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1. Doelstelling 
 

Natuurinvest wenst een open marktraadpleging te organiseren met ruime bekendmaking waarbij 
geïnteresseerde partijen een bieding kunnen uitbrengen ten aanzien van de verder in dit document 
beschreven gebouwen op de betreffende natuurlocatie. 

Momenteel zoekt Natuurinvest een investeerder om op deze locatie een horeca uitbating op te 
zetten. 

Ze ontwikkelen een project dat kadert in een samenhangend commercieel Bosland® verhaal waarbij 
natuur, recreatie en toerisme hand in hand gaan. Als private partner verkrijgt u een tijdelijk 
gebruiksrecht op de merknaam Bosland® aangaande de commercialisering van producten, 
communicatie, media en PR. 

De marktraadpleging valt niet onder toepassing van de overheidsopdrachten reglementering maar 
wordt georganiseerd in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel en met de principes van 
transparantie en het toekennen van een redelijke termijn voor het kenbaar maken van interesse. 
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2. Bosland 
 

Bosland® is de toepasselijke naam voor het grootste en meest kindvriendelijke natuurproject van 
Vlaanderen. Het gebied ligt in het Noorden van de Limburgse Kempen, op het grondgebied van de 
gemeenten Hechtel-Eksel, Overpelt en de stad Lommel. Het is een paradijs voor iedereen die houdt 
van natuur, sport of actie. 

De drie gemeenten bundelden de krachten met het Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurinvest, 
Regionaal Landschap Lage Kempen en Toerisme Limburg om natuur en mensen met elkaar te 
verbinden. 

De natuur moet toegankelijk zijn voor iedereen. Duurzame ontwikkeling staat daarbij voorop. Door 
kinderen van jongs af aan bij de werking van Bosland® te betrekken, stellen we de toekomst van deze 
uitzonderlijke natuur veilig. Met meer dan 1,2 miljoen toeristische overnachtingen is Bosland® bij 
uitstek dé toeristische trekpleister van de regio. 
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3. De Grote Hof 
 

3.1 Geschiedenis 
 

De geschiedenis van de Grote Hof gaat terug tot de twaalfde eeuw, toen de Norbertijnse abdij van 
Floreffe een uitgestrekt grondgebied in Eksel en Overpelt verwierf. 

Sinds de jaren 1970 deed het domein dienst als dancing en horecazaak, met verschillende 
verbouwingen tot gevolg. Van de huidige gebouwen is enkel het woonstalhuis nog enigszins 
authentiek. 

 

Ferrariskaart 1771 - 1778 

 

Verschillende landschapselementen rond de gebouwen doen de geschiedenis van het domein 
heropleven. De imposante eikendreef waarlangs je het domein binnenrijdt en de mooie solitaire linde, 
waarvan de leeftijd wordt geschat op vierhonderd jaar, verlenen de Grote Hof een voorname 
uitstraling. 

In 2012 kocht de Vlaamse Overheid ‘De Grote Hof’ op, om er één van de toegangspoorten tot Bosland® 
uit te bouwen. De Grote Hof is de eerste van drie toegangspoorten tot Bosland® die zal worden 
ontwikkeld. De locatie wordt een vertrekplaats voor recreanten en biedt de gelegenheid om te 
parkeren. 

Vanuit De Grote Hof vertrekken vervolgens een aantal wandel- en mountainbikeroutes samen met een 
aantal routes geschikt voor ruiters en menners. Om de ontvangst optimaal te maken werd reeds 
overgegaan tot de aanleg van een kinderspeeltuin aan De Grote Hof. 
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3.2 Beschrijving 
 

De Grote Hof dient te fungeren als ‘poortfunctie’ enerzijds, en in de toekomst als start- en stopplaats 
van (nationale) wandelroutes, fietsroutes en ruiter- en menpaden doorheen het aangrenzende 
wandelgebied ‘bossen van de Lage Kempen’. 

De gebouwen zijn georganiseerd rond een plein dat dienst doet als onthaalruimte. Dit onthaalplein, 
dat rechtstreeks via de eikendreef betreden wordt, is de vertaling van het erf. Het is het vertrek- en 
aankomstpunt voor alle (thematische) routes, biedt plaats voor terrassen van horeca activiteiten, 
fietsenstalling, spelruimtes voor de allerkleinsten, ... 

