
TE KOOP 

Middelburgseweg te Reeuwijk  

Perceel weiland met bijbehorend water gelegen in het buitengebied van 

Reeuwijk, groot circa 1.66.00 ha  

Vraagprijs: € 91.500,- kosten koper
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Algemene beschrijving

Perceel weiland met bijbehorend water gelegen in het buitengebied van Reeuwijk (Polder 

Middelburg en Tempelpolder), plaatselijk bekend als Middelburgseweg te Reeuwijk. 

Kadastrale aanduiding 

Kadastrale gemeente: Reeuwijk 

Sectie:  A 

Nummers: 1696 (gedeeltelijk) 

Grootte:  circa 1.66.00 ha 

Omschrijving 

Grond 

Het perceel weiland is gelegen ten oosten van de Middelburgseweg tegenover huisnummer 

16 te Waddinxveen en is ontsloten middels een pad op de dijk, eigendom van derden. Het 

perceel omvat tevens en gedeelte van de openbare weg. 

De kadastrale lengte van het perceel bedraagt circa 303 meter, inclusief circa 22,5 meter 

weg, berm en sloot. De gemiddelde breedte van het perceel bedraagt circa 55 meter.  

De grondslag van het weiland is klei. 

Bijzonderheden: 

- Het gebruik van het pad op de dijk is niet vastgelegd in een (formele) erfdienstbaarheid. 

De dijk wordt echter al tientallen jaren als zodanig gebruikt, zodat hierdoor 

gebruiksrechten zijn ontstaan.

- Het object is belast met het Opstalrecht Nutsvoorzieningen t.b.v. Stedin Netten. Dit 

betreft het gedeelte van het object nabij de Middelburgseweg. 
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Bestemmingsplan 

Het object is gelegen binnen het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied Bodegraven-

Reeuwijk’ en is aangeduid als “Agrarisch met waarden” met dubbelbestemming  

“Waarde – Archeologie 3”. Er is geen bouwvlak aangeduid.  

Op de dijk is tevens de dubbelbestemming “Waterstaat – Waterkering” aangeduid. De weg is 

aangeduid als “Verkeer – Wegverkeer” en de sloot is aangeduid als “Water”. 

Daarnaast zijn de volgende parapluplannen op het object van toepassing: 

- Paraplubestemmingsplan Cultuurhistorie Bodegraven-Reeuwijk 

- Parapluplan Parkeren Bodegraven-Reeuwijk 

Nadere informatie is toegevoegd aan bijlage 5. 

Oplevering en aanvaarding 

In overleg.  

Bijzonderheden 

Met betrekking tot de verkoop van dit object zijn de volgende bijzonderheden te melden: 

- Het object omvat geen betalingsrechten, fosfaatrechten, e.d.. 

- Het jachtrecht is vergeven aan M.C. van der Spek uit Moerkapelle. 

Vraagprijs 

€  91.500,- kosten koper 



4 

Informatie 

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

Jacobs Advies & Makelaardij, 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 
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Bijlage 1 – Foto’s 



BIJLAGE 2 
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Bijlage 2 – Grondsoort 



BIJLAGE 3 
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Bijlage 3 – Kadastrale kaart (niet op schaal) 



BIJLAGE 4 
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Bijlage 4 – Luchtfoto 



BIJLAGE 5 
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Bijlage 5 - Bestemmingsplan 
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