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College Burgemeester en Wethouders van Weert 

Wilhelminasingel 101 

6001 GS Weert 

Horst, 2 november 2017 

 

Betreft:  Aanvulling “Principeverzoek project “Les Beaux Champs”, Lozerweg 118”. 

 

Geacht college, 

 
Op 27 juni 2017 ontving ik uw brief (kenmerk Z/17/046494) als reactie op het door mij namens cliënt 
op 8 juni 2017 ingediende principeverzoek inzake “Les Beaux Champs”, gelegen aan de Lozerweg 
118 te Weert. 
In uw brief geeft u aan dat er meer duidelijkheid nodig is alvorens een besluit genomen kan worden op 
het principeverzoek. U vatte daarvoor de aandachtspunten samen in een bijlage bij uw brief.  
Tevens verwees u naar een overleg in september met de andere in het gebied actieve partijen. Deel-
name aan dat overleg gaf weliswaar enige duidelijkheid over de bestaande initiatieven in het gebied, 
doch gaf niet de mogelijkheid met u over de aandachtspunten nader overleg te voeren. 
Hierna ga ik in op elk aandachtspunt, zodat u waarschijnlijk voldoende informatie heeft om tot een 
principebesluit te komen.  
Het gevraagde principebesluit is van groot belang in verband met de aanvraag van de provinciale 
subsidie ‘Restauratie Monumenten 2017-2018’. Inmiddels is in dat verband ook de bouwkundige in-
spectie van het monumentale landhuis in opdracht gegeven aan de Monumentenwacht. Om de be-
doelde subsidieaanvraag op korte termijn in te kunnen dienen, is een spoedig principebesluit dus van 
belang.  
Aanvullend merk ik op dat in de bijlage verschillende malen wordt verwezen naar andere plannen in 
het gebied en daarover vragen worden gesteld. Dit zijn echter plannen waar initiatiefnemer maar tot 
op zekere hoogte mee bekend is, maar waar de gemeente wellicht beter over is geïnformeerd. Daar 
waar mogelijk worden de vragen hierna niettemin zoveel als mogelijk van een reactie voorzien. 
 
• Oppervlaktes nieuw in principeverzoek zijn deels doorgehaald maar wel mee opgeteld. 
Dat is juist. De doorhalingen betreffen de te slopen gebouwen. Bij deze brief is een gecorrigeerde te-
kening met oppervlaktes gevoegd (zie afbeelding 1).  
 
• Parkeerplaatsen zijn buiten nieuwe bestemming geprojecteerd. Overigens dient gehele be-
stemming 'Bedrijf' in schematische weergave van de nieuwe bestemmingen te worden betrokken. 
Parkeerplaatsen zijn met de nieuwe bestemmingen en de bestemming bedrijf schematisch weergege-
ven. (zie afbeelding 2) 
 
• In hoeverre botst daghoreca met andere initiatieven in gebied? Is het gerechtvaardigd om hier 
een fietscafé te gaan exploiteren. In hoeverre sluit de locatie aan op een fietsroute of heeft dit de po-
tentie daarvoor, dit is niet inzichtelijk gemaakt. In hoeverre matcht dit met de plannen van CZW? 
In het gebied spelen momenteel diverse andere initiatieven. Het voorliggende initiatief heeft een eigen 
en uniek karakter omdat er sprake is van een agrarisch bedrijf in combinatie met een landgoed en een 
monumentale hoeve Les Beaux Champs, een cultureel historisch waardevol rijksmonument. De loca-
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tie krijgt een geheel eigen uitstraling passend bij de gebouwen, de omliggende natuur en de gewenste 
functies. Door het unieke karakter, dat afwijkt is van de overige initiatieven in het gebied, is een fiets-
café hier op zijn plaats en is dat een kwalitatieve verrijking van het toeristisch-recreatieve aanbod. 
Sowieso bevindt zich op dit moment nog geen horeca in het gebied. Over de Lozerweg langs het ka-
naal loopt reeds een erkende fietsroute waarvan veel gebruik wordt gemaakt vanuit Nederland en 
België. Les Beaux Champs ligt met haar oprijlaan direct aan deze fietsroute, waardoor de locatie 
reeds goed bereikbaar is via een fietsroute. De oprijlaan blijft ook na realisering van de plannen in 
stand. Bij realisering van de overige plannen in het gebied zal onderzocht worden of een verdere aan-
sluiting of aanpassing noodzakelijk c.q. wenselijk is. De plannen van CZW betreft de realisatie van een 
dagstrand met aanpalende voorzieningen, een duikplas en verblijfsaccomodatie met name gericht op 
groepen. Dit is geheel anders dan in het voorliggend advies het geval is. Er is geen sprake van 
groepsaccomodatie maar van plattelandskamers en –appartementen tot 4 personen. Bovendien is in 
alle andere initiatieven in het gebied sprake van recreatieve bestemmingen, terwijl hier sprake is van 
een ondergeschikte functie van een agrarisch bedrijf. Een dergelijke accommodatie op een agrarisch 
bedrijf geeft de recreant een heel andere beleving dan op een specifiek (dag-)recreatief bedrijf. 
 
• Aansluiting op aanwezige/door anderen aan te leggen recreatieve routestructuur ontbreekt. 
De locatie ligt aan de Lozerweg aan een erkende fietsroute. Bij ontwikkeling en het realiseren van 
andere plannen in het gebied zal worden nagegaan of een wijziging c.q. uitbreiding nodig en wenselijk 
is. 
 
• Om de te handhaven loods dient over een strook van 5 m de bestemming 'Agrarisch-
Agrarisch Bedrijf' te worden geprojecteerd. De huidige koeienstal wordt gesloopt. Waar worden de 
koeien in de toekomst gestald? In hoeverre zijn 20 slaapplaatsen ondergeschikt aan het agrarische 
bedrijf? Wat zijn de agrarische activiteiten feitelijk nog? Tevens onderbouwing nodig voor de te hand-
haven oppervlakte bedrijfsgebouwen. Tekeningen zijn heel onduidelijk. Wat is functie gebouw van 150 
m2. 
Bestemming loods met strook is aangepast. Tevens is hier na de afbeeldingen 1 en 2 een aparte toe-
lichting opgenomen die antwoord geeft op de vragen over de agrarische bebouwing en activiteiten. De 
tekeningen zullen in de toekomst in voldoende goede kwaliteit worden geleverd. 
 
• Primaat voor verblijfsrecreatieve voorzieningen, anders dan binnenplans geregeld, ligt bij 
CZW, tot 31 december 2018. Lozerweg 118 ligt in gebied waarvoor dit primaat van toepassing is. Ver-
der ontbreekt business-case. Er is een bedrijfsplan nodig dat inzicht geeft in de (investerings-)kosten 
en de opbrengsten uit de exploitatie. Bij plattelandsappartementen hoort ook een plattelandsbeleving. 
Hoe wordt de ruimte rondom het landhuis verder ingericht? En hoe wordt het perceel gekoppeld aan 
de recreatieve routes naar de belevingsheuvel en de Lozerweg? Borgen vitaliteit verblijfsrecreatie is 
belangrijk. Inbreng en toets vooraf via werkgroep dynamisch voorraadbeheer en werkgroep SML is 
noodzakelijk (bestuursafspraken regionaal). Verblijfsrecreatieve voorzieningen zijn ook mogelijk in 
directe nabijheid, zoals Resort IJzeren Man en heeft CZW nog plannen hiertoe? 
Gelet op het feit dat in voorliggend initiatief sprake is van een geheel ander karakter van verblijfsre-
creatie dan de specifiek op recreatie gerichte bedrijven of initiatieven in de omgeving, verdient dit initi-
atief een eigen benadering. Immers zal de realisering van het plan in alle gevallen zorgen voor een 
kwalitatieve verrijking van het toeristisch-recreatieve aanbod in verblijfsrecreatie. Geen der andere 
plannen in de omgeving vult de verblijfsrecreatie in zoals in het voorliggend plan. Bovendien is in de 
andere plannen in het algemeen sprake van groepsaccomodatie (ook CZW) en verblijfsmogelijkheden 
in bungalowpark(en).  
Achteraan in deze brief is een bedrijfsplan opgenomen, dat antwoord geeft op de gestelde vragen en 
gemaakte opmerkingen. 
De plattelandsbeleving wordt geboden door de landelijke ligging. Aan de ene kant ligt een bos en de 
andere kant ligt landbouwgrond en weide met een uitzicht op het Blauwe meertje. Het bos was van 
oorsprong een mooi aangelegd park. Dit wil initiatiefnemer weer terug brengen door het op te scho-
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nen, nieuwe aanplant te planten waar nodig en het wandelpad terug aan te leggen. Op de plek waar 
de grote schop afgebroken wordt en het bakhuisje herbouwd wordt zullen fruitbomen worden geplant, 
gazon aangelegd worden en een dierenweide worden gerealiseerd voor dieren zoals geitjes en kip-
pen. De huidige toegangslaan blijft grotendeels op dezelfde plek liggen maar dan als kiezelpad. Het 
pad komt alleen bij het rijksmonument iets verder van het gebouw te liggen zodat er voldoende ruimte 
is voor een terras.   
 
