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Het Gezellenhuis- huiskamer van het Amstelland   
In het dorp wordt met groot enthousiasme gereageerd op de eerste verhalen dat het Gezellenhuis zal worden 
gered en de verhalen van vervlogen tijden zingen weer rond in Ouderkerk. Het Gezellenhuis op de Rondehoep 
29 zal in ere worden hersteld! Door de functies die het in het verleden had terug te brengen op een plek waar 
‘ontmoeten’ centraal staat, krijgt het Gezellenhuis weer een maatschappelijke, verbindende rol in Ouderkerk.  

KEK! is het speciaalbier uit het Amstelland en ziet het 
Gezellenhuis aan de Rondehoep, waar de twee 
brouwers en bedenkers van het lokale biermerk zijn 
opgegroeid, als de ideale thuisbasis voor de 
microbrouwerij. Speciaalbier draait om beleving; de 
glimmende ketels, het brouwproces, de ambacht; vanuit 
de tank rechtstreek in het glas, samenkomst en 
gezelligheid, cultuur op het podium, alles komt op deze 
plek samen. Een plek waar iedereen zich thuis voelt. Het 
KEK! Brouwcafé is de huiskamer van het Amstelland.  
 
Het monument afkomstig uit 1906 zal met de beoogde horecafunctie eindelijk weer publiek toegankelijk 
worden. In het Gezellenhuis kan worden geluncht, geborreld, gedineerd en zijn er regelmatig voorstellingen te 
beleven. Overdag is er in de ruime brouwzaal ruimte voor maatschappelijke instanties en bedrijven. Op het 
terras geniet men met mooi weer van de unieke plek aan de Bullewijk. De kamers van de logies kijken uit op 
deze rivier en de eeuwenoude Joodse begraafplaats Beth Haim, gelegen aan de overkant. Het historische 
dorpscentrum is opnieuw een parel rijker!   
 
Ondanks het feit dat Ouderkerk bekend staat om horeca, met verschillende mooie restaurants, wisten de 
broers als mede-oprichters van Pop-up Grand Café DE BANQ en het KEK! Proef-Lokaal, met een specifieke 
setting, laagdrempelige kaart, lokale insteek (van personeel tot ingrediënten) en vele activiteiten, telkens een 
behoefte te vervullen. Ouderkerk verdient een mooie plek om samen te komen en elkaar te ontmoeten. Een 
plek waar cultuur en ambacht samenkomen. Een plek voor jong tot ouder. Een huiskamer voor de bewoners 
van Ouderkerk.  
 
Waar kan dit nu mooier dan in het Gezellenhuis?! De plek waar ontmoeten sinds de oorsprong centraal staat. 
De verschillende functionaliteiten in het Gezellenhuis maken deze plek dynamisch en zal een verrijking zijn voor 
de omgeving.  Hieronder worden de verschillende functies ‘brouwen, babbelen, borrelen, bikken, bed & 
beleven’ nader toegelicht.  
 
 
 
 
 
 
 
Babbelen (van 09.00u tot 17.00u)  
Het houten ‘achterhuis’, dat middels een schuifwand is op te splitsen naar twee delen, is buiten brouwdagen 
om te reserveren voor bijeenkomsten, presentaties, vergaderingen en andere vormen van samenkomst van 
groepen voor jong tot ouder. De maatschappelijke functie is hier ook zeker van belang. Van een poppenshow 
voor de allerkleinsten, tot sing-along met Hollandse smartlappen voor de ouderen. Ook de kerk zou weer van 
deze faciliteit gebruik kunnen maken voor het ‘vieren van het leven’. Verschillende maatschappelijke 
organisaties hebben aangegeven ook graag regelmatig de centrale zaal te willen bezetten, zoals de 
naastgelegen dagbesteding en Coherente.  

 
Bouw 1906 

Rijksmonument 

150m2 Brouwcafé Authentiek podium 

6 (slaap)kamers in stenen voorhuis 19 parkeerplekken voor auto’s 

40-60 plekken voor fietsen 

Bereikbaar met boot 

Buitenterras 
Gezellenhuis VOORLOPIGE specificaties 
 80 zitplekken binnen 
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Borrelen& Bikken (Koffie, eenvoudige lunch, Uitgebreide borrel en toegankelijk diner; van 11.00u tot 23.00u)  
Fietsers en voorbijgangers maken een tussenstop op hun tocht door het Amstelland in het Gezellenhuis. Ze 
nemen een koffie met huisgemaakte gebak of gaan zitten voor een eenvoudige maar goede lunch.  
 
