Landgoed overcinge

Te koop aangeboden wordt een rijksmonumentaal landgoed,
landelijk gelegen in Havelte, de parel van Drenthe.
Het ruim vijf hectare metende landgoed bestaat uit een
oprijlaan, poortgebouw en binnenplaats, hoofdgebouw in
classisistische stijl, aangebouwde boerderij, schuren,
bakhuisje, parktuin, weiland, ophaalbrug en tuinhuis in
neo-renaissance stijl.
Het is pand is eeuwenlang bewoond geweest door adellijke
families en is een idyllische plek om alle woonwensen in vervulling te laten gaan.
Daarnaast zijn er vele mogelijkheden voor exploitatie die,
al dan niet in combinatie met de woonbestemming, ontwikkeld kunnen worden tot een succesvolle bedrijfsvoering.
In voorbereiding op de verkoop is de bestemming verruimd
waardoor mogelijkheden tot verdere ontwikkeling van het
landgoed zijn gewaarborgd.
Het landgoed beschikt over een NSW status hetgeen vele fiscale voordelen biedt. De rijksmonument-status biedt mogelijkheden voor subsidie en laagrente financiering.

TE KOOP
RIJKSMONUMENTAAL LANDGOED

Mogelijkheden voor advies en begeleiding in het gehele
vervolgtraject door Bureau Hylkema Erfgoed.

Met een bijzondere historie
En mogelijkheden voor een
glansrijke en succesvolle toekomst.

Koopsom: Op aanvraag.
Alleen serieuze verzoeken a.u.b.!

Landgoed overcinge
exploitatiemogelijkheden
Algemene gegevens:
Adres:
Gemeente:
Kad.gemeente:
Kad. Sectie/nr:
Monument :
Status:
Bouwjaar:
Perceel:
Gebruiksopp:
Inhoud:
Kamers:
Huidige bestemming:
Toekomstige bestemming:
Bouwbestemming:

Linthorst Homanlaan 1, 7971 RK Havelte
Westerveld
Havelte
H/4723
Rijksmonument 21027 (huis en boerderij), 507516 (theekoepel)
NSW status
1669
53.868 m2
1503 m2
7.134 m3
20 totaal, waarvan 10 slaapkamers
Horeca/wonen, bouwbestemming
Wonen, horeca, hotel, kliniek, recreatie-woningen, wellness.
Uitbreiding met 1500 m2.
Ref: herbestemmingsonderzoek Hylkema en principebesluit B&W Westerveld

Bestemming en exploitatiemogelijkheden:
Landgoed Overcinge is een rijksmonumentaal ensemble, landelijk gelegen in Havelte, de Parel van Drenthe, met vele mogelijkheden voor toekomstige invulling.
Het landgoed is momenteel in gebruik als exclusieve locatie voor congressen, vergaderingen, bruiloften en feesten. Binnen de huidige bestemming (horeca/wonen) bestaat reeds een mogelijkheid voor een uitbreiding in nieuwbouw. Ten behoeve van toekomstige exploitatie is een
verzoek ingediend tot een vergroting van de planologische ontwikkelmogelijkheden en tevens een verruiming van de bedrijfsbestemming.
In nauw overleg met de gemeente Westerveld is een herbestemmingsonderzoek uitgevoerd door bureau Hylkema Erfgoed. Dit heeft geresulteerd in diverse scenario’s voor toekomstig gebruik met een substantiële
mogelijkheid voor uitbreiding. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 mei 2019 in principe en onder voorwaarden ingestemd met de voorgestelde ruimtelijke ontwikkeling zoals omschreven
in de notitie ‘Bevindingen herbestemming scenario’s Landgoed Overcinge’.
Mogelijke scenario’s voor toekomstig gebruik:


Exclusief wonen, zowel in één geheel als in meerdere eenheden.



Woonbestemming voor bijzondere doelgroepen (bijv. zorg)



Luxe recreatie-appartementen



Uitgebreid hotelprogramma, met name in hogere segment.



Privé-kliniek of zorghotel



Luxe groepsaccommodatie

Deze zijn te classificeren als reguliere woonbestemming, bedrijfsmatige
exploitatie of een combinatie daarvan.
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Landgoed overcinge
exploitatiemogelijkheden

Herbestemmingsonderzoek
In het Rapport Herbestemming landgoed Overcinge worden diverse scenario’s omschreven.
Eén daarvan is het voorkeur-scenario uitgebreid hotelprogramma.
Dit scenario dient als voorbeeld en leidraad voor de toekomstige ontwikkelmogelijkheden.
Een uitgebreid hotelprogramma is een voor de hand liggend scenario, echter ook andere scenario’s zijn
mogelijk.
Voorbeeld uitgebreid hotelprogramma:

Naast de bestaande bebouwing zijn er mogelijkheden voor nieuwe bebouwing op meerdere plekken op
het landgoed:


In het weiland, op een nieuwe bouwvlak “de Groene Kamer”.
Een footprintvan 576 m2. Aantal verdiepingen: twee à drie.