• In hoeverre is een recreatieve eindbestemming te overwegen met een tijdelijke agrarische 
bestemming? Is landgoed op basis van de Natuurschoonwet een optie? 
Er is sprake van een in bedrijf zijnde agrarisch bedrijf en –activiteiten. Er is geen voornemen om het 
bedrijf naar een zuiver recreatief bedrijf om te zetten. Het initiatief is juist opgebouwd uit een combina-
tie van gebruiksfuncties waardoor de agrarische functie samen met het reeds bestaande landgoed, de 
monumentale hoeve, de plattelandkamers en het fietscafé zorgen voor een unieke agrarisch-
recreatieve locatie.   
 
• Gedoogbeschikking verblijfsgebouw? Betreft illegale situatie. Gebouw komt volgens voorstel 
in 'Agrarisch' te liggen. Advies is dit op te lossen in landhuis als afhankelijke woonruimte en geen per-
soonsgebonden gedoogbeschikking hiervoor te verlenen. 
Het betreft weliswaar een illegale situatie, maar anderzijds een situatie die reeds 45 jaar door iedereen 
in stand is gehouden als woning. Hoewel er van verschillende bewoners sprake is, woont dhr. Cuijpers 
hier reeds 40 jaar. Dat is ook de reden waarom een persoonlijke omgevingsvergunning is verzocht, 
zodat uitsluitend de huidige bewoner er kan blijven wonen, maar in de toekomst de woonfunctie ver-
valt. Daarmee zal dan ook de illegale situatie automatisch ophouden te bestaan. 
 
• Beoogde woning in landhuis is erg minimaal, met één slaapkamer, 50 m2. Programma voor 
landhuis erg fors/vol. Advies hier nog eens goed naar te kijken. 
De in het landhuis geplande bedrijfswoning is inderdaad niet heel ruim, maar als eigenaar van het 
pand kan ruimschoots gebruik worden gemaakt van de diverse grote(re) algemene ruimten in het ge-
bouw. Bij de ruimtelijke indeling van het gebouw zijn zorgvuldig afwegingen gemaakt vanwege een te 
bereiken duurzame situatie. 
 
Bovenstaand zijn de reacties gegeven op de door u op 27 juni 2017 gestelde vragen en de gemaakte 
opmerkingen.  
Ik ga er vooralsnog van uit dat u nu een principebesluit zult kunnen nemen op het op 8 juni 2017 inge-
diende principeverzoek. 
Het is zeer belangrijk, mede in verband met een op korte termijn in te dienen subsidieverzoek voor de 
restauratie van het rijksmonument, zo spoedig mogelijk een principebesluit te verkrijgen. 
Mocht u nog vragen hebben of overigens nog informatie nodig hebben aangaande het verzoek, wil ik 
u vragen mij daarover spoedig te informeren. Ook is initiatiefneemster te allen tijde bereid om het ver-
zoek met de aanvullende gegevens mondeling nader aan u toe te lichten.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Apeladvies – Hans Engelen 
 
Bijlages: 

- Afbeelding 1 – oppervlakte gebouwen nieuwe situatie 
- Afbeelding 2 – schematische weergave bestemmingen 
- Toelichting agrarisch bedrijf met situatietekening en milieutekening 
- Bedrijfsplan ten aanzien van het initiatief. 
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Toelichting agrarisch bedrijf Cuijpers, Lozerweg 118 te Weert 
 
 
* Inleiding 
Met de brief van 26 juni 2017 reageerde de gemeente Weert op het op 8 juni 2017 door Apeladvies 
namens mw. I. Cuijpers ingediende principeverzoek. 
 
* De gemeente stelde enkele vragen met betrekking tot het agrarisch bedrijf: 
- waar worden de koeien in de toekomst gestald? 
- wat zijn de agrarische activiteiten feitelijk nog? 
- wat is de onderbouwing voor de te handhaven oppervlakte bedrijfsgebouwen? 
- wat is de functie van het gebouw van 150 m2? 
 
* Beschrijving agrarische activiteiten volgens melding 2015  
De laatste melding in het kader van het Activiteitenbesluit is van 29 juni 2015 en betreft het verande-
ren van het bedrijf met betrekking op het opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen, bedrijfs-
stoffen, drijfmest en het houden van dieren bij een type B-bedrijf (geen omgevingsvergunning nodig).  
Met de melding werd een deel van de ammoniakrechten ingetrokken en wijzigde het dieraantal. Op 
het bedrijf resteren sedertdien volgens de melding 15 zoogkoeien, 7 stuks jongvee, 18 vleeskalveren 
en 1 fokstier. 
Achteraan in deze toelichting zijn achtereenvolgens de situatietekening en de milieutekening opgeno-
men. 
 
* Beschrijving agrarische activiteiten naar aanleiding principeverzoek 
Met de in het principeverzoek omschreven gewenste ontwikkelingen zal het agrarisch bedrijf worden 
voortgezet. De komende jaren zal het bedrijf circa 21 hectare grond bewerken als akkerbouw. Deze 
gronden zijn ten dele in eigendom of worden gepacht en ingezet voor de productie van mais, schorse-
neren, uien en asperges en betreft verder ook grasland. De gronden liggen voornamelijk in Weert, 
maar ook in Sint Odiliënberg.  
 
* Er treden wijzigingen op ten aanzien van de gebouwen en de huisvesting van de dieren. 
De dieren zullen in de toekomst worden gehuisvest in de stal die volgens de bij de melding gevoegde 
tekening als ‘vleeskalverenstal’ is gekenmerkt (stal achter rijksmonument).  
De overige aangegeven stallen krijgen een andere functie of worden gesloopt. Mede door de sloop 
van gebouwen moet de gebouwelijke situatie worden herzien, zodat deze voldoet zowel aan de be-
hoefte voor de agrarische activiteiten  als aan de gewenste ontwikkelingen. 
Voor de agrarische bedrijfsexploitatie staan een aantal werktuigen en tractoren ter beschikking, die 
tevens in het bedrijf worden gestald en onderhouden.   
 
* Situatietekening volgens de nieuwe opzet en functies van de gebouwen: 
Toelichting op (hierna opgenomen) tekening: 
 
De ‘stal’ blijft als zodanig in gebruik. 
De sloop van gebouwen noodzaakt tot het gebruik van de bestaande werktuigenloods. (Er is door de 
gemeente in principe ingestemd met de toevoeging van deze loods aan het agrarische bedrijf). De 
‘werktuigenloods’ zal dienen voor de stalling van de werktuigen en tractoren. Tevens kan terplaatse in 
het onderhoud worden voorzien.  
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* Het gebouw van 150 m2 betreft de ‘schaapskooi’. Nu worden er machines opgeslagen, maar het 
gebouw is dermate slecht dat dit in de toekomst niet meer mogelijk is. Toch is het niet de bedoeling 
om het gebouw te slopen. De schaapskooi is gebouwd naar oude technieken en heeft een mooie 
vorm. Hierdoor is het van dusdanige waarde dat het gebouw in de toekomst zal worden gerenoveerd. 
 