Er kan natuurlijk ook heerlijk geborreld worden. Borrelhappen op de kaart zijn gemakkelijk om te delen en de 
invloed van andere wereldkeukens zal hierin terug te vinden zijn. Verder zal het op locatie gebrouwen 
speciaalbier van KEK! een belangrijke rol spelen bij de borrel.  
 
Voor het diner serveert het Gezellenhuis een gevarieerd ‘shared-dining’ menu met zo’n 15 gerechten (van rond 
de €10,-), met voor ieder wat wils. Er zijn voldoende vegetarische opties aanwezig. Gemiddeld kiest men twee 
á drie gerechten per persoon, waarmee men gezamenlijk een voltallige diner samenstelt. Ook staan er een 
drietal klassiekers op de kaart zoals een (vega)burger, pasta en pokebowl. Daarnaast wordt er een betaalbare 
daghap aangeboden met seizoensproducten en ingrediënten uit eigen moestuin (welke in de voortuin is 
gevestigd). Bij de daghap geldt op=op en kan zowel in het Gezellenhuis genuttigd worden als ‘to-go’. Voor de 
buren van het Theresia bezorgen we de daghap ook aan huis. Op één avond in de maand worden gasten 
bediend door bewoners van Onze Tweede Thuis. Er is nog geen ontwerp van de mogelijke indeling van het 
Gezellenhuis, maar we verwachten dat er ongeveer 80 zitplaatsen zijn om te kunnen bikken/borrelen. 
 
Verder zullen er regelmatig thema-avonden rondom borrelen & bikken plaatsvinden, denk aan verschillende 
wereldkeukens met artiesten uit het desbetreffende land, een kitchen-takeover, een dinner/-  theatershow, 
etc. 
 
Beleven: Kunst & Cultuurpodium  
Uniek aan het Gezellenhuis is het authentieke podium. Deze zal in 
ere worden hersteld en een belangrijke functie krijgen in het 
Gezellenhuis. Aan de achterkant en zijkanten van het podium staat 
de brouwinstallatie met tanks, maar er blijft een grote ruimte vrij 
voor muziek, kleinkunst en theater. Denk aan akoestische muziek, 
dans, theater en stand-up comedy. Maar ook lezingen, 
kindervoorstellingen etc. Basisscholen kunnen hier net als vroeger 
hun musicals weer vertonen. De generale repetitie kan worden 
opgevoerd aan de oudere buurtgenoten. Verder komt in het pand 
de historie van het dorp naar boven en worden er verschillende 
exposities gehouden waar kunstenaars uit de omgeving een 
podium krijgen. Er is nog geen ontwerp van de mogelijke indeling 
van het Gezellenhuis, maar we verwachten dat er ongeveer 75 zitplaatsen in de theateropstelling zullen zijn. 
 
Beleven 'by Bike' 
In het Amstelland bestaat een prachtige fietscultuur die Het Gezellenhuis wil uitdragen in het imago en de 
bedrijfsvoering. Het Rondje Rondehoep is een begrip in de wijde omgeving en een fietstocht langs de Amstel 
een belevenis op zich. Het buitenleven in Amstelland en genieten in het Gezellenhuis zijn daarin een 
regelrechte aanvulling. Voor gasten van de logies zijn er leenfietsen (oranje KEK! Bikes) beschikbaar waarmee 
het gebied kan worden verkend. Er worden fietsroutes gepromoot door de natuur en langs andere 
brouwerijen. Medewerkers rijden rond op oranje KEK! Bikes. We geloven dat door van binnenuit een 
fietscultuur te creëren en met de juiste voorzieningen voor het fiets-publiek naar de buitenwereld een beeld 
zal ontstaan waarin fietsen de norm is.     
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Brouwen (van 07.00u tot max. 21.00u)  

