhalla. Wim raakt steeds meer in vervoering 
als hij zijn verhaal aan kleindochter Gaja vertelt over het prachtig landgoed Lommerrijk. “Opa 
wanneer was dat”, vraagt Gaja. “Lommerrijk was zo voor de Tweede Wereldoorlog”, zegt de nu 
negentigjarige Willem-Jan. 
 
“Nou opa, zegt Gaja, dan zal ik je vertellen dat Lommerrijk een paar jaar geleden weer van gedaante 
is veranderd. Hier aan de Bergse Achterplas stond op de plaats waar vroeger het theehuis moet 
hebben gestaan een bowlingbaan met ernaast een partycentrum vermomd als een witte doos. Kwam 
je het partcentrum binnen stootte je allereerst op de receptie en via een doolhof van kruipdoor-
sluipdoorgangen belandde je in een troosteloze jaren tachtig zaal uit de vorige eeuw. Geen grandeur 
en geen contact met het water van de plas. Het partycentrum kon net zo goed op een 
industrieterrein liggen. Op de allermooiste plek aan het water was zelfs een overdekte bowlingbaan 
gebouwd. Een troosteloos uitziende zwarte doos dat van buiten nog het meeste weg had van een 
Brabantse kippenfarm. Het gekke was dat je vanuit de bowlingbaan niet makkelijk naar het terras 
aan het water kon lopen om er te genieten van de stilte en de rust.  Wilde ik even uitpuffen na een 
uurtje bowlen, dan was mijn uitzicht langs-scheurende auto’s op de Straatweg. Best leuk kijken naar 
de nieuwste BMW, Maserati of Bentley, maar geen loungeterras in een groene oase waar je nu eens 
lekker ontspannen kunt zitten om gezien te worden. De bowlingbaan met restaurant waar je toen 
nog kon steengrillen, nee echt dat bestond vijf jaar geleden nog, waren zo gedateerd dat de eigenaar 
het roer omgooide.”  
 
De eigenaar realiseerde zich dat hij een groot deel van zijn omzet liet liggen omdat hij onvoldoende 
gebruik maakte van de kracht van het unieke plassengebied. In Hillegersberg, een van de mooiste 
wijken van Nederland,  woont een zeer koopkrachtig groep bewoners met een toonaangevend 
internationaal netwerk. Deze superlocatie verdient toch meer dan bowlen, bieren, bitterballen en 
steengrillen? Tssss Hillegersberg, Van der Laan tuitte zijn lippen en dacht: Hillegersberg is het 
Bloemendaal in het kwadraat en dat onder de rook van Rotterdam! Het kwartje viel. Hij moest 
topkwaliteit bieden, beleving creëren, inzetten op ontspanning en dat alles koppelen aan een hoge 
servicegraad. Het waren de uitgangspunten voor zijn nieuwe businessplan in 2014.  
 
 Gaja helpt haar grootvader uitstappen uit de zilvergrijze limousine. Na alle verhalen over het 
vooroorlogse Lommerrijk wil ze haar grootvader voor zijn verjaardag verrassen met een verblijf in het 
totaal vernieuwde Lommerrijk 2020. Een elegant gebouw met hoge entree en grote vensters aan 
weerszijden van de entree. Willem-Jan en Gaja zijn verrast. Het twee verdiepingen hoge gebouw met  
fraai zadeldak en dakkapellen heeft zelfs een torentje op de nok. “Een klassiek gebouw maar toch 



van deze tijd”constateert Gaja. Willem-Jan en Gaja  komen via een grote trap de ruime entree van  
de  lobby binnen. De lichtinval door de hoge ramen is spectaculair en ze kunnen het glinsterende 
water van de plas in de verte zien schitteren. Gaja doet alsof ze kind aan huis is en loopt rechtdoor 
naar het restaurant dat al een half jaar na opening bekend staat om zijn exquise gerechten als 
kalfswang, ambachtelijk gemaakte bloedworst, lamsnek met abrikozen en verrukkelijke seashowder. 
Het restaurant grenst aan een enorm terras waar tussen de tafels geurende citrusbomen staan. De 
tafels zijn voorzien van linnen. Dutch design gezien de gewaagde kleurstelling. Een deel van het 
terras is ingedeeld met elegante loungebanken. Nu ze midden op terras staat ziet ze pas  dat de  
houten vlonder zich als een L-vorm naar de landtong uitstrekt. Een cirkelvormig eiland, van twee 
zijden te bereiken, herkent Gaja voor de fotoshoots van bruiloften en modeshows, die hier 
regelmatig plaatsvinden. Rechts van het eilandje is een besloten deel waar mensen kunnen 
zwemmen.  En verderop links de steiger waar bezoekers elektrische fluisterbootjes en kano’s kunnen 
huren. De huur van de bootjes is inclusief een mooi gevulde picknickmand.  
 
