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College Burgemeester en Wethouders van Weert 

Wilhelminasingel 101 

6001 GS Weert 

Horst, 8 juni 2017 

 

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

 

Geacht college, 

 
Namens cliënt, mevrouw I. Cuijpers, richt ik mij tot u met het hieronder omschreven verzoek om plano-
logische medewerking met betrekking tot de restauratie van het monumentale pand en de vormwijzi-
ging van het bouwblok van het agrarisch bedrijf op enkele percelen aan de Lozerweg 118 te Weert. 
 
* Inleiding 
 
Centraal in het plan staat het monumentale landhuis met het bakhuisje op het landgoed van “Les 
Beaux Champs” oftewel “D’n Advekaot”. Naast de restauratie van het landhuis is er sprake van een 
flinke opknapbeurt van enkele opstallen en de sloop van opstallen. Het agrarisch bedrijf en de agrari-
sche bedrijfsbestemming met daaraan ondergeschikte functies wijzigen weliswaar niet, maar het is 
noodzakelijk om vanwege de gewenste ontwikkelingen het bestemmingsplan te wijzigen. De gewens-
te en tevens noodzakelijke ontwikkelingen zijn hieronder na een algemene inleiding in 2 delen om-
schreven, namelijk de vormwijziging van het bouwblok én de functies van het landhuis. Daarna volgt 
een omschrijving van het verzoek om planologische medewerking. 
 

A: Links: Luchtfoto van het landgoed en rechts : voorgevel van het monumentale landhuis 

 
*Algemeen 
 
De gronden van het agrarisch bedrijf van cliënt liggen landschappelijk gezien in een groene mal rond-
om Weert in het Kempen-Broek. Het betreft de kadastrale percelen bekend gemeente Weert, sectie K, 
nummers 3965, 4575, 4578, 4579 en 4581 met een totale grootte van 15.74.81 hectare. Deze gron-
den liggen naast gronden waarop tot voor kort het straalbedrijf Cuijpers was gevestigd. Na kavelruil is 
het bedrijf verplaatst en is er in het gebied ruimte ontstaan voor recreatie, natuur en waterbuffering. De 
gebouwen van het straalbedrijf worden gesloopt met uitzondering van een loods.  
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Deze kavelruil heeft ook gevolgen voor het landbouwbedrijf. Sommige opstallen van het landbouwbe-
drijf staan op de voormalige bedrijfsgronden van het straalbedrijf. De monumentale hoeve Les Beaux 
Champs is nu ook onderdeel van het landbouwbedrijf, maar is dringend aan restauratie toe.  
Cliënt heeft daarom de wens om de gronden van het landbouwbedrijf opnieuw in te richten. Dat bete-
kent dat er gebouwen worden opgeknapt of worden gesloopt en een (bestaand) gebouw wordt toege-
voegd aan de gronden en daaraan de juiste bestemmingen en functies in het kader van de ruimtelijke 
ordening worden toegekend, het monumentale landhuis met aanbouwen worden gerestaureerd en 
functies krijgen die in de toekomst een duurzame en gezonde situatie waarborgen.  

 
  
 
 
 
 
 
 
B: Luchtfoto van de betreffende gron-
den aan de Lozerweg 118 (landhuis) 
en 118a (voormalig straalbedrijf). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
* Bestemmingen en bouwblok 
 

  

 
 

	

Het agrarische bedrijf beschikt nu op 
basis van het vigerende  
bestemmingsplan “Buitengebied 2011” 
over een bouwkavel met een oppervlakte 
van 1 hectare.  
De bestemmingen van de gronden zijn 
“Agrarisch – agrarisch bedrijf”,  ‘Waarde 
– Archeologische waarde middelhoog’ 
met de bouwaanduiding ‘karakteristiek’ 
en de functieaanduidingen ‘Bouwvlak’, 
‘Intensieve veehouderij’ en 
‘bedrijfswoning’ en de gebiedsaanduiding 
‘reconstructiewetzone 
extensiveringsgebied’. 
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Door herverkaveling van de gronden liggen niet alle gebouwen op gronden met de juiste (agrarische) 
bestemming. Er staan nu gebouwen die deel uitmaken of gaan uitmaken van het agrarisch bedrijf op 
gronden met de bestemming “Bedrijf” (dus van het voormalig straalbedrijf). Ook vindt er een herschik-
king van gebouwen plaats, waarbij er tevens gebouwen zullen worden gesloopt. Dat is van belang om 
te komen tot een compacte(re) bebouwing en het bereiken van de juiste uitstraling van het landgoed 
en de monumentale gebouwen. Op onderstaande afbeelding (C) is boven de bestaande situatie en 
onder de gewenste situatie in beeld gebracht. Hieruit blijkt dat de bestaande gebouwen een totale 
oppervlakte hebben van 2354 m2. Dit is exclusief een bestaande toe te voegen loods van 830 m2, 
waardoor het totaal 3184 m2 is. Er worden 7 gebouwen gesloopt en 1 gebouw toegevoegd, zodat de 
totale oppervlakte iets afneemt en wel tot 3133 m2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C: bebouwde 
situatie bestaand 
(boven) en nieuw 
(beneden) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

