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TopParken stap verder in ontwikkeling project Dommelsvoort
De afgelopen weken is TopParken samengekomen met diverse stakeholders,
omwonenden en belanghebbenden om input op te halen voor de ontwikkeling van
project Dommelsvoort. De uitkomsten van deze gesprekken worden, samen met het
eisenpakket, door de projectorganisatie verwerkt in het (master) ontwikkelingsplan. De
projectorganisatie geeft aan dat de juiste balans tussen rust, veiligheid, recreatie en
mens, dier en natuur centraal staan in dit plan.
De bijeenkomsten zijn door TopParken opgezet om kennis te maken met- en te luisteren naar de
aanwezigen. ‘Het sentiment van de bijeenkomsten was positief en de gesprekken zeer waardevol,
aldus Henk van Eldijk’, projectleider project Dommelsvoort. Hij vervolgt: ‘Er kwamen bekende
punten naar voren, maar ook zeker punten waar we nog geen, of in ieder geval, weinig aandacht
voor hadden. Waar we ons bijvoorbeeld voornamelijk focuste op het vinden van de juiste balans
tussen mens, dier en natuur - hebben we te weinig nagedacht over eventuele drukte op het water,
wat hinderlijk kan zijn voor watersporters en boten. Hiervoor zal dan ook permanent aandacht zijn
bij de verdere planuitwerking. Het is hierbij echter wel van belang aan te geven dat het
vakantiepark gesitueerd is in een zone van intensieve recreatie in het plassengebied’.
Uit de gesprekken is verder gebleken dat er behoefte is aan eenheid, verbinding en afstemming.
De zorgen over de omvang van het project zijn gedeeltelijk weggenomen tijdens de
bijeenkomsten. TopParken heeft aangegeven dat er geen grond opgespoten wordt in het gebied en
er juist meer watergebied wordt gecreëerd. Door in gesprek te blijven met diverse lokale
ondernemers, wil de projectorganisatie zorgen voor aansluiting op bestaande winkels en
horecagelegenheden in de omgeving. De komst van het vakantiepark zal volgens TopParken een
positieve invloed hebben op het toerisme, de werkgelegenheid en de economie in de regio.
Om te bepalen welke faciliteiten interessant zijn voor bezoekers uit de omgeving en toekomstige
gasten van het vakantiepark, werkt TopParken samen met een onderzoeksbureau genaamd
Spronsen & Partners. Binnen het onderzoek dat zij uitvoeren wordt rekening gehouden met zowel
toeristen, als lokale ondernemers en omwonenden. Daarnaast wordt er doorlopend onderzoek
gedaan naar het effect op de omliggende flora en fauna. Er wordt continu gekeken en gemeten
hoe verschillende dier- en plantensoorten leven in het gebied.
De uitkomsten van de gesprekken, onderzoeken en het eisenpakket worden door projectleider
Henk van Eldijk, de verantwoordelijk architect en overige ontwerpende partijen samengevoegd in
het (master) ontwikkelingsplan. De uitwerking van dit plan gebeurt in intensief overleg met de
gemeente Cuijk en overige overheidsinstanties. In het laatste kwartaal van dit jaar wordt het plan
door de projectorganisatie gepresenteerd.
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TopParken is gespecialiseerd in het realiseren van kwalitatief hoogwaardige vakantieparken en accommodaties. De directie
bestaat uit Janus Bergervoet (70), dochter Riekie Bergervoet (48) en zoon Peter Bergervoet (42). De organisatie richt zich op
de ontwikkeling van vakantieparken en de verkoop- en verhuur van vakantiewoningen op natuurrijke locaties in Nederland. Op
basis van jarenlange ervaring gecombineerd met een schat aan kennis is TopParken uitgegroeid van klein familiebedrijf tot een
toonaangevende speler in de Nederlandse recreatiemarkt.

