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

door VSO makelaars & taxateurs echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie en 

tekeningen in deze brochure enig recht worden ontleend.



Uiterdijkenweg 

LUTTELGEEST
Een perceel cultuurgrond aan de Uiterdijkenweg, nabij nr. 6, te Luttelgeest.





Kadastrale gegevens

Gemeente Noordoostpolder, sectie G, nummers 1238 en 1239, totaal ca. 8.01.55 hectare. 





Zakelijk recht

Vol eigendom





Omschrijving van de grond

Lichte zavelgrond.





Ontsluiting

De percelen zijn rechtstreeks naar de openbare weg, de Uiterdijkenweg, ontsloten. 





Bouwplan

De kavel is geschikt voor het telen van verschillende soorten gewassen. 





Besmettingen

Er zijn geen besmettingen bekend bij de verkoper.





Productierechten/betalingsrechten

Inbegrepen is 1 betalingsrecht per hectare.





Belendingen

Agrarische bedrijven en cultuurgrond.





Drainage

Drainage is aanwezig op de percelen.





Beregening

Beregening is mogelijk dankzij de sloot aan de voorkant en zijkant van het perceel. 





Bestemmingsplan

Vigerend bestemmingsplan: agrarisch.
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Te koop



Jachtrecht

Jachtrecht is verhuurd.





Vraagprijs

€ 155.000 per hectare k.k.





Aanvaarding

In overleg.





Overig

Er is een recht van overpad gevestigd op deze kavel ten behoeve van het achterliggende 
perceel cultuurgrond. 




Op het perceel is een hoogspanningsmast aanwezig.




Er is een verplichting tot slootkanten beheer voor de sloot aan de voorzijde van de kavel.





Voorwaarden

Overdrachtsbelasting, notariskosten, indien van toepassing BTW en overige kosten komen 

ten laste van koper.





Afspraken

Deze aanbieding is geheel vrijblijvend. De gegevens in deze brochure zijn zo zorgvuldig 

mogelijk opgesteld, mochten er echter onjuistheden in staan dan kunnen aan deze 

brochure geen rechten worden ontleend. Afspraken voor bezichtigingen kunnen uitsluitend 

bij VSO makelaars & taxateurs gemaakt worden. Wij verzoeken u niet zelf het initiatief te 

nemen om het terrein te betreden. Voor nadere informatie en/of afspraken voor een 

bezichtiging kunt u contact opnemen met:




Johan Zandbergen

0654730900

j.zandbergen@vsomakelaars.nl

4



5



Plattegrond
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Gemeente Sectie Nummer(s) Oppervlakte Status

Noordoostpolder G 1238 50155 m² Vol eigendom

Noordoostpolder G 1239 30000 m² Vol eigendom

Kadastrale percelen



Kadastrale kaart
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PERCEEL GR-BRP22-688341

Gemeente Noordoostpolder
Provincie Flevoland
GPS 52.77488, 5.85241
XY 186393, 532055
Waterschap Zuiderzeeland
Watertrap IV = H >40 L 80-120
Grasland Blijvend grasland

2013
Grasland

2014
Aardappelen

2015
Grasland

2016
Grasland

2017
Grasland

2018
Grasland

2019
Grasland

2020
Grasland

2021
Grasland

2022
Lelie

Gewas Lelie, bloembollen en -knollen
Opp 2.0766 ha
Bron BRP22
Periode 1 mei 2022

    

    

GRONDSOORT

Grondsoort: Zand: 100%
Gronds. mestwet: Klei: 100%

laagst: -1.47 m

gemiddeld: -1.20 m

hoogst: -1.01 m

verschil: 0.46 m

HOOGTE

-1.45 -1.35 -1.24 -1.14 -1.04
0
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PERCEEL GR-BRP22-30110

Gemeente Noordoostpolder
Provincie Flevoland
GPS 52.77380, 5.85204
XY 186369, 531934
Waterschap Zuiderzeeland
Watertrap IV = H >40 L 80-120

2013
Aardappelen

2014
Grasland

2015
Grasland

2016
Lelie

2017
Aardappelen

2018
Grasland

2019
Grasland

2020
Grasland

2021
Grasland

2022
Grasland

Gewas Grasland, tijdelijk
Opp 2.3625 ha
Bron BRP22
Periode 1 mei 2022

    

    