* De ‘wagenloods’ wordt gebruikt voor de opslag van strooi, hooi en tractoren. 
Het ‘jachthuis met houtopslag’ is in gebruik van een jachtvereniging. Het huisje links van het rijksmo-
nument wordt gebruikt voor het stallen van fietsen en opbergen van een tuinset etc. 
 
Met deze opzet slaagt het bedrijf er in haar agrarische activiteiten en de gewenste ontwikkelingen met 
betrekking tot het rijksmonument op een adequate manier in te vullen. 
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Situatietekening	en	milieutekening	
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Bedrijfsplan  
 
Rapportnummer:     APELadvies 20171016 
 
Naam opdrachtgever:    I. Cuijpers 
  
Adres opdrachtgever:    Lozerweg 118 Weert 
 
Opsteller:   H.J.W. Engelen (in nauwe samenwerking 

met opdrachtgever mw. I. Cuijpers) 
 
Datum:     1 november 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
APELadvies, Gasthuisstraat 69, 5961 GA Horst,  
mobiel 0642617410; e-mail info@APELadvies.nl; internet www.APELadvies.nl  
Bank NL95RABO0113741030; KvK 12061220; BTW NL.0942.01.870.B0 
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1 Inleiding 
 
Mevrouw Ingrid Cuijpers exploiteert een agrarische onderneming aan de Lozerweg 118 te 
Weert. Deze agrarische onderneming bestaat uit landbouwactiviteiten op 21 hectare 
grond en het houden van maximaal 15 zoogkoeien, 7 stuks jongvee, 18 vleeskalveren en 
1 fokstier. De landbouw is de belangrijkste bron van inkomsten.  
 
De aanleiding tot het opstellen van een bedrijfsplan komt voort uit de restauratie van het 
landhuis Les Beaux Champs. Dit betreft een prachtig rijksmonument in slechte staat. Het 
is belangrijk dat het landhuis na de restauratie een duurzame economische, toeristische 
en maatschappelijke functie heeft. Er is daarom besloten om naast de agrarische onder-
neming plattelandskamers, plattelandsappartementen en een fiets-wandelcafé te realise-
ren in het landhuis.  
 
Voorliggend bedrijfsplan is als volgt opgebouwd. 
Het biedt allereerst een beeld van de eigenaar, daarna geeft het inzicht in de huidige on-
derneming, in de nieuwe markt die aangesproken gaat worden en tenslotte geeft het een 
goed beeld van de nieuwe functies in en om het rijksmonument.  
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2 De Ondernemer 
 
De persoonlijke gegevens van de ondernemer zijn als volgt: 
 
Naam: Ingrid Cuijpers 
Adres: Lozerweg 118 
Geboortedatum: 29-04-1983 
Burgerlijke staat: Ongehuwd 
 
Dirk Claes is de partner van mevrouw Cuijpers. Samen hebben ze een dochter van 6 jaar 
en een zoontje van een half jaar oud.  
Mevrouw Cuijpers heeft de opleidingen landbouw, werktuigbouwkunde, activiteitenbege-
leider, sociaal pedagogisch hulpverlener en nazorgmedewerker gevolgd en succesvol af-
gerond.  
 
Naast haar agrarische activiteiten is ze tot een jaar geleden altijd werkzaam geweest in 
de verstandelijk gehandicaptenzorg en de psychiatrie. Een jaar geleden bleek het niet 
meer haalbaar qua tijd om dit te combineren met de werkzaamheden voor het agrarische 
bedrijf, het rijksmonument en de nieuwe plannen. Ze heeft er toen voor gekozen om zich 
volledig op de werkzaamheden te richten die voortkomen uit de nieuwe plannen.  
Meneer Claes ondersteunt mevrouw Cuijpers waar mogelijk. Als de restauratie gereali-
seerd is zullen zij samen het wandel-fietscafé en de plattelandsappartementen en plat-
telandskamers uitbaten.  
 
Meneer Claes is al meer dan 20 jaar zelfstandig ondernemer. Hij runt sinds 15 jaar een 
eigenonderneming in de it en camerabewaking. Daarnaast heeft hij ook meerdere horeca 
ondernemingen geëxplodeerd en grote evenementen georganiseerd.  
Mevrouw Cuijpers en meneer Claes beschikken allebei over een divers netwerk waar ze 
gebruik van kunnen maken. Dit is een belangrijk punt voor de haalbaarheid van het ge-
hele project.  
 
Het rijksmonument is vanaf 1950 in het bezit van de familie Cuijpers, het is nu overge-
gaan naar de derde generatie. Mevrouw Cuijpers is mede hierdoor extra gemotiveerd en 
dus zeer gedreven om het rijksmonument te herstellen en hier een duurzame toekomst 
voor te bewerkstelligen. Zowel mevrouw Cuijpers als meneer Claes beschikken over vol-
doende ervaring wat betreft het uitbaten van eigen ondernemingen. Beide beschikken 
over een goed zakelijk inzicht en zijn zich er terdege van bewust dat het van groot be-
lang is dat er naast de agrarische activiteiten ook recreatieve activiteiten opgezet wor-
den. Het monument moet na voltooiing van de restauratie een duurzame economische, 
toeristische en/of maatschappelijke functie hebben ingevolge de provinciale subsidiere-
gels voor de restauratie van monumenten. Daarmee kan ook in de toekomst het behoud 
van de waarden van het landhuis met aanbouwen en een bakhuisje worden gegaran-
deerd. 
 
Meneer Claes en mevrouw Cuijpers zijn beide enthousiaste energieke mensen die ge-
schikt zijn om gasten een welkom gevoel te geven en een positieve sfeer te creëren.  
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3 De onderneming 
 
Het agrarisch bedrijf is de hoofdtak en blijft de hoofdtak van het bedrijf. Het houden van 
zoogkoeien is een klein onderdeel hiervan, het bestaat voornamelijk uit de landbouwacti-
viteiten. 
 
De realisatie en ontwikkeling zoals wordt voorzien, ziet er als volgt uit: 
In het rijksmonument komt één bedrijfswoning. Deze woning is niet groot maar dit is ook 
niet nodig omdat er tevens gebruik gemaakt kan worden van de algemene ruimtes. Er 
komen 3 plattelandskamers en 4 plattelandsappartementen. In totaal willen de onderne-
mers aan 20 personen logies met ontbijt verstrekken. De logies gasten hebben de moge-
lijkheid om gebruik te maken van een ontbijt in de gezamenlijke ruimte of om een ontbijt 
op de kamer of appartement geserveerd te krijgen.  
 
Daarnaast willen zij in het stalgedeelte een wandel-fietscafé uitbaten. Het café betreft 
een oppervlakte van 102 m2 en het terras 150 m2. Dit café zal zich richten op de wande-
laars en fietsers in het natuurgebied en kan tevens gebruikt worden door de gasten van 
de plattelandskamers en plattelandsappartementen. In het café zullen naast dranken ook 
gebak en versnaperingen aangeboden worden.  
Verder is aan de gemeente Weert verzocht om de locatie tevens als trouwlocatie aan te 
wijzen. 
 
De nieuwe doelen kunnen goed gecombineerd worden met de agrarische onderneming. 
Alle verouderde gebouwen worden afgebroken, hierdoor ontstaat er een ruime tuin bij 
het rijksmonument. Deze zal ingericht worden met een boomgaard, een weide met kleine 
dieren zoals geitjes, gazon en aangepoot worden met bomen, struiken, bloemen en plan-
ten. Het park zal opgeschoond worden en waar nodig aangepoot. De oude wandelpaden 
zullen hierbij hersteld worden. Om de plattelandsbeleving nog groter te maken zullen 
oude werktuigen een mooie plaats in de aangelegde tuin krijgen.  
Dit alles is mogelijk geworden doordat een andere loods kon worden overgenomen die 
gebruikt zal worden voor het stallen en onderhouden van de landbouwwerktuigen en 
landbouwvoertuigen. 
 