       

 

De kavel heeft een totale oppervlakte van 6.725 m². Het historische woonhuis van 100 m² werd door 
Onroerend Erfgoed als waardevol beschouwd. De rest van de site kan gesloopt worden en er is 
mogelijkheid voor de optrek van nieuwe gebouwen met een maximale footprint cfr. het Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan (2016) van ca. 1.500 m². 

In 2017 werkte specialist Horeca Partners een programma van eisen uit, ideaal voor de locatie: 

 Beschikbare footprint RUP = 30m x 50m = 1500 m² 
 Minimaal en maximaal scenario = 965 à 1420 m²  

o Brasserie 343 à 408 m² 
o Feestzaal 622 à 1012 m² 

 Woonst op verdieping = 100m² (footprint huidige woonst is 68m²) 
 Mogelijkheid tot bouwen van een nevengebouw (op locatie verdwenen schuur) 

 

 

 

 

 

 

 



- 6 - 
 

3.3 Ligging en bereikbaarheid 
 

De Grote Hof is gelegen aan de Lindelsebaan 430, dit op het grondgebied van de gemeente Overpelt. 
De directe nabijheid van de Noord-Zuidverbinding N74 en het afrittencomplex E314 zorgen voor een 
uitstekende bereikbaarheid. 
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 Reistijden met de wagen 

Pelt(Overpelt-Neerpelt), Hechtel-Eksel: 10 min  Eindhoven (NL): 45 minuten 

Lommel en Peer: 15 minuten  Turnhout: 50 minuten 

Bree: 25 minuten  Leuven: 55 minuten 

Valkenswaard (NL): 25 minuten  Maastricht (NL): 55 minuten 

Genk: 30 minuten  Aken (D): 1 uur 

Weert (NL): 30 minuten  Antwerpen: 1 uur 15 minuten 

Hasselt: 35 minuten  Brussel: 1 uur en 20 minuten 

Maasmechelen en Maaseik: 40 minuten   
 

 Trein – afstand station 

Station Neerpelt op 9 km en station Leopoldsburg op 15km. 

 

 

4. Marktstudie 
 

4.1 Toeristische mogelijkheden binnen- en buitenland 
 

De toeristische sector in Limburg kan terugblikken op erg succesvolle groeijaren. Van alle provincies is 
Limburg veruit de grootste stijger. Ook naar de toekomst toe ziet het er goed uit. 

Het aantal overnachtingen door Belgische bezoekers steeg sterk maar ook de bezoekers uit de 
omringende landen Nederland en Duitsland vinden steeds vlotter de weg naar Limburg, wellicht 
vanwege het succes van de vakantieparken. 

Toerisme Limburg voert ook nadrukkelijk promotie in beide landen. Nederland vormt dan ook een 
interessant doelpubliek voor toekomstig te ontwikkelen concepten. 

 

4.2 Marktsituatie 
 

Een bezoek aan “De Grote Hof” moet leerrijk, avontuurlijk en plezierig zijn en vooral een ware 
kindvriendelijke publiekstrekker! 

Uit de studie kwamen de volgende elementen naar voor: 

 Knappe locatie 
 Bosland sterk merk 
 Goede bereikbaarheid 
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Er bestaan veel kindvriendelijke overnachtingsmogelijkheden op een relatief korte afstand van de 
Grote Hof. Daarom is extra overnachtingscapaciteit geen must-have (tenzij perfect passend in een 
concept). Een passend thema restaurant is haalbaar: dit verlengt de verblijfsduur en verhoogt de 
besteding. Er is een beperkt aanbod aan kwalitatieve feestzalen in de omgeving zodat ook een 
invulling als feestzaal werd weerhouden. 

 

4.3 Besluit studie 
 

De horecazaak moet vanuit zichzelf voor een grote stroom bijkomende bezoekers kunnen zorgen om 
enigszins succesvol te kunnen zijn. Hiervoor zou het wenselijk zijn om een versterkende attractie uit te 
bouwen en een sterk hoofdthema te ontwikkelen. Verschillende concepten werden onderzocht en het 
Woodland Games thema werd naar voor geschoven als mogelijk thematische aantrekkingspool. Dit 
concept kan ook perfect aangewend worden voor team-building activiteiten, met of zonder verblijf. 
Daarnaast kan een bijkomende feestzaal de attractie versterken en ook een business publiek 
aantrekken. 

  

De studie gaat uit van een brasserie met 100 zitplaatsen binnen + terras, een feestzaal voor 200 
personen, team-building en outdoor activiteiten, al dan niet ge-outsourced. 

