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      TE KOOP AANGEBODEN 
           

      Perceel landbouwgrond met weideschuur 
      Groot 2.67.30 hectare 
      Plaatselijk bekend Riethermsteeg 55 Enschede 
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VERKOOPBROCHURE 
 
 
Opdracht tot verkoopbemiddeling 
 
 In opdracht van de eigenaresse bieden wij vrijblijvend te koop aan, een perceel landbouwgrond met 
 weideschuur, plaatselijk bekend Riethermsteeg 55 Enschede.  
 
 
Kadastrale grootte, aanduiding en kaart 
 
 De kadastrale oppervlakte is 2.67.30 hectare (26.730 m²).  
 
 De kadastrale aanduiding is gemeente Lonneker, sectie AC, nummer 471. 
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Verdere (kadastrale) informatie  
 
 Het perceel is met de ruilverkavelingsakte, gepasseerd op 4 juni 2013, toebedeeld aan de 

eigenaresse. Volgens verkoper is het perceel vrij van beperkingen, erfdienstbaarheden en eventuele 
gebruiksrechten, behoudens het verhuurde jachtrecht. Deze jachthuurovereenkomst –koop breekt 
geen huur – zal een nieuwe eigenaar moeten respecteren. 

 
 Er zijn volgens het Kadaster geen beperkingen bekend in hun basisregister. 
 
 De te verwachten herverkavelingskosten zijn volgens opgave van de eigenaresse al verrekend met de 

provincie Overijssel.   
   
 
Bestemming 
 
 Het bestemmingsplan Buitengebied is vastgesteld op 27 mei 2013 en schrijft een gebruik voor als 

“enkel bestemming Agrarisch”, de weideschuur heeft de functieaanduiding “specifieke vorm van 
agrarisch – schuur” (tevens bestemd voor de instandhouding van de schuur die mag worden gebruikt 
voor agrarische doeleinden). Een schermkopie van een inzage op de overheidssite: 
www.ruimtelijkeplannen.nl hieronder in gekopieerd. 

  

  
 Inzage 7 maart 2022 
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Weideschuur  
 

 
  
 De weideschuur heeft een afmeting van ongeveer 10 x 8,5 meter. Het kapconstructie oogt nieuw en 

in goede staat. 
 De gevels, het gebintwerk en deuren vergt noodzakelijk onderhoud.   
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Ontsluiting 
 
 Het perceel heeft twee onverharde opritten, één op de Riethermsteeg, een met asfalt verharde weg 

en aan de Kwekkeboomweg, een onverharde weg. Beide wegen zijn openbare wegen.  
 
 
  
Het betreft een afgegraven perceel 
 
 Het perceel is in jaren ’70 – ’80 van de vorige eeuw afgegraven. De aanwezige ondergrond is 

afgegraven als bestratingszand en met andere grond weer gedempt. De eigenaresse heeft 
vooruitlopend op deze verkoopbemiddeling opdracht gegeven aan Dumea AM, om dit perceel nader 
te onderzoeken op eventuele verontreinigingen. 

 
 Dit bodemonderzoeksrapport is op ons kantoor ter inzage. Dumea AM schreef in een begeleidende 

mail bij het aanbieden van het onderzoeksrapport het volgende: 
 
 (citaat) 
        Er zijn verschillende antropogene (=door de mens aangebracht) delen zoals baksteen, plastic en 

piepschuim aangetroffen. Dit bevindt zich voornamelijk in de laag 0,50-1,50 m-mv. 
 Totaal zijn er 9 mengmonsters van de grond geanalyseerd en 4 peilbuizen bemonsterd voor het 

grondwater. In alle geanalyseerde grondmonsters zijn maximaal slechts lichte verhogingen 
aangetroffen. In het grondwater zijn in 2 peilbuizen matige verhogingen koper en nikkel aangetroffen. 

  
 De matige verhogingen koper en nikkel hoeven niet direct het gevolg te zijn van dempingen uit het 

verleden. Zware metalen worden namelijk in de oostelijke zandgronden vaker van nature verhoogd 
aangetroffen. 

  
 Op basis van het uitgevoerde onderzoek is er geen ernstige verontreiniging op de locatie aanwezig en 

zijn er derhalve geen milieuhygiënische belemmeringen voor de voorgenomen aan/verkoop. 
 (einde citaat) 

 
  
Aanvaarding 
 
 In overleg, op het moment van eigendomsoverdracht en betaling. 
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Richtprijs 
   
  € 200.000,-, zegge: twee honderd duizend euro, kosten koper.     
  

De levering is belast met overdrachtsbelasting (8%).  
 

Voor nadere informatie en/of het maken van een afspraak voor bezichtiging, kunt u contact 

opnemen met ons kantoor, telefoon 074 – 3676688. 

 

 
Aan dit verkoopinformatie kunnen geen rechten worden ontleend, de vermelde maatvoeringen moeten als globaal worden 

beschouwd. 

 

 Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder onze 

 beroepsaansprakelijkheidverzekering wordt uitgekeerd. 