Dit geheel biedt op toeristisch-recreatief gebied diversiteit en een kwalitatief uitstekend 
aanbod onder aansturing van gedreven, professionele ondernemers.  
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4 De sector nader bezien 
 
In het huidige natuurgebied zijn nog zeer weinig faciliteiten op het gebied van horeca en 
logies. De ligging is prachtig. De gemeente Weert en de provincie Limburg hebben beide 
de intentie om het natuurgebied op de kaart te zetten. Het betreft een natuurgebied met 
een grote van 25000 hectare. Het natuurgebied ligt in Limburg, Noord-Brabant en Bel-
gisch Limburg. Het strekt zich uit over de gemeente Cranendonck, Weert, Nederweert, 
Bocholt, Bree, Kinrooi en Maaseik. Het is een gebied waar nat afwisselt met droog, open 
met gesloten, natuur met cultuur. Je vindt er moerassen, beekvalleien, vennen, bossen, 
heide, hooilanden, weilanden, akkers en grootschalige landbouwgebieden.  
 
Er zijn meer initiatiefnemers in de aanpalende omgeving. Denk hierbij aan camping De 
IJzeren man, Kuypers-Kessel zandwinning en Bloem. Camping De IJzeren man wil zich 
voornamelijk richten op de welvarende veertiger die zijn vakantie wil vieren in een luxu-
eus chalet. Zij zijn bezig met de uitwerking van deze plannen. Bloem had de intentie om 
een welnesscentra op te zetten, er is nog niet besloten of ze hier mee verder willen gaan. 
Ze willen in ieder geval kiezen voor een doel dat zich ook richt op de recreant. Kuypers-
Kessel heeft de intentie om verblijfsrecreatie aan te gaan bieden voor grote groepen. Les 
Beaux Champs richt zich met de plattelandskamers en plattelandsappartementen op de 
iets oudere doelgroep. De sfeer die het landgoed en het rijksmonument gaan uitstralen is 
ook een grote onderscheidende factor voor deze onderneming.  
Het is positief dat alle initiatiefnemers zich op een andere doelgroep richten. Hierdoor 
ontstaat een breed aanbod waar alle ondernemers profijt van kunnen ondervinden. 
 
De doelgroep van Les Beaux Champs bestaat uit toeristen die de omgeving van Weert en 
het Kempenbroek willen verkennen. Voornamelijk jonge senioren zullen tot de klanten-
kring behoren. Zij worden gekenmerkt door het feit dat zij willen genieten van hun korte 
verblijf, willen goede faciliteiten en vinden gastvrijheid erg belangrijk. Het aspect bele-
ving is erg belangrijk voor deze groep. De achtergrond van deze doelgroep is zowel Ne-
derlands als internationaal. De ligging van het landhuis is vlak bij de Belgische grens. 
Hierdoor kan men zich gemakkelijk richten op de Belgische en Nederlandse markt. Daar-
naast kunnen de gasten ook een uitstapje maken naar België. Veel toeristen in Nederland 
zijn afkomstig uit Duitsland. Dit is een markt waar ook aandacht aan zal worden ge-
schonken. 
 
De doelgroep voor de plattelandsappartementen, plattelandskamers en horeca gelegen-
heid bestaat voornamelijk uit “Gezellig lime, Rustig groen en Ingetogen aqua”.  
Gezellig lime staat voor: Vakantie is voor de lime gasten lekker vrij zijn, rust en ontspan-
ning, even weg van de dagelijkse verplichtingen en dan gezellig met het gezin iets leuks 
doen: wandelen, fietsen, een leuk plaatsje in de buurt bezoeken. 
Rustig groen staat voor: Tijdens de vakantie doet rustig groen het liefst rustig aan. Even 
alles achter je kunnen laten en weg van de dagelijkse beslommeringen. Ze zijn veel in de 
natuur te vinden, lekker wandelen en fietsen. Verder hebben ze geen bijzondere wensen. 
Het gewone en herkenbare is juist fijn en vertrouwd. 
Ingetogen aqua staat voor: Cultuur, natuur en (kalme) sportieve mogelijkheden zijn 
keywords in de vakantie. Lekker sportief buiten in de natuur zijn. Denk aan wandel- en 
fietsvakanties. Daarnaast verdiepen zij zich graag in streekculturen.  
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De doelgroep voor B&B’s wordt naast de gast van 50 jaar en ouder steeds breder. Zo 
maken tweeverdieners, de zakelijke gast en het gezin met kinderen steeds vaker gebruik 
van een B&B. Hoe breder de doelgroep hoe groter de doelgroep is waar op gericht kan 
worden. Deze informatie is verkregen op de volgende internet pagina:   
http://www.bedandbreakfastboeken.nl/acoomodatie_aanmelden/informatie_over_b_b_st
arten 
Het is belangrijk dat de logies voorzieningen een informatieve website heeft en de websi-
te technisch geschikt is voor de koppeling met boekingswebsites. De boekingen van plat-
telandskamers en plattelandsappartementen verlopen veel via internet. Het aantal men-
sen dat via internet boekt neemt alleen maar toe.  
 
De locatie Les Beaux Champs ligt aan een veel gebruikte fietsroute. Dit gebruik zal in de 
toekomst alleen maar toenemen. Het rijksmonument is te zien vanuit de Lozerweg. Om 
bekendheid te geven aan Les Beaux Champs en de geboden diensten zal op meerdere 
plaatsen reclame worden gemaakt. Hierbij kan gedacht worden aan borden aan de rand 
van het natuurgebied, folders die in de omgeving verstrekt worden, verwijzingen via het 
VVV en informatie via een website en andere internetpagina’s. De gasten kunnen via de 
oprijlaan naar het rijksmonument komen. De oprijlaan wordt tevens ook vernieuwd en 
aangepast op het geheel qua uitstraling en ligging. De mooie oude bomen blijven ge-
handhaafd omdat zij samen met het landhuis de sfeervolle en exclusieve uitstraling bie-
den. Naast deze bereikbaarheid houden de ondernemers ook de mogelijkheid open om 
Les Beaux Champs via de andere kant aan te sluiten op een fietspad. Vanuit het oogpunt 
van veiligheid willen zij wel graag de mogelijkheid behouden om het landgoed op bepaal-
de tijden te kunnen sluiten. Voor de gasten van de plattelandsappartementen en plat-
telandskamers blijft er natuurlijk wel altijd de mogelijkheid om te komen en te gaan.  
 
De gemeente Weert heeft de intentie om het gebied beter toegankelijk te maken voor 
wandelaars en fietsers. Dit willen zij bewerkstelligen door vlak bij de locatie een wandel-
fiets-ecoduct te plaatsen. Daarnaast is er de intentie vanuit de gemeente Weert om een 
grote verbetering aan te brengen aan de Kempenweg (vlak bij Les Beaux Champs) in 
verband met de veiligheid van het fietsverkeer. De aantrekkelijkheid voor recreanten van 
dit gebied wordt hiermee zeker vergroot.  
 