Een brouwdag begint rond 07.00u en het werk rondom de 
brouwerij zal enkel op maandag en/of dinsdagen gaan 
plaatsvinden. Het betreft hier een microbrouwerij. Er wordt 
gebruik gemaakt van een micro-installatie waarmee zo’n 5 
hectoliter per keer kan worden geproduceerd. Dit betekent dat de 
zes fermentatie/ lagertanks van dezelfde omvang zullen zijn en 
samen met het brouwhuis zijn deze gesitueerd aan de zijkant van 
het podium. Een brouwerij op deze schaal vormt geen overlast 
(geluid en/of geur) voor omwonenden.  Deze locatie leent 
zich niet voor grootschalige productie (dit gebeurt elders) en er 

zal dan ook op kleine schaal gebrouwen worden. Lokaal gebrouwen bier dat voornamelijk in het Gezellenhuis 
zal worden getapt.  
 
bed (24/7)  
In het stenen voorhuis is er plaats voor zes slaapkamers voor recreatieve overnachting (twee kamers op de 
begane grond, twee kamers op de eerste verdieping en twee kamers op de tweede verdieping). Allen met 
geïntegreerde badkamer. De kamers zijn in de regel geschikt voor 2 personen. De inrichting wordt een 
combinatie van authentiek en modern met alle gemakken die je van hedendaagse logies verwacht. Vijf van de 
zes kamers zijn bereikbaar via een aparte entree waardoor gasten geen hinder hoeven te ondervinden van de 
horeca in het houten gedeelte.  
 

 
Het Gezellenhuis en de omgeving 
Het Gezellenhuis richt zich op het Amstelland en met name op de bewoners van het dorp Ouderkerk. 
Daarnaast is het een uitje op de fiets (30 min) vanuit Amsterdam. Het Amstelland is bij uitstek een fietsgebied 
en Het Gezellenhuis wil daarvan met trots het visitekaartje zijn. We willen dit o.a. doen door het aanbieden van 
huurfietsen en door maatschappelijk verantwoord te ondernemen in het gebied. We doen dit door per getapte 
liter een x-bedrag te besteden aan natuurbehoud, verduurzaming in het Amstelland. Via eigen projecten en 
door samen te werken met lokale organisaties. Hiermee worden o.a. weidevogels beschermd door meer 
kruidenrijke grasland te creëren en krijgt het Amstelland als fietsgebied nog meer allure. We nodigen het 
publiek uit onze visie met betrekking tot MVO te steunen en uit te dragen. Concreet gezien betekent dit, help 
mee in onze missie naar een duurzaam Amstelland.    
 
In het Amstelland bestaat een prachtige fietscultuur die Het Gezellenhuis wil uitdragen in het imago en de 
bedrijfsvoering. Het Rondje Rondehoep is een begrip in de wijde omgeving en een fietstocht langs de Amstel 
een belevenis op zich. Het buitenleven in Amstelland en genieten in het Gezellenhuis zijn daarin een 
regelrechte aanvulling. Voor gasten van de logies zijn er leenfietsen (oranje KEK! Bikes) beschikbaar waarmee 
het gebied kan worden verkend. Er worden fietsroutes gepromoot door de natuur en langs andere 
brouwerijen. Medewerkers rijden rond op oranje KEK! Bikes. We geloven dat door van binnenuit een 
fietscultuur te creëren en met de juiste voorzieningen voor het fiets-publiek naar de buitenwereld een beeld 
zal ontstaan waarin fietsen de norm is.    
 
 
 
 
 
 



 

 Het Gezellenhuis – De huiskamer van het Amstelland 
Rondehoep Oost 29 | 1191KB | Ouderkerk aan de Amstel 

 

 

Participatie 
Als huiskamer van Amstelland vinden we het belangrijk een goede relatie met de omgeving te waarborgen. 
Zoals eerder aangegeven kunnen er diverse maatregelen worden genomen die bijdragen dat overlast voor de 
omgeving tot een minimum beperkt zal blijven. Daarnaast is het gesprek met de omgeving van belang om 
pijnpunten bloot te leggen, om hier in een zo vroeg mogelijk stadium op te kunnen anticiperen. In het proces 
rond de renovatie en de ontwikkeling van de plannen voor exploitatie van het Gezellenhuis wordt getracht zo 
helder en open mogelijk te communiceren. Hierbij is altijd ruimte voor gesprek en input vanuit de omgeving. 
De ondernemers ontvangen ontzettend veel positieve reacties op de eerste ideeën en geloven dat het 
vernieuwde Gezellenhuis als huiskamer van grote waarde zal zijn voor de buurt en de Ouderkerkse 
gemeenschap. In verschillende stadia worden de buren net als het gehele dorp in het proces (vanaf 
voorbereidingen tot realisatie) meegenomen middels bijeenkomsten op locatie. Over participatie zijn meer 
details te lezen in het document Participatieproces Gezellenhuis.  

