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Horecazaak Provinciaal  
Domein vindt geen uitbater
Op het provinciedomein te Kessel-Lo blijft de voormalige ‘Groene Lotus’ noodgedwongen dicht.  
Een nieuwe uitbater vinden voor deze voormalige horecazaak blijkt geen evidentie te zijn.  
Handelen sprak er over met domeinbeheerder Oswald Debelder. 

Eind juni werd de mooie nieuwe inkomzo-
ne van het Provinciedomein aan de 
Holsbeeksesteenweg officieel geopend. 
Naast een vernieuwd ontmoetingsplein 
afgeboord met zitelementen, het ver-
nieuwde landschap met doorkijk tot ver in 
het domein, de nieuwe brug en het ploe-
terbos is nu ook de minigolf klaar. 

Lijkt het je ook wel wat om na een partijtje 
minigolf even te gaan zitten op het mooie 
omliggende terras en te genieten van een 
drankje en een hapje? Helaas, voor dit 
laatste zal je nog even moeten wachten. 
Het gebouw van de voormalige Groene 
Lotus staat ondertussen bijna drie jaar 
leeg. Mia Clygnet en Bart Lardinois baat-
ten tot december 2011 de horecazaak uit. 
Na 15 jaar concessie trokken ze weg uit 
het domein en openden in Lubbeek hun 
eigen brasserie ‘Nestor’ (zie verder in ka-
der).

Oswald Debelder: “Op het moment dat 
het gebouw leeg kwam te staan, eind 
2011, wist ik al dat we op termijn de in-
komzone in het Provinciaal Domein zou-
den herinrichten. Met als gevolg dat het 
gebouw geïsoleerd zou zijn en dus onbe-

reikbaar voor bezoekers. Dit vormde niet 
echt een aantrekkelijk vooruitzicht voor 
de verschillende geïnteresseerde nieuwe 
uitbaters.” 

De domeinbeheerder geeft aan dat deze 
ongelukkige timing roet in het eten ge-
gooid heeft: “De werken zijn gestart in 
oktober 2012 en werden een jaar later af-
gerond. Heel de zone rond het gebouw is 
ook die ganse periode afgesloten geweest. 
Maar het hoofdstuk verbouwingen is ge-
lukkig afgesloten. We zitten nu in een 
mooie vernieuwde omgeving waarin we 
de troeven van een horecazaak kunnen 
uitspelen. De aantrekkingskracht van de  
minigolf is zeer groot. Het is er steeds le-
vendig, zonder overweldigend druk te 
zijn”, vervolgt Oswald Debelder optimis-
tisch.

Verouderd

Maar het is niet allemaal rozengeur en 
maneschijn. Na 15 jaar uitbating blijkt het 
gebouw van De Groene Lotus volledig af-
geleefd te zijn. “Er zijn zeer verouderde 
togen en er is een slechte isolatie en ven-
tilatie. Je mag niet vergeten dat men nu in 

2014 aan heel wat andere (lees: strenge-
re) milieunormen moet voldoen dan 15 
jaar geleden.” 

De domeinbeheerder vertelt dat hij recent 
een externe firma een energiescan heeft 
laten doen van het gebouw. Het resultaat 
is dat er heel wat geïnvesteerd moet wor-
den. De vraag is dan uiteraard wie dit gaat 
betalen: het provinciebestuur of de nieu-
we zaakvoerder? Oswald beseft dat het 
niet evident is een nieuwe uitbater te vin-
den die wil investeren in een zaak die niet 
van hem is.

“Ik zou er voor pleiten dat het aan de eige-
naar is – de overheid dus – om het ge-
bouw energetisch neutraal te maken, en 
de kosten voor uitrusting (toog, keu-
ken,…) integraal over te laten aan de uit-
bater.” 

Oswald Debelder verwijst naar de nieuwe 
brasserie aan de Abdij van Park in 
Heverlee. De Abdij, één van de grootste 
toeristische trekpleisters in Leuven, heeft 
er sinds kort een eigen horecazaak. 
Brasserie De Abdijmolen opende begin 
april de deuren in de gerestaureerde Sint-
Janspoort en Watermolen. De stad had er 
een paar miljoen euro voor over om de 
zestiende-eeuwse site op te knappen. Ook 
de stad ondervond heel wat problemen 
om een uitbater voor de brasserie te vin-
den. Uiteindelijk vonden ze die toch bij 
The Lodge-group. 