Voor Limburg, de enige Nederlandse provincie met grenzen met Duitsland én België, 
heeft internationalisering een extra dimensie. Internationalisering als ‘het leggen van 
verbindingen met het buitenland’ is wezenlijk voor de toekomst van Nederland. Economi-
sche internationalisering is daarbij ook voor Limburg essentieel.  
Limburg vormt ook een strategisch gebied als groene schakel tussen de Europees belang-
rijke natuurgebieden Veluwe / Gelderse Poort en Eifel / Ardennen (noord-zuidrichting) en 
tussen de Hoge Kempen / Kempen-Broek / Brabants Plateau en Eifel/ Ardennen (oost-
westrichting).  
(Informatie verkregen uit de POL 2014 Voor de Kwaliteit van Limburg) 
 
Weert is een groene stad. In 2012 heeft Weert de titel groenste stad van Nederland ge-
wonnen, in 2013 groenste stad van Europa en in 2014 groenste stad van de wereld. 
Weert heeft mooie groene woongebieden, duurzame bedrijventerreinen, unieke natuur 
en een uitgestrekt dynamisch buitengebied met bijzondere recreatieve voorzieningen. De 
groenstructuur hangt ook veelal samen met cultuurhistorische elementen in de gemeen-
te: denk aan schansen, molens, kransakkers, kerken, kloosters en hoeves. Les Beaux 
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Champs zal na de restauratie en de nieuwe bestemmingen een mooie toevoeging vormen 
aan dit geheel. 
(Informatie verkregen uit de Structuurvisie Weert 2025 Deel 1 en de website Weert.nl) 
 
De Vitaliteit Verblijfsrecreatie Limburg van 2015 is gericht gemaakt voor de kampeer- en 
bungalowbedrijven. Dit is een andere doelgroep dan de doelgroep die gebruik maakt van 
plattelandsappartementen en plattelandskamers. De doelgroep van kampeer- en bunga-
lowbedrijven kan wel een doelgroep zijn voor het wandel-fietscafé. Sommige valkuilen en 
kansen die in dit verslag benoemd worden kunnen ook van toepassing zijn op de recrea-
tieve doelen die de ondernemers van Les Beaux Champs kiezen.  
 
Er wordt aangegeven dat het van belang is dat er voldoende geïnvesteerd wordt om de 
kwaliteit te waarborgen. Dat het belangrijk is dat naast de eigen producten die aangebo-
den worden dat er in de omgeving ook voldoende recreatieve mogelijkheden zijn. Er 
wordt aangegeven dat in Noord-Limburg de omgevingskwaliteit voor toeristen beperkt is. 
Nu is er in de omgeving van Les Beaux Champs veel natuur die recreanten trekt. Op ho-
reca en logies gebied zijn er nog weinig mogelijkheden. Er zijn wel meerdere initiatieven 
voor het gebied. Verder ook dat de persoonlijke omstandigheden en matig ondernemer-
schap een valkuil vormen voor veel uitbaters. In dit geval is het een meerwaarde dat de 
ondernemers over horeca ervaring en veel ervaring in het zelfstandig ondernemerschap 
beschikken. Het is ook een grote meerwaarde dat zij zich richten op drie verschillende 
takken. 
Er staat letterlijk als valkuil “Eenzijdige inkomstenbronnen en aanbodmix; veel eenzijdige 
bedrijven zonder gezonde mix van inkomstenbronnen (zoals dag- en waterrecreatie, ho-
reca, bewuste verhuurmix en/of een agrarisch bedrijf)”.  
(Informatie verkregen uit De Vitaliteit Verblijfsrecreatie Limburg 2015) 
 
De Toeristische Trendrapportage Limburg geeft veel relevante informatie over het toe-
risme weer.  
Limburg is al jarenlang een sterk toeristische provincie. Limburg bevindt zich vaak in de 
top 3 van Nederland. Gemiddeld wordt er 36 euro per persoon per vakantiedag uitgege-
ven. Het marktaandeel buitenlandse gasten is door de jaren heen fluctuerend. Hoewel 
het aantal buitenlandse gasten de laatste jaren is toegenomen in Limburg, het markt-
aandeel is afgenomen omdat andere provincies relatief gezien beter presteren. Het me-
rendeel van de buitenlandse gasten komt uit Duitsland (38%) en België (33%). Het aan-
tal overnachtingen van Amerikaanse verblijfgasten is gegroeid met 25%. Het aantal Azia-
tische bezoekers neemt bijna met een derde toe in de periode van 2012 – 2014, terwijl 
het aantal overnachtingen zelfs met 57,5% stijgt. De provincie Limburg staat bij het aan-
tal overnachtingen van de Nederlanders op de tweede plek van de Nederlandse provin-
cies. Limburg kent naast een goed zomer- ook een sterk herfst- / winterseizoen. Het 
aantal overnachtingen van Nederlanders in Limburg is in 2014 met 5,6% gestegen ten 
opzichte van 2013. Het aantal vakanties is gelijk gebleven. Gemiddeld verblijven Neder-
landers in 2014 tijdens hun vakantie langer in Limburg dan zij in 2013 deden. Het ge-
middeld aantal overnachtingen is gestegen van 4,7 naar 5,0 nachten. Landelijk laten va-
kanties en overnachtingen beide een dalende trend zien.  
 
Het grootste gedeelte van de vakanties in Limburg vindt ’s zomers plaats 31%. De korte 
vakanties van 2-4 dagen zijn in Limburg redelijk verspreid over het jaar. De winter was 
in 2014 het populairste met 27% van de korte vakanties.  
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 Bezettingsgraad Limburg Bezettingsgraad Nederland 
Hotels 39% 44% 
Huisjesterreinen 40% 35% 
Kampeerterreinen 9% 12% 
Groepsaccommodaties 15% 21% 
Overig 12% 20% 
Onder de overige categorie vallen: pensions, B&B, appartementen, woning van fami-
lie/vrienden, woning van particulier, trekkershut, kampeerboerderij, jeugdherberg, volks-
tuinhuisje, boot en overig. 
 
Bezettingsgraad overig Noord-Limburg per seizoen: 
 Voorjaar Zomer Najaar Winter 
Noord-Limburg 20% 31% 29% 19% 
 
Zuid-Limburg heeft het grootste aanbod qua slaapplaatsen in hotels, op kampeerterrei-
nen en in groepsaccommodaties. Noord-Limburg heeft vooral veel slaapplaatsen op huis-
jesterreinen, deze huisjesterreinen zijn gemiddeld groter dan in Zuid-Limburg.  
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De top 5 vakantietypen in Limburg zijn: 
Top 5 Soort vakantie Aantal vakanties 
1 Vakantie met familie/vrienden/collega’s 352.000 
2 Rust, ontspanning, gezelligheid 295.000 
3 Op de natuur gerichte vakantie 261.000 
4 Sportieve of actieve vakantie 242.000 
5 Stedenvakantie 212.000 
 
Populairste activiteiten tijdens een vakantie in eigen land: 
Top  Activiteit Limburg Nederland 
1 Uit eten in een restaurant 69% 65% 
2 Wandelingen maken 61% 57% 
3 Funshopping 42% 34% 
4 Zwemmen 42% 33% 
5 Bezoek aan bezienswaardige gebouwen 32% 23% 
6 Bezoek aan natuurreservaat, natuurgebied 28% 31% 
7 Tochtjes met de fiets 22% 30% 
8 Bezoek aan museum, oudheidkamer 12% 14% 
9 Bezoek aan pretpark, attractiepark 10% 9% 
10 Uitgaan (café / discotheek) 9% 8% 
 
Over het algemeen is er in Nederland sprake van een verzadigde markt in de verblijfsre-
creatie. Het aanbod is te eenzijdig en overstijgt de vraag qua capaciteit. Anderzijds is er 
de behoefte aan innovatie en kwaliteitsverbetering en is er ruimte voor concepten die het 
huidige toeristische product verrijken.  
 
Bijna de helft van de bezoekers van Zuid-Limburg is 50+ en bestaat uit een tweeper-
soonshuishouden. Noord- en Midden-Limburg ontvangen juist vaker gezinnen met kin-
deren tot en met 12 jaar. 12% Van de vakantiegangers in Limburg zijn ouder dan 65 
jaar. 10% Van de vakantiegangers in Limburg is een eenpersoonshuishouden en 46% 
zijn tweepersoonshuishoudens van 35 jaar en ouder. De oudere leeftijdsgroepen (50-64 
jaar en 65 jaar en ouder) laten over de afgelopen 10 jaar wel een stijgende ontwikkeling 
zien. Steeds meer stellen van middelbare en oudere leeftijd gaan in Limburg op vakantie. 
1% gaat alleen op vakantie, 41% gaat met twee personen op vakantie 10 % met drie 
personen en 19% met vier personen.  
 
