
P E R S B E R I C H T  
 

 

Oud-Beijerland,  30 april 2015 

 

Opening restaurant ‘Natuurlijk! aan het Spui’ 
 

Gemeente Oud-Beijerland en gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM feliciteren 

‘Natuurlijk! aan het Spui’ met haar feestelijke opening op 30 april 2015. De opening 

van dit tijdelijke restaurant met terras aan het Spui, op de locatie van de 

voormalige Mebin betoncentrale, markeert de start van de herontwikkeling van de 

locatie. 

 

 
 

Restaurant op unieke locatie 

De afgelopen maanden is door ondernemer Wim Jonas hard gewerkt aan het 

realiseren van zijn droom; een tijdelijk restaurant direct aan het Spui. Gemeente Oud-

Beijerland en AM, eigenaren van de grond, hebben het restaurant mede mogelijk 

gemaakt. “Ik ben trots op het lef van Wim Jonas om op deze unieke locatie een 

tijdelijk restaurant te realiseren” aldus Wethouder Van Buuren, verantwoordelijk voor 

de toekomstige herontwikkeling van het gebied. “Het is mooi te zien dat zijn droom 

nu werkelijkheid is geworden, daar feliciteer ik hem van harte mee.” 

 



Herontwikkeling gebied 

Voor gemeente Oud-Beijerland en AM markeert de opening van ‘Natuurlijk! aan het 

Spui’ de start van de herontwikkeling van de gronden van de voormalige Mebin 

betoncentrale en Mijnster zand en grindhandel. Het restaurant heeft hier een 

tijdelijke vestiging. AM gaat deze voormalige bedrijfslocatie in samenwerking met 

gemeente Oud-Beijerland transformeren naar een unieke woonlocatie aan het water, 

waar tevens diverse commerciële functies kunnen worden gerealiseerd. Naar 

verwachting wordt vanaf 2017 fasegewijs nieuwbouw gerealiseerd. “Het restaurant is 

een eerste stap naar een bruisende locatie”, aldus Wilco van den Ban, directeur van 

AM.  

 

Open voor iedereen 

De feestelijke opening  op 30 april was alleen voor genodigden. ‘Natuurlijk! aan het 

Spui’ opent haar deuren en terras voor iedereen op woensdag 6 mei. 
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Meer informatie:  

 

Afdeling Communicatie, gemeente Oud-Beijerland, telefoon 0186-646 566, 
teamcommunicatie@oud-beijerland.nl. Zie ook: www.oud-beijerland.nl  
 

Afdeling in- en externe communicatie AM, telefoon 030 609 72 22, 

communicatie@am.nl. Zie ook: www.am.nl. 
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