Ben jij een groene horecaondernemer
en zit samenwerken in je bloed? Dan
zoekt Natuurmonumenten jou! Zet de
deuren van je toekomstige herberg open
voor de 850.000 jaarlijkse bezoekers van
Nationaal Park Sallandse Heuvelrug.
Samen met Natuurmonumenten verwelkom je
natuurliefhebbers in dit groene, toegankelijke
herberg concept. Op een prachtige locatie aan de
voet van Nationaal Park Sallandse Heuvelrug biedt
Natuurmonumenten de bedrijfsexploitatie van
Erve De Pas aan.
Het pand is gesitueerd midden in de natuur, maar is
desondanks erg goed bereikbaar. Het pand grenst aan
de doorgaande weg naar Haarle en biedt voldoende
parkeerplaatsen. Erve De Pas is een gemeentelijk
monument en één van de drie grote entree's van
Natuurgebied de Sallandse Heuvelrug.
Voor deze bijzondere horeca locatie zoeken
wij een ambitieuze horecaondernemer.

KOM ONDERNEMEN
IN ERVE DE PAS!
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MAAK KENNIS
MET JE DOELGROEP
De bezoekers van Erve De Pas zijn
natuurliefhebbers en verdiepen zich in de
geschiedenis van de herberg.
Ze steken graag de handen uit de mouwen en
nemen deel aan wandel- en fietstochten.
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KORTE FEITEN OVER DE LOCATIE

Geschatte bezoekersaantallen
Erve De Pas
30.000 – 40.000 per jaar
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Deze doelgroep heeft een leuke dag met familie
en vrienden in de natuur en starten en/of eindigen
met een kop koffie bij de horeca. Veel van de
bezoekers komt uit de nabije omgeving en komt
regelmatig naar Erve De Pas.

Openingsdagen

Maandag tot en met zondag

Openingstijden restaurant

Zonsopgang tot in de avonduren

Mogelijke functies gebouwen
1. Erfwoning voor logies | 2. Restaurant | 3. Informatiepunt | 4. Workshopruimte
5. OERRR speelgebied | 6. Evenementen & activiteiten | 7. Parkeren | 8. Opslag

- Logies (bed & breakfast)
- Restaurant
- Bezoekerscentrum
- Workshopruimte
- Rustige evenementen en activiteiten
- Vergaderingen
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informatiepunt en
restaurant

workshopruimte

en logies
vergader- en
evenementenruimte

LOCATIE TOELICHTING

De horecaruimte is gevestigd in het hoofdgebouw. Het
hoofdgebouw biedt tevens ruimte aan de mogelijkheid
tot logies in een ruime erfwoning. Rondom de herberg is
een ruim opgezet terras, met de hele dag een goede mix
van zon-en schaduwplekken.
De naastgelegen schuur faciliteert het informatiepunt
voor bezoekers, welke meerdere dagen per week door
vrijwilligers van Natuurmonumenten wordt bemand.
De overige dagen is het pand de uitgelezen plek voor

workshops en groepsactiviteiten. Ook kan de ruimte
benut worden als uitbreiding van het zitgebied voor het
restaurant.
Het pand gelegen tegenover het hoofdgebouw is een
uitstekende locatie voor vergaderingen in de natuur, of
een rustig evenement op een warme zomerdag.
Rondom de herberg is voor kinderen speelnatuur van
OERRR aangelegd door Natuurmonumenten, waar
spelenderwijs de natuur kan worden ontdekt.
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DE GROENSTE HORECA
VAN NEDERLAND
DUURZAME SAMENWERKING
In een intensieve en duurzame samenwerking
met Natuurmonumenten wordt op deze locatie
gewerkt aan de groenste horeca van Nederland.
Gezamenlijk zal het horecaconcept voor Erve De
Pas worden opgesteld, waarbij natuur hetgeen
is dat ons met elkaar verbindt.
Natuurmonumenten heeft de missie om de
groenste horeca van Nederland te hebben en
zoekt een ambitieuze ondernemer die deze missie
deelt, wil en kan waarmaken. Erve De Pas wordt
een pilotlocatie voor het implementeren van
de missie, waarbij vooraf opgestelde modules
geïntegreerd zullen worden in het horecaconcept.

Erve De Pas behoeft de volgende aanpassingen:





Uitbreiding voorbereidingskeuken
Uitbreiding terras rondom evenementenlocatie
Implementatie van integraal marketingplatform
Optimalisatie indeling restaurant en
workshopruimte

CIJFERS

Exploitatie

€ 600.000 - € 850.000
Omzetpotentie
€ 7,50 - € 12,50
Gemiddelde besteding
30.000 - 40.000 per jaar
Bezoekersaantallen
Maandag tot en met zondag
Openingsdagen
Zonsopgang tot in de avonduren
Openingstijden
30 - 60 minuten
Duur bezoek
25
Gemiddeld aantal events per jaar
Nee
Overname van personeel
Mogelijk
Horecavergunning
Ja
Gemeentelijk monument

Bouwjaar

Bouwjaar boerderij
Bouwjaar evenementenruimte
Bouwjaar informatieschuur

1891
1905
1932

Oppervlaktes

Boerderij
Evenementenruimte
Informatieschuur
Opslag

305 m2
115 m2
102 m2
80 m2

Voorzieningen

Rieten dak
Dakbedekking
Zuid-West
Ligging terras
Ja, op 1 minuut loopafstand
Parkeergelegenheid
Jaarlijks door Natuurmonumenten
Onderhoud
Via huurcontract met
Pacht
Natuurmonumenten

