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1. Introductie 

In opdracht van de Vlaamse Overheid (eigenaar) zoekt Natuurinvest een ondernemer om het torengebouw in het park van Coloma in te richten voor een duurzame herbestemming.  

 

2. Invulling 

Natuurinvest gaat op zoek naar private personen of rechtspersonen die een duurzame herbestemming willen geven aan dit vastgoed. De ontwikkeling moet tenminste gedeeltelijk een meerwaarde zijn voor de samenleving in 
het algemeen en/of de lokale natuurbeleving in het bijzonder.  

De prachtige ligging in het park van Coloma is een grote troef maar maakt het tegelijk ook onmogelijk om hier enige HoReCa activiteit uit te baten. 

Belangrijke aandachtspunten zijn dus: 

 Beperken van lawaai- en lichthinder 
 Mobiliteit en parkeermogelijkheden 
 Minimale impact op natuur en omgeving 
 Erfgoedwaarde van het gebouw 
 Beperkte nutvoorzieningen 
 … 

 
 

3. Juridisch kader 

 Het gebouw ligt in parkgebied 
 Het gebouw is in redelijke staat 

 

4. Ligging & Omgeving 
- Kadastrale gegevens: park van Coloma, Josheph Depauwstraat 27 – 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Pieters-Leeuw, 2e afdeling, Sectie D, perceel 17 
- De concessie wordt enkel toegekend voor het torengebouw exclusief de kelder. 

 

5. Procedure  

Het gebouw blijft eigendom van de Vlaamse Overheid maar de eigenaars volgen een transparante en objectieve procedure in hun zoektocht naar een investeerder/uitbater. Aan het einde van de procedure zullen de gebouwen 
in concessie gegeven worden aan de kandidaat met het beste voorstel. De procedure wordt nader toegelicht in de concessienota.  

Deze kandidaat verwerft het recht om de gebouwen te renoveren en zakelijk uit te baten voor een periode van 1 jaar, waarbij de duur van de concessie en het bedrag van de vergoeding in verhouding staan tot de grootteorde 
van de investeringen in het vastgoed. 

Belangrijk : de eigenaars zullen niet mede-investeren in de restauratie van het vastgoed. Investering in de omgevingsaanleg zijn bespreekbaar. Alle verantwoordelijkheden voor het onderhoud aan de gebouwen zullen bij de 
concessionaris liggen. 

 

 

Met opmerkingen [SR1]: @Antoin Sam Toevoegen welke 
invullen we mogelijk zien: Sociaal-culturele 
ontmoetingsplaats  
Recreatieve ontmoetingsplaats  
Streekproductenwinkel en smaak-toerisme  
Natuurbeleving en natuureducatieve activiteiten  
Kunstatelier  
 



6. Beschrijving  

Algemeen: 

- Gelijkvloers +/-6 m x 6m  
- Eerste verdiep +/-6 m x 6m 
- Zolderkamer +/-6 m x 6m 

Er is geen sanitair aanwezig. 

 

7. Foto’s 

 



      



     

 