Het feit blijft dat als de provincie nu be-
slist om het gebouw aan te pakken en te 
verbouwen, we nogmaals twee jaar ver-
der zijn. Ondertussen wordt deze plek al-
weer niet benut. Op dit moment gebruikt 
de provincie het enkel als kassa voor de 
uitbating van de minigolf. Maar Oswald 
Debelder heeft niet stil gezeten en heeft 
een aantal (tijdelijke) pistes in zijn hoofd.

Ideeën

“Ik heb al een paar vragen gekregen van 
mensen die de ruimte tijdelijk willen ge-



Brabantlaan 1 • 3001 Leuven • t 016 383011 • f 016 383010 
info@brabanthal.be • www.brabanthal.be

6000 m2 • 1200 parkeerplaatsen • Vlakbij E40 in Leuven • 
Publieks- en vakbeurzen • Vergaderingen en congressen •  
Concerten en fuiven • Privéfeesten • Van 3 tot 9000 personen

Brabanthal, ruimte voor ideeën

KIA Gilcon Leuven | Geldenaaksebaan 321 | 3001 Leuven | T 016 40 04 36 | F 016 40 97 51 | www.gilcon.be

Haast u naar uw dealer voor onze sportieve condities. 
 Adembenemende voorwaarden
 Bekroond design
 Record fabrieksgarantie van 7 jaar

LOPENDEURDAGEN

DU 12 AU 19 SEPTEMBRE

DU 12 AU 19 SEPTEMBRE

VAN 12 TOT 19 SEPTEMBER

VAN 12 TOT 19 SEPTEMBER

DU 12 AU 19 SEPTEMBRE

(1) Nettoprijs BTWi op 01.09.2014, geldig op wagens uit voorraad, alle kortingen en premies reeds in mindering gebracht, met inbegrip van de overnamepremie van € 500 (Picanto, Venga), € 1.000 (Sportage), € 1.500 (Soul, Carens), € 2.000 (pro_cee’d, cee’d, cee’d Sportswagon, Optima en Sorento) en de recyclagepremie van € 1.500 
op Rio. Aanbod voorbehouden voor particulieren van 01.09.2014 t.e.m. 30.09.2014. (2) Aanbod voorbehouden voor particulieren van 01.09.2014 t.e.m. 30.09.2014. (3) Lening op afbetaling met laatste verhoogde maandaflossing. Voorbeelden: Sportage: Prijs (BTW inclusief): € 23.290,00. Voorschot: € 0,00. Te financieren 
bedrag: € 23.290,00. Jaarlijks Kostenpercentage: 2,49%. Vaste jaarlijkse debetrente: 2,46%. 60 maandaflossingen van € 285,14. Laatste verhoogde maandaflossing: € 8.151,50. Met eerste betaling 1 maand(en) na levering. Totaal te betalen bedrag: € 17.108,40. cee’d: Prijs (BTW inclusief): € 15.690,00. Voorschot : € 0,00. Te 
financieren bedrag: € 15.690,00. Jaarlijks Kostenpercentage: 2,49%. Vaste jaarlijkse debetrente: 2,46%. 60 maandaflossingen van € 192,09. Laatste verhoogde maandaflossing: € 5.491,50. Met eerste betaling 1 maand(en) na levering. Totaal te betalen bedrag: € 11.525,40. JKP van kracht op 23/05/2014. Onder voorbehoud van 
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bruiken voor een aantal maanden, om bij-
voorbeeld ijs te verkopen of bier te tap-
pen.” Deze ‘light-formule’ of met een hip-
per woord ‘pop-up’, is zeker een optie voor 
de provincie mits er duidelijke afspraken 
zijn over de tijdelijkheid van de activiteit. 

“Ik wil geen problemen als de zaakvoer-
ders er na drie maanden uit moeten om-
wille van de start van de verbouwingen. In 
een ideaal scenario zou ik het graag inge-
vuld zien met een tweetal functies: een 
horecapunt met externe uitbater, aange-
vuld met een soort infopunt vanuit het 
domein. Mijn kantoor hier op een steen-
weg belet me om veelvuldig contact te 
hebben met personeel en bezoekers van 
het domein”, aldus Oswald Debelder.