	

492m2		
woning	met	stal	
	

191	m2	
stal	
	

150	m2		
schaapskooi	

116	m2	
kippenhok	

640	m2		
open	koeienstal	
	
	m2	

291	m2		
wagenloods	

125	m2		
verblijfsgebouw	

35	m2	
aardappelschuur	

40	m2	
	huisje	

32	m2	
carport	

20	m2		
vanghok	

20	m2		
bakhuisje	

106	m2		
jachthuis	

21	m2		
hondenhok	

58	m2		
houtopslag		
en	hondenren	

17	m2		
berging	

Bestaande	oppervlakte	
gebouwen:	
Woning	 	 	 492	
Verblijfsgebouw	 	 125	
berging	 	 	 			17	
Kippenhok	 	 	 116	
Vanghok	 	 	 		20	
Koeienstal	 	 	 640	
Bakhuisje	 	 	 		20	
Wagenloods	 	 		 291	
Aardappelschuur	 	 		35	
Carport	 	 	 		32	
Huisje		 	 	 		40	
Stal	 	 	 		 191	
Schaapskooi	 	 	 150	
Jachthuis	 	 	 106	
Hondenhok	 	 	 			21	
Houtopslag/hondenren	 			58	
	 TOTAAL	 2354	
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Van (een deel van) de gronden binnen de rood 
omrande vlakken dient de bestemming ten dele te 
worden geactualiseerd c.q. te worden gewijzigd. 

BESTEMMINGEN	etc.	WIJZIGEN	
VAN	DEZE	GRONDEN	

2	

De bestemmingsgrens van de bestemming “Agra-
risch- agrarisch bedrijf” dient aangepast te worden, 
zodanig dat de oppervlakte gelijk is aan de be-
staande oppervlakte. Daardoor is er géén sprake 
van een uitbreiding, maar uitsluitend van een 
vormwijziging van het bouwblok.  

AGRARISCH	

AGRARISCH	

AGRARISCH	

AGRARISCH-AGRARISCH	BEDRIJF	

AGRARISCH	

NIEUWE	
BESTEMMINGEN-
GRENZEN	3	

AGRARISCH	

AGRARISCH	

AGRARISCH	

AGRARISCH-AGRARISCH	BEDRIJF	

NIEUWE	BOUWVLAKKEN	
BOUWkavel	ca.	10.000	m2	

AGRARISCH	

Parkeren	

9200	
800	

4	
Het linkerdeel van het nieuw te vormen bouwblok 
ontstaat voornamelijk in het oorspronkelijke bouw-
blok. Omdat een bestaand gebouw van 830 m2 
wordt toegevoegd aan het landbouwbedrijf dat ligt 
op een afzonderlijk kadastraal perceel wordt ge-
bruik gemaakt van een koppelingslijn. Ook in de 
gewenste situatie is sprake van een bouwblok van 
10.000 m2. 
De gronden buiten het bouwblok krijgen de be-
stemming “Agrarisch”. Daarmee is tevens de be-
stemming “Bedrijf” dat van toepassing was op het 
straalbedrijf vervangen door een passende be-
stemming bij de actuele (gewenste) situatie. 
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Op deze afbeelding (5) is de gewenste situatie 
qua ruimtelijke ordening weergegeven. 

AGRARISCH	

AGRARISCH	

AGRARISCH	

AGRARISCH-AGRARISCH	BEDRIJF	

NIEUWE	BOUWVLAKKEN	

AGRARISCH	

5	

Op onderstaande afbeelding (6) is de toekomstige 
situatie indicatief weergegeven op de meest actu-
ele kaart die de ontwikkeling in het gebied aan-
geeft. (niet op schaal!) 

v A

A

A
AG

A
9 8
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* Monumentaal Landhuis 
 
Het landhuis is L-vormig en bestaat uit een woongedeelte met koetshuis en aangebouwde stal, die 
haaks op de achtergevel van het koetshuis staat. Het landhuis met de aanbouwen heeft een architec-
tonische waarde vanwege de detaillering en stijlkenmerken en is tevens van cultuurhistorische waarde 
als bijzondere uitdrukking van een culturele en sociaaleconomische ontwikkeling. Het is een object dat 
als zeldzaam is aan te merken. Bij het landhuis hoort tevens een bakhuisje dat eveneens een monu-
mentale status heeft.  
 
