
Voorontwerp hoeve 
commanderij Gruitrode 

infosessie december 2021



Enkele afspraken op voorhand
• Zet je microfoon en camera uit, behalve als je het woord 

neemt. 

• Heb je een vraag? 
• Stel je vraag in de chat (via de knop chat)
• Steek jouw digitale hand op (via de knop deelnemers, selecteer dan 

het icoontje achter jouw naam)

• De sessie wordt opgenomen voor wie er niet bij kon zijn.







Ontwikkeling: 3 componenten

• Hoeve: ontmoeting
• Kasteel: erfgoedbeleving en ontmoeting
• Parktuin en stapstenen NPHK: natuurbeleving en 

ontmoeting





Fasering

• 2024: oplevering hoeve incl. nieuw zaalvolume, parking en 
deel van tuin/grachten 

-> infosessie vandaag: goedgekeurd voorontwerp hoeve
• Kasteel, verdere ontwikkeling omgeving: gefaseerde 

oplevering volgende legislatuur



Ontwikkeling hoeve: uitgangspunten

• Hoeve is beschermd monument
• Max. 567 m2 extra bebouwbare opp. mogelijk op hele 

site, bepaald in BPA
• Masterplan Det Weert Roy: ontwikkeling dorpskern en 

verdwijnen huidige cultuurpunt
• Nood aan extra zaalvolume, complementair aan den Ichter



Ontwikkeling hoeve: uitdagingen

• Bestaande functies / gebruikers cultuurpunt
• Niet alle functies mogelijk op de site -> cultuurpunt 2.0
• Aanvullend aan den Ichter (fusie)
• Groter zaalvolume nodig

• Nieuwe functies / gebruikers
• Potentie site maximaal benutten
• Hele jaar door leven in de brouwerij
• Diverse gebruikers: Oudsbergenaar, verengingen, organisaties, 

recreanten, toeristen,…)



Hoeve: verschillende functies

• Ontmoeten & organiseren:
• Verenigingen
• Organisaties en ondernemers
• Burgers
• Gemeentelijke activiteiten



Hoeve: verschillende functies

• Toegangspoort NP Hoge Kempen -> Oudsberg 
• Onthaal, info en oriëntatie
• recreanten 
• Toeristen
• “Natuur & Cultuur / cultureel erfgoed”

• Horeca

• Bijhorende Faciliteiten: parking kasteelstraat, toegang 
Dreefstraat, slotgracht hoeve, ruiters en fietsers…



Participatie najaar 2020
• Eerste voorontwerp: hoeve en zaal 2020 (niveauverschil 1,5m)
• verenigingen -> feedback in participatiesessie (najaar)

• Voldoende ruimte (m2) binnen BPA
• Polyvalente uitrusting voor verschillende soorten activiteiten
• Grote zaal met faciliteiten is een must (toog/keuken/podium of 

tribune/link tuin)
• Kleine en middelgrote lokalen
• Geen niveauverschil foyer/hoeve en zaal



Voorontwerp hoeve

• 26/07/2021: aangepast voorontwerp goedgekeurd CBS
• Momenteel: studies ingenieurs, archeologie, …
• Doorontwikkelen plannen, vergunningen, bouwen
• Oplevering in najaar 2024















































Snelle 
toegang 
balie / 
oriëntatie



overdekte 
buitenruimte
(info / 
verzamelpunt)



Toeristisch
onthaal / 
info
157 m2



Inkomsas / 
toiletten /
poetsberging



Foyer / lobby
187m2 incl.
lift/trap en 
berging poets



Horeca
204 m2 



Toilet en
facilitaire 
ruimtes 
horeca





Niveau +1



Trap/lift en 
overloop



MF 1
48 m2
20 pers



MF 2
35 m2
12 pers



MF 3
96 m2
50 pers t+s
70 pers audit. 



MF 4
48m2
14 pers



Toiletten 
horeca en 
evt. MF 3/4



Servicepunt 
drank/koffie



Personeels
ruimte / 
bergruimte 
admin



Personeels
ruimte 
horeca



Technieken



Brug



Keuken



Laad/loszone
Lift



afwaskeuken



Buffet/koelcel



Nieuwe zaalvolume

• Vloeroppervlakte:
• Zaal: 300m2
• Zaal incl. brug en foyer: 574 m2

• Capaciteit:
• Zaal: 240 personen aan tafels en stoelen
• Of: 200 personen in tribune (speelvlak vloer 13 b x 7 d)
• Uitbreiding met brug en foyer: 350 personen aan tafels en stoelen



Zaal





Nieuwe zaalvolume
M2 vloeropp. Commanderij Cultuurpunt Den Ichter

zaal 300 271 294

podium 0 86 153

foyer 274 181 182

totaal 574 538 629



Nieuwe zaalvolume

Soort activiteiten?
• Ontmoetingsactiviteiten (beurs, kienavond,…)
• Presentaties / lezingen / voorstellingen
• Feesten
• Eetdagen



Nieuwe zaalvolume
Podium of tribune?
• Geen vast podium: verplicht lift + beperking ruimte 

(speelvlak klein, ruimte niet bruikbaar voor andere 
activiteiten)

• Tribune met vlakke vloer zaal en podiumelementen waar 
nodig. 

Complementariteit met Ichterzaal
• Volledig uitgerust podium beschikbaar
• Activiteiten met podium voorrang in reservaties Ichterzaal



Nieuwe zaalvolume

• Uitrusting technieken:
• Basisuitrusting licht/geluid/videoprojectie 
• Rigging en afstopping: flexibel aanpasbaar op maat
• Podium: mobiele elementen



Nieuwe zaalvolume

• Faciliteiten:
• Uitgeruste keuken met aparte afwaskeuken en koeling: feest of 

eetdag.
• Toog/buffet met koelcel (doorgeef) -> centraal, ook bruikbaar bij act. 

met tribune in de zaal. Foyer/brug kan ook als 
inloop/verbruiksruimte.

• Centrale toegang tot laad/loskade voor logistiek
• Centrale toegang tot ruime kelder (stockage / kleedruimte)
• Toiletten in foyer vlot bereikbaar + mindervalidentoilet in zaal + 

eigen toiletten in kelder. 



Nieuwe zaalvolume

• Link met de tuin en het historische gebouw
• Verzonken, vanuit hoofdtoegang geen belemmering op zicht 

commanderij
• Beglazing: max. gevoel om op de commanderijsite te zijn
• Terras aan tuinzijde
• Wanden kunnen open voor XL event of deels indoor/outdoor







Vragen?



Dankjewel!
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