Bestaat er dan een soort ‘ideaal profiel’ 
voor de toekomstige uitbaters? Oswald 
meent dat het interessant kan zijn voor 
mensen die al een zaak hebben, met kapi-
taal en personeel. Hij denkt ook in de rich-
ting van een sociaal-economie bedrijfje 
met een bepaalde expertise en ervaring.

“Essentieel is dat je hier heel flexibel men-
sen moet kunnen inzetten. Het is een 
weersafhankelijke activiteit, waar je met 
vaste contracten je broek kan aan scheu-
ren. Ideaal dus voor een grotere organisa-
tie met freelancers die voor de verschil-
lende zaken kunnen ingezet worden.”
Tenslotte wijst de provinciebeheerder er 
nogmaals op dat er noch voor de provin-
cie, noch voor de toekomstige uitbater 
sprake kan zijn van inname, voordat de 

noodzakelijke milieuvriendelijke verbou-
wing een feit is. 

Er wordt wel eens gefluisterd dat de con-
cessie-voorwaarden te ‘streng’ zijn. 
Oswald Debelder heeft daar zijn twijfels 
bij: “Wij leggen als overheid bepaalde 

voorwaarden op, voornamelijk m.b.t. ope-
ningsuren en –perioden. Dit betekent dat 
de uitbater tijdens het seizoen aan mini-
male openingstijden moet voldoen, in de 
winter staat het hem/haar vrij open of 
gesloten te zijn. Men is wel gebonden aan 
de uren van het park, na 21 u. sluiten we 
de poorten.”

“Maar tegelijk kan dit voor sommigen 
juist wél een voordeel zijn dat ze dan thuis 
zijn. We stellen ook geen financiële voor-
waarden, men doet een bod. Er is dus 
marge voor onderhandeling. De uitbaters 
zijn ook vrij in hun aanbod van producten. 
Tenslotte zijn er wel wat juridische bepa-
lingen, zoals wie wat doet op vlak van on-
derhoud, verbruik enz. Maar in feite is dat 
eigenlijk een kopie van de huurwetge-
ving.”

Wat moeten we nu onthouden? De kans 
dat we op korte termijn opnieuw op het 
terras van dit etablissement kunnen 
plaats nemen, is eerder klein. Maar poten-
tieel heeft deze plek zeker interessante 
troeven. 

Wie zich geroepen voelt kan dus zijn kans 
wagen en contact opnemen met Oswald 
Debelder, 
Oswald.Debelder@vlaamsbrabant.be.

De vroegere uitbater 
over De Groene Lotus
In een telefonisch gesprek met ‘Handelen’ vertelt Bart Lardinois, de voormalige uit-
bater van De Groene Lotus (zie hoofdartikel) en vandaag zaakvoerder van Brasserie 
Nestor in Lubbeek, dat de uitbating van een horecazaak in een provinciaal domein 
niet evident is. Hij wijst o.a. op het feit dat het gebouw van de gewezen Groene Lotus 
geen aparte ingang heeft in het Provinciedomein.

“Als het Provinciedomein in Kessel-Lo sluit betekent dit dat je horecazaak ook niet 
bereikbaar is. De taverne in het Provinciedomein Huizingen is bijvoorbeeld wel toe-
gankelijk los van de openingsuren van het domein.” 

Volgens Bart daalt ook de rendabiliteit van de horecazaak als je het koppelt aan 
‘zacht toerisme’ zoals het in Kessel-Lo het geval is. Hij vervolgt dat je als concessie-
houder niet echt veel opbouwt en meer plichten hebt dan rechten.

“Als er bijvoorbeeld een storm over Kessel-Lo trekt, ben je verplicht je personeel naar 
huis te sturen omdat het domein dan gesloten wordt.” 

Tenslotte geeft hij nog wat advies mee voor de toekomstige nieuwe uitbater: 
“Overweeg een formule van self-service in de taverne, dan ben je minder gebonden 
aan personeel. Properheid is ook essentieel. Klanten keuren – terecht – een vuile wc 
of glazen af en die zie je nooit meer terug.”


