
Lansing 

TE KOOP

Loeteweg 6 B te Hazerswoude-Dorp

Vrijstaande woning met garage en riante schuur, gelegen op 0.12.40 
hectare eigen grond. Optioneel is er de mogelijkheid om de kavel aan de 
noordzijde de vergroten.  

Vraagprijs € 475.000,-- k.k. 



Algemene omschrijving

Vrijstaande woning gelegen in het buitengebied van Hazerswoude-Dorp. Een woning 
met garage, riante schuur en siertuin, gelegen op 0.12.40 eigen grond, plaatselijk bekend 
als Loeteweg 6 B te Hazerswoude-Dorp. Optioneel is er de mogelijkheid om de kavel aan 
de noordzijde de vergroten. 

Kadastrale aanduiding

Kadastrale gemeente  : Hazerswoude 
Sectie  : K 
Nummers  : 557 
Grootte   : 0.12.40 hectare 

Omschrijving 

De vrijstaande woning is gebouwd in 1962 en heeft een woonoppervlakte van circa  
80 m² en een inhoud van circa 308 m³. Het perceel is 1.240 m² groot en bestaat uit erf en 
ondergrond. De woning staat nabij de openbare weg (Loeteweg), buiten de bebouwde 
kom en is aangesloten op alle nutsvoorzieningen. De woning is bereikbaar via een eigen 
brug.  

De omgeving bestaat uit een boomkwekerijgebied met woonhuizen en 
bedrijfsgebouwen afgewisseld met water. 

De woning bestaat uit een systeembouwconstructie, gefundeerd op palen, met stenen 
buitengevels met isolatie aan de binnenzijde. De vloer op de begane grond en de 
verdiepingsvloer zijn van hout. Het zadeldak is gedekt met dakpannen. De woning is 
voorzien van houten kozijnen met dubbel glas en zonwering. De woning is verwarmd 
middels een gashaard en gasgevelkachels. Warm water is beschikbaar middels een 
geiser.  



De woning heeft de volgende indeling: 

Begane grond 

• entree/hal, met vaste trap naar de 1e verdieping, trapkast en meterkast met gas- en 
elektra aansluiting 

• woonkamer, met deur naar het terras aan de westzijde 

• keuken 

• bijkeuken, voorzien van witgoedaansluiting 

• toilet 

• badkamer, voorzien van douche en wastafel 

1e verdieping 

• overloop 

• bergruimte 

• slaapkamer 1, gesitueerd aan de noordzijde van de woning, met vaste kast 

• slaapkamer 2, gesitueerd aan de zuidzijde van de woning, met vaste kast 

De woning heeft voorlopig energielabel F. 

Aan de westzijde van de woning is een terras aangelegd en aan de noordzijde is de kavel 
ingericht als sier- en groentetuin.  

Aan de noordzijde van de woning bevindt zich een ruime schuur, groot circa 63 m², 
afmetingen circa 8,5 x 7,5 meter, bouwjaar circa 1973. De schuur heeft een houten 
constructie en is niet onderheid. Het zadeldak is gedekt met asbesthoudende golfplaten 
met aan de binnenzijde dakisolatie. De nokhoogte is circa 4,5 meter. De gevels zijn van 
houten planken met aan de buitenzijde damwandprofielplaten. Toegang middels een 
dubbele schuifdeur. De schuur is voorzien van (kracht-)stroom en een 
leidingwateraansluiting.   

In de schuur bevindt zich aan de westzijde een inbouw, groot circa 30 m². Deze inbouw is 
van hout met een bezoldering, bereikbaar via een ladder. De inbouw is verdeeld in 2 
werkruimten.  

Aan de noordoostzijde van de schuur bevindt zich een garage, groot circa 22,5 m², 
afmetingen circa 5 x 4,5 meter, bouwjaar circa 1973. De garage heeft een houten 
constructie en is niet onderheid. Het lessenaarsdak is gedekt met asbesthoudende 
golfplaten, aan de binnenzijde voorzien van isolatie en de gevels zijn van houten planken 
met aan de buitenzijde damwandprofielplaten. De nokhoogte is circa 3 meter aflopend 
naar circa 2,3 meter. Toegang middels een handmatig bedienbare garagedeur en 
loopdeur. De garage is voorzien van elektra.  



Bijzonderheden 

Op het object zijn de volgende private bepalingen van toepassing: 

• Kwalitatieve verplichting tot verbod om de afscheiding met de achterliggende 
kwekerij hoger te laten zijn dan één meter.  

Bestemmingsplan

Dit object is gelegen binnen het vigerende bestemmingsplan ‘Sierteeltgebied’, welke op 
11 november 2010 is vastgesteld door de gemeenteraad van Rijnwoude. Het object is 
hierin aangeduid als “Agrarisch-Sierteelt”. Er is een bouwvlak aangeduid. 

Op 13 oktober 2016 is het bestemmingsplan ‘Sierteeltgebied Hazerswoude-Dorp – 
eerste herziening’ vastgesteld door de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn. Na een 
(tussen-) uitspraak van de Raad van State is er op 23 november 2017 een gewijzigd plan 
vastgesteld. Hierdoor is de mogelijkheid ontstaan om de bedrijfswoning om te zetten 
naar plattelandswoning of burgerwoning. 

De bestemming van de woning wordt aangepast naar burgerwoning. Over de 
planwijziging is inmiddels een collegebesluit genomen. De wijziging zal naar schatting 
circa medio juli 2020 afgerond zijn.  

Nadere informatie is toegevoegd aan bijlage 4. 

Oplevering en aanvaarding

Nader overeen te komen. 

Vraagprijs

€ 475.000,-- kosten koper 



Informatie

Voor informatie en/of een afspraak voor een bezichtiging kunt u contact opnemen, 

telefoon: (0172) 53 34 93. 

Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze 

informatie kan door Jacobs Advies & Makelaardij echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de 

vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van 

de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet 

gebonden, ook niet tot het doen van een tegenaanbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving 

van een in alle opzichten en derhalve ook op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding. 

















Bijlage 1     Plattegronden











Bijlage 2    Kadastrale kaart (niet op schaal) 



Bijlage 3    Luchtfoto 



Bijlage 4a   Bestemmingsplan 



Bijlage 4b  Wijzigingsplan