Naast de boerderij een gebouw met een footprint van 144 m2.



Tegenover het hoofdgebouw een vleugel met footprint 216 m2, twee tot twee en halve verdiepingen.

Nadere informatie in het Rapport Herbestemming Landgoed Overcinge door Bureau Hylkema Erfgoed.

Landgoed overcinge
Explpoitatiemogelijkheden
exploitatiemogelijkheden
Hotel
Locatie en bereikbaarheid
• Landgoed Overcinge is gevestigd aan de Linthorst Homanlaan 1 te Havelte.
• Het pand wordt omgeven door bos en weilanden in een zeer natuurrijke omgeving.
• Er is ruim voldoende parkeergelegenheid aanwezig.
• De locatie is omgeven door recreatieve wandel- en fietsroutes.
Voorzieningen in de omgeving :
Het centrum van Havelte lift op loopafstand
Binnen 5 autominuten bereikbaar: Golfclub Havelte
Binnen 15 autominuten bereikbaar:
• Giethoorn (800.000 bezoeken, 2015) afst. 12 km
• Nationaal Park Dwingelerveld (609.000 unieke bezoekers, 2015)
• Nationaal Park Weerribben-Wieden (circa 1.5 miljoen bezoeken, 2017)
• Nationaal Park Drentse Friese Wold (469.000 unieke bezoekers, 2015)
Bereikbaarheid: De locatie is vanaf Steenwijk en Meppel binnen 10 autominuten bereikbaar.
Actueel hotelaanbod gemeente Westerveld
In de gemeente Westerveld bevinden zich in totaal 10 hotels
(2018), met een gezamenlijke capaciteit van 216 kamers.
Het middensegment is het beste vertegenwoordigd, met vijf hotels.
Het hoge segment van het hotelaanbod in de gemeente Westerveld is ondervertegenwoordigd, met twee hotels in het viersterren segment en geen hotels in het vijfsterren segment.
De gemeente Westerveld zal initiatieven voor het ontwikkelen
van een hotel in het hoge segment ondersteunen en faciliteren.

In de regio


Het wellness-aanbod bij de verschillende landgoederen,
kastelen en havezathen in de regio is beperkt.



De landgoederen, kastelen en havezathen in de regio bieden vrijwel allemaal trouwmogelijkheden aan.



Het toerisme in de regio is groeiend.



Met name in Giethoorn (12 km) is een zeer sterke groei van
buitenlands toerisme.
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Landgoed Overcinge
overcinge
exploitatiemogelijkheden
exploitatiemogelijkheden
Overwegingen ontwikkeling hotel landgoed Overcinge:


Mogelijkheid tot uitbreiding met indicatief 1500 vierkante meter.



Toekomstig aantal kamers (afhankelijk van kamer-oppervlakte), variërend van 50 tot 80 kamers



Kamerverhuur voor toerisme (zeer toeristische regio)



Verhuur voor meerdaagse evenementen, zoals bruiloften en andere partijen.



Verhuur voor meerdaagse zakelijke bijeenkomsten (congressen, vergaderingen)



Kamerverhuur te combineren met verhuur als groepsaccommodatie. Grote vraag naar accommodaties vanaf 30 personen.



Reguliere kamerhuur te combineren met functie zorghotel.
Toelichting
In de huidige bestemming wordt Landgoed Overcinge geëxploiteerd als feest– en vergaderlocatie en als luxe groepsaccommodatie.
Bruiloften:
Overcinge is een unieke trouwlocatie en heeft een sterke groei
doorgemaakt van het aantal bruiloften. Extra omzetgroei is
mogelijk door verdere groei hiervan in aantal en door verhoging van het gemiddelde omzetbedrag per bruiloft
(verdrievoudiging aantal hotelkamers)
Zakelijke markt:
De uitbreiding van het aantal hotelkamers zal ook een toename
geven van het aantal meerdaagse zakelijke bijeenkomsten.
Door het beperkte aantal kamers in huidige setting ligt momenteel de nadruk op ééndaagse evenementen. Hier is een sterke
omzetgroei mogelijk.
Luxe groepsaccommodatie:
De vraag naar luxe groepsaccommodatie voor grotere gezelschappen is sterk stijgend. Het zwaartepunt ligt hierbij op de
weekenden en feestdagen. Dit combineert goed met de zakelijke bijeenkomsten doordeweeks.
Stijlvolle uitvaarten:
Toenemend is ook de vraag in de uitvaartbranche naar stijlvolle
en persoonlijke uitvaarten. Overcinge is hiervoor een perfecte
locatie, door de landschappelijke setting, de historische ambiance, de fraaie grote zaal en de stijlvolle ontvangstkamers. Deze groeiende markt is gunstig, omdat het ‘laatstemomentplanning’ betreft, die een goede aanvulling is op bestaande verhuur ten behoeve van groepsaccommodatie, bruiloften en zakelijke bijeenkomsten.

