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Restaurant Aan de Dijck: Zo heerlijk kan het 

zijn! 

 

Heerlijk én betaalbaar eten in een aangename ambiance doe je in Restaurant Aan 

de Dijck in Bergambacht. En mocht je plannen hebben voor een feest, een bruiloft, 

een verjaardag of een vergadering; dan kun je er ook prima terecht.  

Lisanne van Erk begon ‘Aan de Dijck’ twee en een half jaar geleden. “Ik voelde na een aantal 

loondienstjaren in de horeca steeds sterker de behoefte om zélf te gaan ondernemen. Alleen 

was de vraag: waar? Een geschikte locatie in de Krimpenerwaard was moeilijk te vinden. Nu 

wist ik dat er aan de Lekdijk al anderhalf jaar een voormalig restaurantpand leeg stond, maar 

dat leek me te groot. Toch besloot ik te gaan kijken. Van lieverlee raakte ik enthousiast en 

besloot ik de uitdaging aan te gaan. Spijt van die beslissing heb ik nog geen seconde gehad. 

Aan de Dijck was vanaf de start een succes. Samen met mijn team heb ik vanaf dag één enorm 

mijn best gedaan om onze gasten een ‘thuisgevoel’ te geven. Dat is klaarblijkelijk gelukt, want 

we hebben over belangstelling en waardering niet te klagen. Onze gasten komen uit de hele 

Krimpenerwaard. Onder hen zijn ook veel Lekkerkerkers. Vandaar dat ik me dit voorjaar met 

veel plezier heb aangesloten bij de Businessclub van voetbalvereniging Lekkerkerk. Zo kun je 

wat terugdoen voor de gemeenschap hè?! Sportclubs zijn heel belangrijk voor de lokale 

samenleving. Ze hebben een verbindend karakter. Nee, ik ben zelf geen ‘voetbaldier’. Als het 

Nederlands Elftal een wedstrijd speelt zit ik wel voor de tv, maar veel verder gaat mijn 

belangstelling niet. Dat is meer iets voor mijn vader en mijn broertje, ha ha! Toch ben ik zeker 

van plan om een keer langs te komen bij vv Lekkerkerk. Ik had al mee willen gaan op de 

Businessclub-excursie, maar die werd vanwege de corona-perikelen verplaatst. Houden we dus 

tegoed, ha ha!” 

Over ‘corona’ gesproken; ook bij het team van Aan de Dijck sloeg de schrik toe toen het kabinet 

in maart de horeca in lockdown bracht. Na de heropening met aanpassingen in juni echter 

wist het publiek het aan de boorden van de Lek gesitueerde restaurant mét terras en 

feestzaal, weer uitstekend te vinden. “Daardoor is de schade beperkt gebleven”, toont Lisanne 

van Erk zich opgelucht. “We zijn enorm blij met al die belangstelling en de trouw van onze 

gasten. En ik ben trots op mijn team. Samen hebben we Aan de Dijck een goede naam 

bezorgd. Wie ons restaurant wil komen ontdekken is van harte welkom. 