Omgeving

Campings in omgeving
Bungalowparken in omgeving

> 15
> 10

INFORMATIEVERSTREKKING
Informatie over de huur, samenwerkingsvoorwaarden
en -uitgangspunten, vastgestelde marketingfee en
overnameverplichting worden nader verstrekt.
Neemt u hiervoor contact op met ons contactpersoon.
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PROCES
Open Erve De Pas dag
Tijdens onze open dagen kunt u op afspraak
langskomen om samen met onze gebiedsmanager
Erve De Pas te bezichtigen.
Insturen business plan
Ondernemers krijgen de mogelijkheid tot het
insturen van een business plan voor Erve De Pas.
Kennismakingsgesprekken
Na de open dag worden er kennismakingsgesprekken ingepland met potentiële exploitanten.
Hierin presenteert de ondernemer zijn plan &
aanpak voor Erve De Pas aan Natuurmonumenten.
Samenwerkingsovereenkomst & huurcontract
Er wordt een ondernemer benaderd voor de
samenwerking voor Erve De Pas.
Implementatie horecaconcept
en heropening Erve De Pas
Na een korte verbouwing wordt Erve De Pas
heropend volgens het nieuwe concept.

CONTACT

Ben jij geïnteresseerd geraakt en
nieuwsgierig naar Erve De Pas?
Neem dan contact met ons op voor een
kennismakingsgesprek en locatiebezoek!
Contact:
Adhoc 					
		horecamakelaars
Contactpersoon:		 Bart Klaasboer
Telefoonnummer:		 0182 533 355
E-mailadres:		bart@adhoc-hm.nl
Referentie:		 Erve De Pas

De realisatie van dit project
is een samenwerking tussen:

enbiun

FOTO'S RESTAURANT, BEGANE GROND
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1. Betaalpunt, koffiebar en uitgifte
2. Keuken met essentiele apparatuur
3. Zicht vanaf de keuken richting entree
4. Zitgebied (in corona opstelling)
5. Zitgebied in midden van ruimte (in corona opstelling)
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FOTO'S RESTAURANT, BEGANE GROND
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6. Zitgebied rechterzijde pand (vanaf counter gezien)
7. Zitgebied gezien vanaf entree
8. Toilet aan rechterzijde pand
9. Invaliden toilet
10. Toegang toiletten
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FOTO'S RESTAURANT, ZITGEBIED & TERRAS
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11. Zitgebied restaurant (gezien links van entree)
12. Buitenzijde restaurant met terras
13. Buitenzijde restaurant
14. Buitenzijde restaurant
15. Buitenzijde evenementenruimte
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FOTO'S ERVE DE PAS

16
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16. Buitenzijde informatieschuur met terras
17. Buitenzijde informatieschuur
18. Restaurant en informatieschuur
19. Evenementenruimte met terras
20. Evenementenruimte, met originele details uit 1912
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FOTO'S EVENEMENTENRUIMTE
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21. Binnenzijde evenementenruimte met zicht op entree
22. Entree evenementenruimte
23. Binnenzijde evenementenruimte met zicht op terras
24. Toiletten in foyer evenementenruimte
25. Toilet van alle faciliteiten voorzien
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FOTO'S INFORMATIESCHUUR
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26. Informatieschuur linkerzijde (zicht vanaf entree)
27. Informatieschuur rechterzijde (zicht vanaf entree)
28. Zicht op tuin
29. Informatieschuur met zicht op entree
30. Toilet
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FOTO'S BUITENZIJDE VAKANTIEWONING
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31. Zicht op vakantiewoning vanaf doorgaande weg
32. Zicht op vakantiewoning vanaf doorgaande weg (vanuit
Haarle)
33. Details vakantiewoning
34. Entree vakantiewoning, gemeentelijk monument
35. Koppeling tussen restaurant en vakantiewoning
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FOTO'S VAKANTIEWONING, BEGANE GROND
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36. Ruime woonkamer aan voorzijde
37. Ruime woonkamer
38. Opkamer in te delen als slaapkamer of eetkamer
39. Ruime keuken
40. Ruime keuken met entree vakantiewoning
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FOTO'S VAKANTIEWONING, 1E VERDIEPING
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41. Ruimte badkamer met inloopdouche, toilet en wastafel
42. Ruimte badkamer
43. Was- en droogcombinatie in separate ruimte
44. Overloop
45. Slaapruimte, vrij in te delen
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FOTO'S DIRECTE OMGEVING
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46. Gebiedsinformatie naast informatieschuur
47. Gebiedsinformatie bij Erve De Pas
48. Evenementenlocatie, zicht vanaf restaurant
49. Pal gelegen naast doorgaande weg
50. Zicht op Erve De Pas vanaf doorgaande weg
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FOTO'S RESTAURANT, DIRECTE OMGEVING
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51. Informatieschuur, opslag en bewegwijzering
52. Voldoende invalide parkeerplekken beschikbaar
53. Gelegen naast bijzonder gebied
54. Op loopafstand van parkeerplaats Natuurmonumenten
55. Parkeerplaats Natuurmonumenten
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