Van alle vakantiegangers in Noord-Limburg valt 15% onder Gezellig Lime, 13% onder 
Rustig groen en 16% onder ingetogen Aqua. De gemiddelde bestedingen per dag per 
doelgroep verschillen. Gezellig lime besteed gemiddeld per dag 32,66, Rustig groen 
39.59 en Aqua 39.05 euro.  
 
Nederlandse toeristen geven in 2014 in Noord-Limburg gemiddeld per dag het volgende 
uit: 17 euro aan vervoerskosten, 111 euro aan verblijfskosten, 5 euro aan vervoerskos-
ten ter plekke, 33 euro aan horeca, 6 euro aan excursies/entree, 25 euro aan uitgaven in 
winkels en 6 euro aan overige zaken.  
 
Bestedingen per dag van buitenlandse toeristen en zakelijke verblijfsbezoeken aan in to-
taal aan reis en verblijf in Nederland verschillen erg per land van herkomst. Personen 
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afkomstig uit Duitsland besteden gemiddeld per persoon 112 euro per dag, mensen af-
komstig uit België besteden gemiddeld 116 euro per dag en uit Frankrijk 228 euro per 
dag.  
(Toeristische Trendrapportage Limburg 2014-2015) 
 
Er is weinig tot geen specifieke informatie verkrijgbaar over bijvoorbeeld de bezettings-
graad of gemiddelde kamer prijs van plattelandsappartementen en plattelandskamers. 
Plattelandsappartementen en plattelandskamers zijn het meest vergelijkbaar met B&B 
kamers. In Nederland in 2014 was de gemiddelde kamerprijs met ontbijt in een B&B 75,- 
euro. Deze informatie is verkregen op de volgende website: 
https://www.bedandbreakfast.nl/blog/eigenaren/2015/08/07/meer-gasten-voor-bed-
breakfasts-wereldwijd/. 
 
De gemiddelde bezettingsgraad van hotels/pensions/jeugdaccommodaties in Nederland 
en het buitenland van de maanden januari t/m juli 2017 is 49,4%. Deze informatie is 
verkregen op de volgende website: 
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=82058NED&LA=NL 
 
Aan de hand van de bovenstaande informatie kunnen de volgende conclusies getrokken 
worden wat betreft de toekomstplannen van Les Beaux Champs.  
De ligging is goed. Dit omdat er in de omgeving een divers aanbod is en het aanbod 
hoogstwaarschijnlijk alleen maar rijker wordt. Er kan in de buurt gezwommen worden in 
een grote natuurplas, er is een subtropisch zwembad, er worden diverse watersport acti-
viteiten aangeboden en er is een zeer divers natuurlijk landschap waar gebruikt van ge-
maakt kan worden om te wandelen en te fietsen. Wandelen is de op één na populairste 
activiteit op vakantie. Daarnaast staat op nummer één het buiten de deur uit eten gaan. 
Weert beschikt over veel eetgelegenheden. Voor het wandel- en fietscafé is dit ook een 
positief gegeven. Zwemmen is de vierde populaire activiteit. Op nummer vijf staat een 
bezoek aan bezienswaardige gebouwen. Gelet op het Rijksmonument sluit dit ook goed 
aan bij de vraag van de toerist. Op zes staat tochtjes met de fiets, daar leent de omge-
ving zich helemaal voor. Dit gaat qua infrastructuur ook nog verbeteren.  
 
Er wordt aangegeven dat het belangrijk is dat er onderscheid gemaakt wordt met ande-
ren logies mogelijkheden. De ligging en het rijksmonument zijn zeer onderscheidend. De 
Eclectische stijl van het Rijksmonument komt in de omgeving zeer weinig voor.  
 
In Noord-Limburg zijn veel huisjesterreinen. Plattelandsappartementen en plattelands-
kamers trekken een ander publiek aan. Dit is ook van belang omdat het aanbod logies op 
huisjesterreinen al groot is.  
 
Van de top vijf vakantie typen zal de doelgroep voornamelijk voortkomen uit de nummer 
2 Rust, ontspanning en gezelligheid en de nummer 3 op de natuur gerichte vakantie. Les 
Beaux Champs verwacht gezien de omgeving ook gasten voor een sportieve en actieve 
vakantie maar wel in mindere mate gezien de doelgroep voor de logies voornamelijk uit 
senioren zal bestaan. De doelgroep zal voornamelijk bestaan uit Gezellig lime, Rustig 
groen en Ingetogen Aqua.  
 
In het gebied waar Les Beaux Champs gevestigd is wordt veel gefietst en gewandeld. 
Aan de rand van het gebied ligt café restaurant De Sluis en café restaurant De Schut-
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tershoeve. In de buurt van Les Beaux Champs is tot op heden geen horeca gevestigd. De 
eerst volgende horeca vestiging speciaal voor fietsers is in Lozen, in België. Tijdens de 
druk bezochte Open Monumenten dag in 2017 werd er aangegeven door veel bezoekers 
dat ze hier met regelmaat fietsen en een horeca gelegenheid missen. Veel mensen gaven 
aan dat zij de ligging ideaal vonden, de plek mooi vooral qua oprijlaan en dat ze gechar-
meerd waren het landhuis. De verwachting is dan ook dat de klanten van de horeca ge-
legenheid lang niet alleen uit toeristen zullen bestaan maar misschien zelfs voor het me-
rendeel uit recreërende inwoners van Weert en omgeving.  
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5 De opzet van het bedrijf 
 
De onderneming bestaat nu uit 21 hectare landbouw en een aantal dieren. Qua landbouw 
worden er jaarlijks diverse gewassen geteeld. De gewassen die afwisselend geteeld wor-
den zijn maïs, aardappelen, schorseneren en asperges. Een klein gedeelte is grasland. 
 
Het landhuis zal voorzien worden van 3 plattelandskamers en 4 plattelandsappartemen-
ten. De oppervlaktes verschillen en liggen tussen de 12 en 52 m2.De plattelandskamers 
zullen allen worden voorzien van luxe bedden, stoelen, eettafel, TV, WiFi, koffieapparaat, 
waterkoker, koelkast en een badkamer met douche, wc en wastafel. De plattelandsap-
partementen zullen naast de voorzieningen die ook in de plattelandskamers komen, ook 
beschikken over een eigen keuken. De keuken wordt voorzien van een inductiekookplaat, 
afzuigkap, spoelbak en combimagnetron. 
De algemene ruimtes zullen bestaan uit een zitkamer, eetkamer, grote entree en keuken. 
In de zitkamer en de entree zullen zitplaatsen komen waar rustig een boekje gelezen kan 
worden. De entree zal naast een grote raampartij voorzien worden van een openhaard. 
Deze mooie ruimte zal daarom niet alleen voor de entree gebruikt worden.  
 
Via de veelgebruikte fietsroute langs het kanaal op de Lozerweg kan Les Beaux Champs 
makkelijk en op een statige manier bereikt worden. Er zal tevens gekeken worden of het 
mogelijk is om aan te sluiten op een tweede fietspand vanuit de andere kant. Dit is af-
hankelijk van de nog onbekende plannen van de buren. Zodra deze bekend zijn zal er 
gekeken worden naar de mogelijkheden. Deze vraag is wel reeds gecommuniceerd met 
ARK. Aan de Lozerweg bij de oprijlaan zal een bord komen waar aangegeven wordt dat 
het de ingang is van Les Beaux Champs en wat voor faciliteiten hier geboden worden. 
Daarnaast zal er informatie in de buurt verstrekt worden, zal er een internetpagina ge-
maakt worden en wordt aangesloten op boekingspagina’s op internet. Op deze manier zal 
optimale herkenbaarheid worden bereikt. 
 