GRONDSOORT

Grondsoort: Zand: 100%
Gronds. mestwet: Klei: 100%

laagst: -1.88 m

gemiddeld: -1.70 m

hoogst: -1.44 m

verschil: 0.44 m

HOOGTE

-1.86 -1.76 -1.66 -1.56 -1.46
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PERCEEL GR-BRP22-596295

Gemeente Noordoostpolder
Provincie Flevoland
GPS 52.77374, 5.84942
XY 186192, 531926
Waterschap Zuiderzeeland
Watertrap IV = H >40 L 80-120

2013
Maïs

2014
Grasland

2015
Grasland

2016
Grasland

2017
Grasland

2018
Lelie

2019
Aardappelen

2020
Grasland

2021
Grasland

2022
Grasland

Gewas Grasland, tijdelijk
Opp 2.7983 ha
Bron BRP22
Periode 1 mei 2022

    

    

GRONDSOORT

Grondsoort: Zand: 100%
Gronds. mestwet: Klei: 100%

laagst: -2.32 m

gemiddeld: -2.06 m

hoogst: -1.88 m

verschil: 0.44 m

HOOGTE

-2.29 -2.19 -2.1 -2 -1.9
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Veelgestelde vragen

Wanneer ben ik in onderhandeling?

U bent pas in onderhandeling als de verkoper reageert op uw bod. Dus: als de verkoper een tegenbod doet. 
Ook kan de verkopende makelaar uitdrukkelijk aangeven dat hij met u in onderhandeling is. U bent niet in 
onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal overleggen.





Mag een makelaar doorgaan met bezichtigen als men in onderhandeling is?

De makelaar mag doorgaan met bezichtigen tot het moment dat de koop is gesloten. De makelaar is wel 
verplicht te melden dat de verkopende partij in onderhandeling is.





Kan de verkoper de vraagprijs tijdens de onderhandeling verhogen?

Ja, de vraagprijs is alleen een uitnodiging tot het doen van een bod. De verkoper kan dan nog beslissen of

hij uw bod wel of niet aanvaardt of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen. De verkoper kan ook

besluiten de vraagprijs te verhogen. Als de verkopende partij een bod aanvaardt, dan is er sprake van een

koop. Als de verkoper een tegenbod doet, kan de koper door dit te aanvaarden de koop tot stand brengen.





Wat is een bankgarantie / waarborgsom?

Tot zekerheid van de nakoming van de verplichtingen van de koper is het gebruikelijk om overeen te komen, 
dat de koper na het tot stand komen van de koopovereenkomst een bankgarantie stelt voor een bedrag van 
10% van de koopsom. Het gaat daarbij om een verklaring van de bank waarin wordt gegarandeerd dat de 
bank dit bedrag zal uitkeren indien de koper zijn verplichtingen niet zal nakomen.

In plaats van een bankgarantie te stellen kan de koper een waarborgsom storten. Het is gebruikelijk en

verstandig om een eventuele waarborgsom te storten bij de notaris. Als de koper als consument koopt, mag 
de waarborgsom of de bankgarantie op grond van de wet vaak niet hoger zijn dan 10% van de koopsom.





Wat zijn ontbindende voorwaarden?

Geldige redenen, die in het koopcontract zijn vastgelegd, om de koop te annuleren. 
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Aantekeningen
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Aantekeningen
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De specialist in 


agrarisch onroerend goed.

Waarom VSO?

• Meer aandacht voor de klant

• Ons werkgebied is groot en ons netwerk uitgebreid, 

   wij weten mensen uit heel Nederland te interesseren.

• Mailbestand van potentiële gegadigden

Aanmelden kan via

www.vsomakelaars.nl

VSO makelaars & taxateurs - T 088 3 180 180

vsomakelaars.nl Volg ons op:

VESTIGING DRONTEN

De Bolder 2           

8251 KC Dronten

T 0321 318 318

VESTIGING EMMELOORD

Noordzijde 2-A

8302 GL Emmeloord

T 0527 20 33 55

VESTIGING ALMERE

Bolderweg 1

1332 AX  Almere

T  036 30 30 938

VESTIGING KAMPEN

IJsselkade 47

8261 AE Kampen

T 038 34 46 404

VESTIGING BARNEVELD

Harselaarseweg 2

3771 MB Barneveld

T 0342 42 47 71

VESTIGING APELDOORN

Laan van het Omniversum 16

7324 BM Apeldoorn

T 055 303 3187

VESTIGING HEERENVEEN

Abe Lenstra Boulevard 50

8448 JB Heerenveen

T 0513 72 42 08