Het landhuis is lange tijd niet bewoond geweest. Dit rijksmonument geraakt in verval en is aan een 
grondige opknapbeurt toe. Het restaureren van het pand zal de nodige investeringen vergen. Dit is 
alleen rendabel te maken indien tevens een duurzame situatie kan worden bereikt, zodat ook voor de 
toekomst het behoud van de waarden van het landhuis met aanbouwen en het bakhuisje zijn gega-
randeerd. Onderzocht is daarom op welke wijze dat mogelijk is. Daarbij geldt dat de waarden van het 
monumentale pand niet mogen worden aangetast, de ruimten inpandig een passende functie krijgen 
naast het feit dat het landhuis als bedrijfswoning voor het agrarisch bedrijf fungeert en het geheel ook 
moet passen in de omgeving. 
 
De restauratie van het pand past binnen het vigerende bestemmingsplan. In totaal mogen met 
vergunning maximaal 10 slaapplaatsen worden geregeld in de vorm van plattelandskamers en/of 
plattelandsappartementen en maximaal 4 slaapplaatsen in de vorm van bed & breakfast.  
Daarmee wordt echter geen optimale en duurzame situatie bereikt. Er zullen dan ook ruimten leeg 
staan. Daarom is het gewenst in het nieuwe bestemmingsplan te regelen dat in afwijking van het vige-
rende bestemmingsplan plattelandsappartementen c.q. –kamers toegestaan zijn voor 20 personen.   
 

De nieuwe situatie op de begane grond. 

	

BEGANE	GROND	
1	–	Bedrijfswoning	 	 	 50			m2	

2	–	Plattelandskamer	 	 28			m2	 2p	

3	–	Plattelandskamer	 	 19			m2	 2p	

4	–	Plattelandsappartement	 33			m2	 2p	 	

5	–	Algemene	ruimten	 	 85			m2	

6	–	Daghoreca-fiets/wandelcafé	 102	m2	

7	–	Trap	 	 	 	 			4			m2	

8	–	Miva;	toiletgroep		 	 	10			m2	

7	

2	

6	

1	

8	

4	

3	

5	

totaal	in	pand:		 	 	 	 	 	 	 	

Plattelandsappartementen	c.q.	-kamer	 	 	 	 178	m2	voor	20	p	

Daghoreca-fiets/wandelcafé:		 	 	 	 	 102	m2	

Totaal	voor	kamer/app	en	horeca,	excl.	de	algemene	ruimten	 339	m2	

Totaal	oppervlakte	inpandig	(netto)	 	 	 	 602	m2	

(evt.	nog	een	afhankelijke	woonruimte	mogelijk	met	verg			75	 m2)	
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De nieuwe situatie op de eerste verdieping. 
 

Op bovenstaande afbeeldingen zijn de gewenste ontwikkeling ten aanzien van het monumentale 
landhuis aangegeven en omschreven.  
Op de begane grond komen de bedrijfswoning (1), 2 plattelandskamers (2,3) en een plattelandsappar-
tement (4). De overige ruimten (5,7,8) zijn algemene ruimten. 
Op de eerste verdieping is er naast de algemene ruimte voor de verblijvende gasten nog voorzien in 3 
plattelandsappartementen (11,12,13) en 1 plattelandskamer (15). De overige ruimten zijn algemene 
ruimten. 
Ruimte nummer 6 op de begane grond betreft een daghoreca en fiets- en wandelcafé met terras, dat 
een sluitingstijd kent van 23:00 uur. Het terras van maximaal 150 m2 zal aan de oostzijde van de ho-
reca worden gesitueerd (Zie indicatief afbeelding C). De toegangsweg zal daarop worden aangepast.  
Met die functie kunnen zowel aan de eigen verblijfsgasten als aan de dagrecreanten die in het omlig-
gende natuurgebied vertoeven, horecadiensten worden aangeboden. Deze functie is tevens noodza-
kelijk om de gewenste situatie toekomstbestendig te maken en te houden. Er zullen voldoende midde-
len moeten worden gegenereerd uit de -aan de agrarische bestemming ondergeschikte- functies om 
het rijksmonument blijvend van adequaat onderhoud te kunnen voorzien. 
 
 
* Overige aspecten 
 
- De toe te voegen loods is voorzien van een pat dak, hetgeen in strijd is met de regels in het vigerend 
bestemmingsplan. Het verzoek is om het plat dak te regelen in het nieuwe bestemmingsplan. 
- Het verzoek is om deze bijzondere locatie tevens aan te wijzen als trouwlocatie. 