De dag horeca zal worden gerealiseerd in de oorspronkelijke stal. Bij de stal komt een 
terras met zicht op de landerijen en de recreatieplas. De doelgroep van de daghoreca zal 
bestaan uit de gasten van de plattelandskamers en plattelandsappartementen, dagrecre-
anten in het natuurgebied en bewoners uit de streek en de gasten van deze trouwlocatie. 
Deze zal in de zomermaanden 5 dagen per week geopend zijn tot maximaal 23.00 uur.  
In de horeca is het vaak lastig om een financieel gezond bedrijf te runnen. Dit ligt voor-
namelijk aan de vaak hoge huurprijs van het pand en de hoge loonkosten van de mede-
werkers. Het Rijksmonument is al in eigendom, dit is in dit geval een voordeel. Om de 
loonkosten te beperken is ervoor gekozen om de klanten zelf hun hapje en/of drankje te 
laten pakken en daarna aan de kassa af te laten rekenen waar een caissière zit. Er wordt 
van de klanten gevraagd of ze hun dienblad met vuile vaat bij vertrek in een kar willen 
plaatsen. Daarnaast is er minimaal één extra medewerker nodig om het geheel schoon 
en opgeruimd te houden en de voorraden aan te vullen. De Hema, La Place of IKEA ge-
bruiken het zelfde concept en vooral bij de Hema en La Place wordt hier voornamelijk 
gebruik van gemaakt door gasten die in de zelfde leeftijdscategorie verkeren als de gas-
ten van een fietscafé of plattelandsappartementen. Het is wel belangrijk dat de gasten 
zich welkom voelen en er een positieve sfeer heerst. Dit zal mede geboden moeten wor-
den door de gasten vriendelijk en gastvrij te behandelen en ook persoonlijke aandacht te 
geven.  
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Inpandig in het wandel-fietscafé is er plaats voor 50 gasten. Het wandel-fietscafé is 102 
m2 groot. Dit is als volgt berekend: 1.25 m2 meter per gast 50 x 1.25 is 62.50 m2 60% 
van het verdiende oppervlak is onverdiend oppervlak. Dit betekent 62.50 : 100% = 
0.6250 60 x 0.6250 = 37.50 m2 onverdiend oppervlak.  
Voor het terras hoeft er geen rekening gehouden te worden met een onverdiend opper-
vlak. Dit betekend dat er op het terras plek is voor 120 gasten.  
Informatie verkregen op volgende internet pagina: 
https://passie.horeca.nl/content/18713/Interieur_en_exterieur.html 
 
Het horeca gedeelte en de logies is een ondergeschikte nevenactiviteit van de agrarische 
onderneming. 
 
Mevrouw Cuijpers zal het agrarische gedeelte samen met haar vader blijven uitoefenen. 
Daarnaast zal Mevrouw Cuijpers samen met haar partner meneer Claes de logies en het 
horeca gedeelte gaan uitbaten. Mevrouw Cuijpers en meneer Claes zullen dit geheel in 
goed overleg op alle vlakken samen uitvoeren. Dit zodat beide partners goed op de hoog-
te zijn van alle onderdelen van de ondernemingen. 
 
In het horeca gedeelte zullen naast mevrouw Cuijpers en meneer Claes minimaal twee 
personen werkzaam moeten zijn. Het aantal gasten zal afhankelijk zijn van het seizoen 
en het weer. Daarnaast zullen zij gebruik gaan maken van een stagiaire met een oplei-
ding in de horeca sector.  
 
De geschatte verwachte termijnen voor het realiseren van de restauratie en het landgoed 
van Les Beaux Champs staan in de onderstaande tabel beschreven: 
 
Welke stap: Datum: 
Indienen extra informatie voor aanvraag principeverzoek. 01-11-2017 
Uitsluitsel principeverzoek 29-11-2017 
Aanvragen vergunning Gemeente n.n. 
Aanvragen subsidie bij de Provincie 30-11-2017 
Aanvragen advies Welstandcommissie Gemeente n.n. 
vergunning Gemeente n.n. 
Uitsluitsel subsidieaanvraag bij de Provincie n.n. 
Start restauratie z.s.m. 
 
Er is sprake van een bedrijfsopzet met drie verschillende takken. Uit onderzoek blijkt dat 
het ook verstandig is om indien mogelijk naast logies ook bedrijfsmatig horeca aan te 
bieden en/of agrarische activiteiten uit te voeren. Hierdoor heb je meer kansen en kun je 
risico’s spreiden. In dit geval is de agrarische activiteit de hoofdactiviteit en de logies en 
de horeca de nevenactiviteiten. Wat betreft de logies en de horeca is het belangrijk dat 
de kwaliteit die geboden wordt hoog is. Dit moet terugkomen in de uitstraling van het 
gebouw, de ruimtes, de gastvrije en beleefde benadering, de drank en spijs en de omge-
ving. Uit dit onderzoek is gebleken dat deze bedrijfsopzet, in deze omgeving, op deze 
plek, met dit rijksmonument zeker een grote kans van slagen heeft. Mede dankzij de lage 
personeelskosten en eigen eigendom.  
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6 Het economisch perspectief, duurzaam en vitaal 
 
De personele kosten zijn gebaseerd op de beoogde organisatieopzet en de daaraan gere-
lateerde personele bezetting rekening houdend met openingsuren, jaarplanning en extra 
acties als trouwlocatie. 
 
De prijzen van de kamers en appartementen zullen verschillend zijn. De prijs is inclusief 
ontbijt. De prijs van een kamer zal ongeveer liggen op 100,- euro en een appartement op 
175,- euro. De kamers zullen voornamelijk gebruikt worden door twee personen en de 
appartementen zijn geschikt voor twee tot vier personen. In de berekeningen wordt uit-
gegaan van een gemiddeld gebruik van 3 personen per kamer. Dit betekent dat gemid-
deld een kamer/appartement 142,86 euro bedraagt. Per persoon is de gemiddelde ka-
mer/appartement prijs 47,62 euro. 
 
Ongeveer 10% van de kosten in de horeca mogen aan huisvestingskosten op gaan. De 
inslag van het etenswaar mag maximaal 30% kosten van de verkoopprijs. Op de etens-
waren moet 70% brutomarge berekend worden. Het verkoopbedrag van het etenswaar 
kan berekend worden met het kostprijsfiche van Bedrijfseconomie voor de Horeca. Ge-
middeld gezien kan de berekening op etenswaar berekend worden door de inkoopprijs 
met drie keer te verdubbelen. Op dranken zit gemiddeld 20% brutomarge.  
De loonkosten mogen maximaal 25% van de omzet bedragen.  
Deze informatie is afkomstig van de volgende internet pagina: 
https://foodbrigade.nl/2016/nieuw-op-foodbrigade-serie-horeca-kengetallen-maakt-jou-
zakelijk-nog-slimmer/ 
 
We beschikken niet over gemiddelde cijfers over soortgelijke horeca gelegenheden. De 
Rabobank biedt wel een aantal cijfers waar we rekening mee kunnen houden. Tussen 
2010 en 2015 gaf de gemiddelde bezoeker van een eetcafé 12.50 euro per persoon uit, 
van een traditioneel café 10,50 euro en bij een strandpaviljoen 9,50 euro. Deze informa-
tie is verkregen op de volgende internet pagina: 
http://www.rabobankcijfersentrends.nl/index.cfm?action=print&branche=Drinkgelegenhe
den 

Naar verwachting zal de gemiddelde bezoeker twee drankjes drinken en een stukje vlaai 
eten. Gemiddeld gezien zal een drankje 2,75 euro kosten en een stukje vlaai 2,50 euro. 
Dan kom je op een gemiddelde besteding uit van 8,00 euro. 