  

 

5. Architectuurstudie 
 

In 2017 voerden ontwerpbureau ‘Creosum’ en architectenbureau ‘De Gouden Liniaal Architecten’ een 
ontwerpend onderzoek uit. Uit deze studie kwam men tot het volgende, geprefereerde scenario, nl. 
afbraak van de bestaande gebouwen met uitzondering van de woning (gevel), en optrekken van een 
achter- en naastliggende nieuwbouw met een footprint van max 1.500 m². Dit met de onderverdeling 
taverne/ brasserie en een multifunctionele feestzaal. 

Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om een nevengebouw op te richten, dat niet ondergeschikt is 
aan het horecagebouw, maar net een functionele eyecatcher om mensen naar de site te brengen. 
Hierin kunnen zowel buitensanitair en lockers, stockage als een onthaal en info-punt in ondergebracht 
worden. 
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 Het hoofdgebouw 

De centraal gelegen woning bepaalt de gevellijn van alle verbouwingen of uitbreidingen van het 
hoofdgebouw. Dit betreft de historische gevellijn, waarop opnieuw verder kan worden gebouwd. 

De totale bouwhoogte van het hoofdgebouw is max. 2 bouwlagen en een zadeldak. Het bestaande 
centraal gelegen woonhuis dient geïntegreerd te worden binnen dit hoofdgebouw en als herkenbare 
entiteit in het geheel behouden te blijven. 
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 Het nevengebouw 

De totale bouwhoogte van het aanpalende nevengebouw moet merkbaar kleiner zijn dan de totale 
bouwhoogte van het hoofdgebouw en het mag het zicht op de dreef naar het hoofdgebouw niet 
hinderen. Het dient opgetrokken te worden in een hoeve/schuur typologie (zie enkele voorbeelden 
hieronder). 

De bebouwing dient georganiseerd te worden rond een onthaalplein. Op het onthaalplein kunnen 
speelvoorzieningen, fietsenstalling en andere constructies ter ondersteuning van de recreatieve en 
toeristische activiteiten voorzien worden. 
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6. De natuurlocatie 
 

6.1 Omschrijving 
 

De volledige kavel heeft een oppervlakte van 6.725 m². Het historische woonhuis op de site telt een 
bruto vloeroppervlakte van ca 100 m² en dient in ere hersteld te worden. 

De omliggende aanbouwen (feestzaal en discotheek) kunnen gesloopt worden waarna de mogelijkheid 
wordt geboden om nieuwe gebouwen te realiseren tot een maximale oppervlakte van ruim 1.500 m². 

 

Huidig grondplan 

De nutsvoorzieningen zijnde, elektriciteit, water en riolering zullen nog aangepast en/of voorzien 
moeten worden. 
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 Natuur 

 

Deze zone is bestemd voor het oprichten van een activiteitenbos: een openbaar gebied waarbinnen 
recreatieve en educatieve functies primeren in een natuurlijke bosrijke omgeving. Het activiteitenbos 
biedt speelruimte aan kinderen, jongeren, jeugdbewegingen, speelpleinwerking, inwoners, enz. Het 
bestaande bos dient maximaal behouden te blijven. Het oprichten van infrastructuren die nodig zijn 
voor het functioneren van de recreatieve en educatieve activiteiten zijn toegelaten. 

 

 Overig groen 

 

Het gebied is bestemd voor de inrichting en aanleg van een groene zone. Een deel van de zone kan 
ingericht worden als een parking met groen karakter. Recreatief medegebruik, de organisatie van 
evenementen en tijdelijk parkeren zijn als nevenfunctie toegestaan. Het inrichten van 
parkeervoorzieningen voor fietsers is binnen de hele zone toegestaan. De parking heeft een 
maximumcapaciteit van 250 parkeerplaatsen. Het oprichten van infrastructuren die nodig zijn voor het 
functioneren van de recreatieve activiteiten en evenementen zijn toegelaten. 
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6.2 Stedenbouwkundige informatie 
 

Op 26 mei 2016 werd het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Boslandsites te Overpelt’ definitief 
goedgekeurd. Dit RUP moet het mogelijk maken om ‘De Grote Hof’, ‘De Winner’ en ‘Napoleonstrand’ 
te ontwikkelen als strategische toeristische sites in het kader van Bosland. 

 

Op basis van dit RUP is de ontwikkeling van een zone voor de uitbouw van toeristische en recreatieve 
activiteiten gefaciliteerd. De te ontwikkelen zone is opgedeeld in twee delen: een zone voor 
nevengebouw en een bouwkader voor het hoofdgebouw. 