	

EERSTE	VERDIEPING	
9			–	Algemene	ruimte	t.b.v.	gasten		 60		m2	
10	–	CV	ruimte	 	 	 	 18		m2	
11	–	Plattelandsappartement	 	 52		m2		 5p	 	
12	–	Plattelandsappartement	 	 45		m2		 4p	
13	–	Plattelandsappartement	 	 48		m2		 4p	
14	–	Trap,	gang,	lift,	algemeen	 	 36		m2	
15	–	Plattelandskamer	 	 	 12		m2		 1p	 	 	 	 		
	

13	

14	

12	11	

10	

9	

15	14		
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- Het verzoek is verder om parkeervoorzieningen aan te mogen leggen aansluitend aan het bestem-
mingsvlak ter noordwestzijde langs de toegangsweg (zie afbeelding 5). 
- De heer M. Cuijpers is sinds 1977, dus reeds 40 jaar woonachtig in een op het terrein gelegen wo-
ning. Op afbeelding C is dit gebouw van 125 m2 als verblijfsgebouw aangeduid. Het betreft het meest 
noordelijk gelegen gebouw op deze afbeelding. Dit gebouw is in feite vanaf 1972 als woning in gebruik 
want voordien woonde hier mw. Mia Gabriëls-Haex uit Weert. Tegen de bewoning van de woning is in 
deze 45 jaar nooit handhavend opgetreden. Gelet op het feit dat de heer Cuijpers hier reeds zo lang 
woonachtig is, verzoek ik u om hem een persoonlijke omgevingsvergunning te verlenen voor perma-
nente bewoning. Uit artikel 2.25, derde lid Wabo in samenhang met artikel 5.18, vierde lid Bor vloeit 
voort dat deze omgevingsvergunning dan slechts geldt voor degene aan wie zij is verleend en geldt 
voor degene aan wie de vergunning is verleend voor de tijd dat hij er onafgebroken woont. 
 
 
* Samenvatting en verzoek 
 
Voorliggend verzoek wordt aan u voorgelegd omdat het plan in strijd is met het vigerende bestem-
mingsplan ‘Buitengebied 2011’ en uw medewerking noodzakelijk is om het een en ander planologisch 
te regelen. 
De bestemmingen van de gronden van het agrarisch bouwblok en het aangrenzende deel van het 
voormalig straalbedrijf, dienen te worden geactualiseerd, gelijktijdig met een vormwijziging van het 
agrarische bouwvlak. Met de vormwijziging is er géén sprake van een uitbreiding omdat de oppervlak-
te gelijk blijft. De restauratie van het rijksmonument noopt tot het zorgvuldig kiezen van functies die 
voeren tot een toekomstbestendige situatie. De nieuwe functies zijn ondergeschikt aan de agrarische 
bestemming inclusief de bedrijfswoning en betreft 20 plaatsen voor het onderbrengen van gasten in 
plattelandskamers en –appartementen.  Daarnaast zal ten dienste van de eigen gasten en dagrecre-
anten in het omliggende natuurgebied een daghoreca annex fiets- en wandelcafé met terras ten dien-
ste staan. Deze horeca zal een sluitingstijd hanteren van 23:00 uur. Verder is de locatie uitermate 
geschikt als trouwlocatie en is het verzoek om de locatie als zodanig aan te wijzen.  
Er zal worden voorzien in voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein. Het verzoek is om deze aan te 
mogen leggen aan de toegangsweg ten noordwesten op gronden van het voormalig straalbedrijf, nu 
toegevoegd aan het landgoed. 
Tenslotte is het verzoek om in de regels in afwijking van het vigerende bestemmingsplan een plat dak 
in stand te mogen laten voor de aan het landbouwbedrijf toe te voegen bestaande loods.  
 
Er zijn verder geen binnenplanse mogelijkheden, waarmee de bestemming of het gebruik van de 
gronden kan worden gewijzigd. Het plan kan daarom alleen worden gerealiseerd indien u aan het plan 
uw medewerking wil verlenen.  
Namens cliënt verzoek ik uw college om uw medewerking aan het mogelijk maken van de gewenste 
ontwikkeling en daarvoor een herzien bestemmingsplan vast te stellen. Dit plan past in uw strategi-
sche en toeristische visie en is een versterking van de recreatieve verblijfsmogelijkheden in het bui-
tengebied maar beoogt vooral om de waardevolle rijksmonumenten te restaureren en voor de toe-
komst te behouden. 
 
Indien u meer informatie wenst ben ik altijd bereid om het plan nader toe te lichten en/of u nadere in-
formatie te verstrekken. 
 
Graag verneem ik uw reactie op dit verzoek. 
 
 
met vriendelijke groet, 
Hans Engelen, Apeladvies 