Waar ooit de bowlingbaan was ligt nu een luxe designhotel met uitzicht over de plas. Elke suite is 
voorzien van een kingsize bed en de badkamer is uitgerust met whirlpool,  sauna en sunshower. In de 
panoramaspa op het dak kunnen bezoekers gebruik maken van stoombaden, de hammam met 
scrubmogelijkheid, massagekamers, fitnessrooms en schoonheidssalon. De partyzalen liggen aan de 
rechterkant van het middelste gebouw.  Een van de zalen is voorzien van een speciaal ingerichte 
wijnbar waar zowel exclusieve wijnen als minder bekende parels uit de Bordeaux, Hongarije en 
Nieuw Zeeland ontdekt kunnen worden. De hoge deuren en de moderne glas-in-loodramen waar de 
zon doorheen schittert, zijn een knipoog naar het vooroorlogse verleden van deze oude buitenplaats. 
Waar Gaja plaatsvervangend trots op is, is de zeven meter hoge glazen kas. “Mooi hè” zei Gaja, hier 
stond vroeger het koetshuis, een enorm houten gebouw. Deze kas is kleiner en door het glas veel 
eleganter van bouw. In de kas kweken ze speciale kruiden en vergeten groenten voor de keuken van 
het restaurant. In de winter fungeert de kas als orangerie voor de citrusbomen van het terras. Deze 
kas is een echte publiekstrekker evenals de moestuin en de boomgaard op de landtong. 
 
Willem-Jan staart naar de knalrode stengels van de snijbiet en de dieppaarse tomaten en zegt 
verbaasd. “Hoe hebben ze de omslag kunnen maken van bitterballen naar bieten?” Gaja grinnikt en 
zegt: “ Het megasucces van villa Augustus heeft de eigenaar geïnspireerd en verwerkt in zijn nieuwe 
horecaconcept. Er lag nog een grote uitdaging: het aanpakken van de landtong. De grond spoelde 
weg en was ingeklonken. Van de ooit brede landtong was niet meer overgebleven dan een miezerig 
strookje grond. Door een aparte stichting op te zetten en door nauwe samenwerking met diverse 
partners, is de kostbare operatie stap voor stap gerealiseerd. Crowdfunding, fondsenwerving, 
overdracht van een deel van de landtong aan Natuurmonumenten en door steun van bewoners en  
de Postcodeloterij is er zoveel geld gegenereerd dat de landtong weer in oude luister kon worden 
hersteld. Door de fraaie aangelegde boomgaard, kruidentuin en moestuin maakt Willem-Jan een duik 
terug in de tijd.  “Net als vroeger voor de oorlog zijn er weinig auto’s “, concludeert hij. Dit was 
vroeger toch een grote parkeervlakte. Gaja wijst lachtend naar de halfverdiepte parkeergarage onder 
het gebouw met de partyzalen en het er naast gelegen restaurant. Het ligt verstopt achter een haag 
van groen. Ze zegt: “Dit is echt het ei van Columbus geweest. Behalve dat het zonder auto’s  
aangenamer toeven is in de tuinen, is de grond die vrij kwam bij de parkeergarage gebruikt voor de 
verbreding en ophoging van de landtong. Dat heeft geld bespaard.” 
 
De verweving van  wellness en hoogwaardige horeca, met oog voor de fraaie omgeving van de 
Bergse Achterplas en inspelend op de aanwezigheid van het luxe winkelgebied Hillegersberg, heeft 
Lommerrijk in korte tijd tot een belangrijke trekker van de regio gemaakt. “Ik heb van de nood een 
deugd gemaakt”,  blikt de eigenaar terug in een interview met verslaggever Yvonne Keune in het AD 
van 15 juli 2020. “Ik wilde na al die jaren ook iets doen met de samenleving. Vergeet niet dat de 
bewoners van Hillegersberg en Lommerrijk al meer dan 150 jaar buren zijn. Dat wil ik vieren door een 
knallend buurtbal te organiseren in het najaar. “ 