De brasserie met terras moet zich aan het onthaalplein situeren, zij zijn publiek toegankelijk en horen 
intrinsiek bij de functie “Poort tot Bosland”. De feestzaal met terras zijn meer afgescheiden en enkel 
toegankelijk voor het publiek dat gebruik maakt van de feestzaal e.a.. 

https://www.overpelt.be/rup-boslandsites-2  
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6.3 Beschikbaarheid 
 

De site is in eigendom van het Vlaams Gewest, Natuurinvest, eigen vermogen van het Agentschap voor 
Natuur- en bos. 

Momenteel wordt er een tijdelijke invulling aan het pand gegeven, dit via een kortlopende 
overeenkomst met korte opzegperiode. De onmiddellijke beschikbaarheid van het pand kan dus te 
allen tijde worden gegarandeerd. 

  

6.4 Zakelijk recht en duur daarvan 
 

Natuurinvest wenst een zakelijk recht te verlenen op de betreffende goederen waardoor één of 
meerdere private partners de mogelijkheid wordt geboden, om na het uitvoeren van de noodzakelijke 
investeringen aan de goederen, een herbestemming te geven en een private exploitatie te realiseren 
die aansluit bij de doelstellingen van de eigenaars. 

De eigenaars wensen de rechtsvorm en de periode waarin de percelen in uitbating worden gegeven 
nog niet nader te bepalen. Veel wordt bepaald door het projectidee en de investeringen die de 
uitbater opneemt. De aard en duur van het zakelijk recht evenals de concrete modaliteiten zullen het 
voorwerp uitmaken van verdere onderhandelingen, dit op maat van het project. 

 

6.5 Financiële verwachtingen 
 

Natuurinvest stelt als belangrijk uitgangspunt dat de uitbating een eigen bron van inkomsten moet 
hebben en dat ze zichtzelf moet kunnen bedruipen. De partner doet met andere woorden waar hij 
goed in is, en genereert inkomsten hieruit. Een deel hiervan wordt als gebruikersvergoeding betaald. 

 

6.6 Procedure 
 

Huidig dossier heeft als voorwerp het verlenen van zakelijke rechten aan één of meerdere partijen 
teneinde deze toe te laten een private exploitatie op de goederen te realiseren. Bijgevolg is de 
wetgeving inzake overheidsopdrachten niet van toepassing, maar de eigenaar zal het verlenen van 
zakelijke rechten organiseren via een objectieve en transparante procedure met mededinging en zal 
zich hierbij laten leiden door de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 

Eerst voert Natuurinvest een informele marktverkenning uit waarin er gepeild wordt naar de specifieke 
marktinteresse voor een bepaald goed en voor het kader waarbinnen dit goed kan gevaloriseerd 
worden. 

Daarna komt er een officiële oproep tot kandidaatstelling en kunnen geïnteresseerden hun bieding 
indienen tegen een specifieke datum. De bieding bestaat uit een inhoudelijk concept dat aantoont dat 
het voorstel solide is en goed kadert in het pand en de omgeving. Dit omvat een gedetailleerd business 
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plan en een financiële bieding in de vorm van een voorstel van maandelijkse concessievergoeding + 
een voorstel van investering in het pand. 

De biedingen worden vervolgens beoordeeld en na eventuele onderhandeling gegund aan de meest 
geschikte kandidaat. In uitzonderlijke gevallen, bij onvoldoende gunstig resultaat, wordt er beslist om 
niet te gunnen en wordt de procedure verlengd of aangepast. 

In de procedure worden de volgende stappen voorzien: 

 Natuurinvest doet een aankondiging tot kandidaatstelling op hun website en in andere 
gespecialiseerde media en vakbladen; 

 De geïnteresseerden kunnen bij Natuurinvest een dossier opvragen en een voorstel indienen; 
 Natuurinvest voert onderhandelingen met één of meerdere gegadigden die een voorstel 

hebben ingediend overeenkomstig huidig dossier; 
 Natuurinvest sluit een samenwerkingsovereenkomst af met de weerhouden kandida(a)t(en); 
 Natuurinvest verleent zakelijke rechten aan de weerhouden kandida(a)t(en) voor het 

betreffende perceel. 

 

www.natuurlocaties.be/vastgoedconcessies/de-grooten-hof-overpelt 

 

 

 