 
 
Geluidsproductie 
De gevel met daarop de naam ‘Gezellenhuis’ geeft al aan dat ‘gezelligheid’ op deze locatie altijd een belangrijke 
rol heeft gespeeld. De bewoners van Ouderkerk zijn zich daarvan doordrongen en we voelen ons bevoorrecht 
deze parel opnieuw tot leven te kunnen brengen. Tegelijkertijd zijn wij ons er terdege van bewust dat het 
Gezellenhuis zich in een omgeving bevindt met woningen, aan de ene zijde vrijstaande woningen en aan de 
andere zijde een verzorgingstehuis met seniorenwoningen. Het is voor niemand bevorderlijk als er overlast 
wordt veroorzaakt. Dat we als ondernemers met de buurt rekening houden, is bewezen met DE BANQ, dat 
midden op het ’t Kampje tussen allerlei woningen was gevestigd. Hier was men vooraf bezorgd voor overlast 
maar degene die vooraf hun zorgen uitten werden in voor van tijd graag geziene gasten in het restaurant. Er 
zijn bij ons tijdens de gehele periode dat we DE BANQ uitbaatten geen klachten over geluidsoverlast door 
omwonenden bij ons binnen gekomen. 

Aan het einde van de avond zijn de vertrekkende gasten een belangrijk aandachtspunt. Zoals in dit plan 
omschreven zijn de logies een belangrijk onderdeel van het Gezellenhuis. Naast het feit dat we overlast richting 
de buurt willen voorkomen, kunnen we ons niet permitteren geluidsoverlast voor de eigen gasten te 
veroorzaken. Bij de renovatie wordt er direct rekening gehouden met het mogelijke geluid dat door de 
bezoekers veroorzaakt kan worden en zal er in samenwerking met een onafhankelijk gespecialiseerd bureau, 
door middel van isolatie, voorzetglas etc. voor worden gezorgd dat het geluid binnen en buiten op het terras 
binnen de gestelde normen blijft.  

 
Parkeren & mobiliteit 

Als grand café, waarin speciaalbier centraal staat, sporen we bezoekers aan om de auto thuis te laten en bij 
voorkeur te komen lopen of fietsen. In het aparte document Mobiliteitsplan wordt omschreven hoe wij zullen 
omgaan met parkeren en mobiliteit.   
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Resume  
Het Gezellenhuis is een monument waar menig Ouderkerker warme herinneringen aan koestert. Na een 
periode van steeds verder verval, zal het voor elke dorpsbewoner een grote opluchting zijn als het gebouw 
wordt gered, weer publiekelijk toegankelijk is en de maatschappelijke, verbindende functie terugkrijgt. De 
nostalgische sfeer die het Gezellenhuis met zich meebrengt in combinatie de moderne accenten van een 
hedendaagse horecagelegenheid; het is de mix die in elk onderdeel van het vernieuwde Gezellenhuis terug te 
vinden zal zijn.  

Met het Gezellenhuis wil KEK! een plek creëren waar Ouderkerk en het Amstelland zich thuis voelt en waar de 
deur altijd open staat. Een ontmoetingsplek waar de drempel om langs te komen laag is en waar iedereen van 
jong tot ouder graag spontaan binnenwandelt. Ouderkerkers krijgen de kans elkaar te ontmoeten door 
simpelweg binnen te lopen voor een hapje of een drankje of komen met elkaar in contact door de verschillende 
activiteiten die KEK! gaat organiseren (jeu de boules toernooi, bingo, filmavond, voorstellingen, etc.). Het 
Gezellenhuis wil de huiskamer van het Amstelland worden en zal er zijn als toegankelijke en kwalitatief 
hoogstaande horecagelegenheid waar ‘ontmoeten’ in de breedste zin van het woord centraal staat. 

 

 

 