Het aantal klanten van het wandel-fietscafé zal afhankelijk zijn van het weer. Dit is dus 
seizoensafhankelijk. In de berekeningen gaan we uit van de volgende openingstijden: 
Oktober t/m maart geopend van vrijdag t/m zondag van 11.00 tot 20.30 uur.  
April t/m mei geopend van woensdag t/m zondag van 11.00 tot 20.30 uur. 
Juni t/m september geopend van woensdag t/m zondag van 11.00 t/m 23.00 uur.  
 
Bij een startend horeca bedrijf is een bezetting van 50% het gemiddelde. Na één á twee 
jaar stijgt dit meestal naar 75 tot 80%. De onderstaande berekening is gebaseerd op een 
bezetting van 50%. Dit is gebaseerd op informatie verkregen op de volgende internet 
pagina: https://passie.horeca.nl/fav/21%20Kengetallen.pdf 
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De bezettingsberekening is in de maanden juni t/m september gebaseerd op de opper-
vlakte van zowel het terras als de ruimte binnen. In de overige maanden is alleen reke-
ning gehouden met de ruimte binnen.  
Naar verwachting verblijven gemiddeld gezien de klanten van de horeca 1 uur in de gele-
genheid. Deze verwachting is meegenomen in de berekeningen.  
Les Beaux Champs kan tevens gebruikt worden als trouwlocatie. Mocht de horeca ruimte 
onvoldoende blijken te zijn is er een mogelijkheid om een tent neer te zetten bij het 
rijksmonument om de overdekte ruimte te vergroten. Naar verwachting zullen ongeveer 
5 bruiloften per jaar plaatsvinden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezetting horeca – capaciteit oktober t/m mei 50 personen en juni t/m september 172 personen.   

Openingsuren horeca:  Aantal bezoekers:  Omzet: 

Januari 124  3.100    24.800 

Februari 114  2.950    23.600 

Maart  124  3.100    24.800 

April  209  5.225    41.800 

Mei  200  5.000    40.000 

Juni  264  20.064   160.512 

Juli  276  20.976   167.808 

Augustus 252  19.152   153.216 

September 264  20.064   160.512 

Oktober 124  3.100    24.800 

November 114  2.850    22.800 

December 143  3.575    28.600 

Totaal: 2208  95.692   873.248 

Personeel:    Inzet:  Loonkosten: 

Mw. Cuijpers              0,5   15.000 

Dhr. Claes    0,75  22.500  

Ondersteuningsmedewerker  0,75  11.000 

Ondersteuningsmedewerker  0,75  11.000 

Stagiaire    0,50    1.000 
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De logies en de horeca zullen naamsbekendheid moeten krijgen. Er wordt daarom vanuit 
gegaan dat het een geruime tijd vergt om een klantenkring op te bouwen. Er wordt daar-
om rekening gehouden met een opbouwende omzet. De prognose is als volgt: 
 
 Omzet 

1e jaar 
Omzet 
2e jaar 

Omzet 
3e jaar 

Omzet 
4e jaar 

Omzet 
5e jaar 

Logies 25% 30% 50% 70% 80% 
Horeca 20% 30% 50% 60% 60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezetting kamers – capaciteit 20 personen: 

Bezettingsgraad: Aantal gasten: Per nacht: Omzet: 

Januari 50       310   47,62  14.762 

Februari 50 280   47,62  13.333 

Maart  60       372   47,62  17.714 

April  70 420   47,62  20.000 

Mei  75 465   47,62  22.143 

Juni  75  450   47,62  21.429 

Juli  90 558   47,62  26.571 

Augustus 90 558   47,62  26.571 

September 75 450   47,62  21.429 

Oktober 50 310   47,62  14.762 

November 30 180   47,62    8.571 

December 25 155   47,62    7.381 

Totaal: 62 4508     214.670 
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Agrarische onderneming 
 
De landbouwactiviteiten van de agrarische onderneming zijn afhankelijk van het gewas 
dat geteeld wordt. Het is landbouwtechnisch niet mogelijk om jaarlijks aardappelen te 
telen op de zelfde grond. De berekening is gebaseerd op de te telen gewassen in vier 
jaar tijd. In deze jaren worden er afwisselend een keer aardappelen geteeld, een keer 
volleveldgroenten, een keer maïs en een keer lelies. De weersomstandigheden vormen 
een belangrijke factor wat betreft de opbrengsten.  
Het land wordt door mevrouw Cuijpers en haar vader zelf bewerkt. Enkele werkzaamhe-
den laten zij uitvoeren door de loonwerker.  
 
 Per hectare: Totaal voor 21 hectare: 
Omzet maïs 2.100 44.100 
Omzet aardappelen 6.250 131.250 
Omzet volleveldgroenten 5.100 107.100 
Omzet lelies 27.000 567.000 
Omzet gemiddelde teelt in 
4 jaar 

10.637 212.362 

Subsidie per hectare 300 6.300 
Mestafname per hectare 140 2.940 
 
Gemiddeld worden er 15 koeien per jaar verkocht. De gemiddelde opbrengst per koe is 
1950,00 euro. 
 
 Gemiddeld per dier: Gemiddeld 15 dieren per 

jaar: 
Omzet verkoop dieren 1.950 29.250 
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7 Samenvatting 
 
 
Dit bedrijfsplan bestaat uit een agrarische tak, logies en horeca. Op deze manier ben je 
niet afhankelijk van één inkomstenbron. Dit is een groot voordeel. Mede doordat het 
Rijksmonument in eigendom is en veel werk verricht wordt door de eigenaren zijn alle 
drie de takken financieel gezonde ondernemingen.  
 
De gasten die gebruik maken van de logies mogelijkheden is een kritische gast die waar-
de hecht aan kwaliteit en persoonlijke aandacht. Hier moet aan voldaan worden. Over 
het algemeen zal de doelgroep bestaan uit gasten van 50 jaar en ouder. Het is wel be-
langrijk dat er ook rekening gehouden wordt met de groeiende doelgroep zakelijke gas-
ten, tweeverdieners en gezinnen.  
 
Het is belangrijk om zich minimaal te richten op gasten uit Duitsland, België en Neder-
land.  
 
Gasten van plattelandsappartementen en plattelandskamers houden van een natuurlijke 
omgeving waar ze kunnen wandelen en fietsen. Op dit gebied is de ligging perfect.  
 
Veel fietsers die nu al gebruik maken van de fietspaden in de buurt geven aan dat ze een 
fietscafé missen in deze omgeving en ze hier zeker gebruik van willen maken.  
 
Er zal veel aandacht besteedt moeten worden aan herkenbaarheid in de omgeving en op 
internet. Dit geld voor de plattelandsappartementen, plattelandskamers en fiets-
wandelcafé.  
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8 Conclusie 
 
 
Dit bedrijfsplan is tot stand gekomen door het gebruik van meerdere onderzoeken, inter-
netpagina’s, contacten met bezoekers van op de open monumentendag en contacten met 
B&B eigenaren. 
 
Er is een duidelijk beeld gekomen van de doelgroep waar mevrouw Cuijpers zich op moet 
gaan richten. Het betreft voor zowel de plattelandskamers, plattelandsappartementen als 
het wandel-fietscafé een vrij grote doelgroep en een groeiende doelgroep.  
 
De drie ondernemingen sluiten goed op elkaar aan. De plattelandskamers en plattelands-
appartementen krijgen een extra plattelandsdimensie door de agrarische tak en de lig-
ging. De agrarische tak biedt een financiële zekerheid. De horeca biedt de gasten van de 
logies een extra mogelijkheid waar ze gebruik van kunnen maken. De dieren in de wei 
geven ook een extra bezienswaardigheid.  
 
Alle drie de ondernemingen zullen voldoende omzet verzetten om daarmee de instand-
houding van het Rijksmonument zeker te kunnen stellen. Er is geen sprake van financie-
ringslasten, zodat van voldoende gezond economisch perspectief kan worden gesproken. 
Duurzaamheid loopt als een rode draad door de onderneming. 
 