HOTEL
TEKST VOOR
50 TOT 80 HOTELKAMERS
TEKST VOOR ONDERTITEL VAN
Door middel van de uitbreiding in
Dit is een mooie
plek om
uw product
nieuwbouw,
kunnen
er 50
tot 80
of
diensten
kort
maar
effectief
te
hotelkamers worden gerealiseerd.
beschrijven.
De klantgroepen zijn meervoudig:
Wellness,
luxe
trouwlocatie,
Dit is eentoerisme,
mooie plek
om
uw product
meerdaagse
bijeenkomsten
of dienstenzakelijke
kort maar
effectief te
beschrijven.

Landgoed overcinge
exploitatiemogelijkheden
Overige mogelijke bestemmingen:


Exclusief wonen:
Zowel als één geheel, met mogelijkheden tot het realiseren van alle bedenkbare woonwensen, of in
meerdere eenheden, bijvoorbeeld ten behoeve van bewoning door meerdere bewoners/echtparen.



Woonbestemming voor bijzondere doelgroepen (bijv. zorg)
Bijvoorbeeld luxe zorgappartementen met zorg op maat.
Eventueel te combineren met één van de andere functies.



Luxe recreatie-appartementen
Eventueel te combineren met één van de andere functies.



Privé-kliniek of zorghotel
Landgoed Overcinge is eveneens een zeer geschikte locatie voor een privé kliniek.
Gedacht kan worden aan Zelfstandig Behandel Centrum
(kliniek met behandelfaciliteiten) of een lichtere variant zoals
een privé-kliniek. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de faciliteiten te situeren in de bestaande bebouwing en de kamers
(overnachting cliënten) te realiseren in aanvullende
nieuwbouw, met alle voorzieningen op maat gemaakt.
Door de besloten ligging kan ook worden gedacht aan een
zorghotel , bijvoorbeeld voor de revalidatie na een operatieve ingreep, hetzij in een regulier ziekenhuis, hetzij in een
ZBC. Hiermee is het totaalpakket van een grote kliniek uit te
breiden waarmee een nog completere zorg kan worden geleverd.
In de noordelijke regio is het aantal privé-klinieken nog ondervertegenwoordigd.
De bestemming kliniek of zorghotel past binnen de toekomstvisie van Landgoed Overcinge en wordt door de gemeente Westerveld positief beoordeeld.



Luxe groepsaccommodatie:
Bijvoorbeeld te ontwikkelen in de Groene Kamer en
eventueel te combineren met één van de overige functies.

Voor alle bestemmingen geldt dat een substantiële uitbreiding mogelijk is in bijbouwen, verdeeld over meerdere vleugels en/of panden.
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Landgoed overcinge
exploitatiemogelijkheden

Toekomstige ontwikkeling
Het bij het principeverzoek ingediende herbestemmingsonderzoek is een ruimtelijke verkenning in
hoofdlijnen. De bevindingen van het principeverzoek kunnen derhalve in hoofdlijnen als richtinggevend
worden beschouwd met betrekking tot de haalbaarheid van de verschillende scenario’s. Op die manier
krijgt een potentiële koper een globaal inzicht inzake eventuele ontwikkelingsmogelijkheden van het
landgoed. Mocht een nieuwe partij daadwerkelijk het landgoed willen doorontwikkelen, zal een uitgewerkt ruimtelijk plan moeten worden opgesteld. De bevindingen op het principeverzoek kunnen hierbij
als uitgangspunt worden gebruikt. De historische karakteristieken van het landgoed zullen hiervoor een
inspiratiebron zijn.

Vervolgtraject
Als een gerenommeerd bureau met veel kennis en expertise
op het van herbestemming en ontwikkeling is Bureau Hylkema Erfgoed een zeer geschikte partner voor de begeleiding
van het vervolgtraject. Na een succesvolle afronding van het
herbestemmingsonderzoek heeft de gemeente zich positief
uitgesproken over beoogde herontwikkeling.
Financiële faciliteiten
Omdat het hier gaat om een rijksmonumentaal complex zijn
er interessante mogelijkheden voor subsidie en voor laagrente financiering van restauratie en verduurzaming van de
historische gebouwen. Indien gewenst kan bureau Hylkema
Erfgoed een nieuwe eigenaar c.q. exploitant daarbij adviseren en begeleiden.

Contact:
Dhr. Ronny Drappier
sipreal@gmail.com
+1 868 750-7127
+1 868 648-4929
Voor een digitale rondleiding:
Video-presentatie Landgoed Overcinge:
https://youtu.be/ik4QNPykt-k
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