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V E R K O O P B R O C H U R E  
 

VERKOOP BIJ OPBOD 

 

BOERDERIJ MET BEDRIJFSOPSTALLEN 

CIRCA 2.92.78 HA  
 

GELEGEN AAN DE VORMERSEWEG 12 

GEMEENTE WIJCHEN 

 

Start verkoop:   1 juni 2018 om 12.00 uur 

Einde verkoop: 27 september 2018 om 14.00 uur 
 

 

VERKOOP IN OPDRACHT VAN  

BEHEER VERMOGEN OUD BURGEREN 

  



 

Alle informatie en alle eventuele uitvoeringshandelingen zijn zijdens verkoper en diens adviseurs geheel vrijblijvend en er kan nimmer sprake zijn van 

enige aansprakelijkheid dan wel een verplichting tot onderhandeling. Te dezen wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden en de 

Verkoopvoorwaarden die te downloaden zijn op www.landelijkvastgoedonline.nl

 

1. Omschrijving 

Aan de rand van Wijchen landelijk gelegen, ligt het agrarisch complex “De Vormer”.  

Dit complex bestaat uit twee monumentale boerderijen met bijbehorende bijgebouwen.  

De Vormerseweg 12 is vrij van gebruik en heeft de bestemming ‘plattelandswoning’.  

Hierdoor is particuliere bewoning mogelijk.  

 

De Vormerseweg 12 bestaat uit een woonhuis met aangelegen schuur, opslagloods, bakhuis 

en paardenstal. Hiervan zijn het woonhuis met aangelegen schuur, de opslagloods en het 

bakhuis aangewezen als Rijksmonument. Het meest bijzondere is het woonhuis. In dit pand 

zijn nog vele authentieke elementen te vinden. In 2015 is er in samenspraak met Kontek en de 

Monumentenwacht groot onderhoud uitgevoerd aan de gebouwen. De werkzaamheden zijn 

destijds uitgevoerd door Aannemingsbedrijf Vermeulen uit Ooij.  

 

Het grasland ten noordoosten van het perceel met een oppervlakte van ca 1.00.00 hectare is 

geliberaliseerd verpacht tot en met 30 april 2020. De pachtprijs voor dit stuk grasland 

bedraagt € 900,00 per jaar. Naast de pachtprijs betaalt de pachter de helft van de 

waterschapslasten, ten bedrage van € 296,12. De andere helft komt voor rekening van de 

koper (nieuwe verpachter). De pachtovereenkomst is op de verkoopwebsite te downloaden. 

 

Het perceel heeft een afmeting van ca. 2.92.78 hectare. Het exacte oppervlak van het object 

zal bekend worden na inmeting dor het Kadaster. Deze inmeting vindt plaats voor de notariële 

levering. De boerderij met bedrijfsopstallen is gelegen aan de Vormerseweg 12 en ligt ten 

zuidwesten van Wijchen. De ontsluiting van het perceel gaat over een gezamenlijke 

toegangsweg die bij verkoop apart zal worden ingemeten.  

 

De kadastrale informatie is te vinden in bijlage 1. In bijlage 2 is een luchtfoto te vinden met 

daarop indicatief de kadastrale grenzen van het object. Na verkoop zal het perceel kadastraal 

gesplitst worden. Deze luchtfoto is tevens in PDF formaat te downloaden op 

www.landelijkvastgoedonline.nl (verkoopwebsite). Het BVOB zal pas overgaan tot gunning bij 

een bod van boven de € 750.000,-.  
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2. Kenmerken 

Kadastrale aanduiding: Gemeente Wijchen, sectie P, nummer 2063 ged. 

 

Totale oppervlakte: 2.92.78 ha 

 

Bestemming: Bestemmingsplan Plattelandswoning Vormerseweg 12 

(gemeente Wijchen). 

- Enkelbestemming Agrarisch met waarden - 2. 

- Dubbelbestemming Waarde - Archeologie 2. 

- Functieaanduiding cultuurhistorische waarden. 

- Functieaanduiding Specifieke vorm wonen - 

plattelandswoning. 

 

Bestemmingsplan Buitengebied Wijchen (gemeente 

Wijchen). 

- Enkelbestemming Agrarisch met waarden. 

- Enkelbestemming Natuur. 

- Dubbelbestemming Waarde - Archeologie - 2. 

- Functieaanduiding Specifieke vorm wonen - 

Plattelandswoning. 

- Functieaanduiding Cultuurhistorische waarden 

 

Ontsluiting: De woningen Vormerseweg 10 en 12 delen dezelfde 

toegangsweg tot het erf. Na verkoop zal dit perceel apart 

worden ingemeten en als mandeligperceel worden 

aangemerkt. Dit houdt in dat het eigendom 50/50 verdeeld 

wordt onder de nieuwe eigenaren van de Vormerseweg 10 

en 12. Beiden worden eigenaar van een onbenoemde helft 

van het perceel. 

 

Belendingen: Vormerseweg, landbouwgronden, bos en bebouwing 

Wijchen.  

 

Eigendomsgrenzen: Op de luchtfoto in bijlage 2 zijn indicatief de kadastrale 

eigendomsgrenzen van het object zichtbaar gemaakt. 

 

Grondsoort: Zavel en lichte klei. 

 

Nutsvoorzieningen: Het object is aangesloten op water, gas en elektra.                  

Er is geen riolering aanwezig. 

 

Oplevering: in de huidige staat en ‘as is, where is’. 
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Zakelijke lasten: WOZ waarde 1-1-2017: € 335.000,00. 

 

Waterschapslasten totaal: € 592,24. 

 

Productierechten: 

 

Geen 

 

3. Omschrijving object 

Woonhuis met achterhuis ‘De Vormer’ 

Bouwjaar 1908. 

Oppervlakte 462 m². 

Afmetingen 33m x 14m). 

Inhoud ca. 3.500 m³. 

Bouwwijze Opgetrokken uit baksteen, dakconstructie bestaat uit houten 

gordingen en spanten. Het dak is met verbeterde Hollandse 

pannen gedekt. Het dakbeschot is met riet beschoten. 

 

Indeling begane grond Hal, woonkamer, keuken, kantoor, bijkeuken, kelder, toilet en 

toegang tot achterhuis. 

 

Indeling eerste verdieping Vijf slaapkamers, badkamer, toegang tot zolder. 

Isolatie Geen. 

Verwarming Centrale verwarming. 

Beglazing Enkelglas. 

Kozijnen Hout 

Bijzonderheden Monument, zie nadere omschrijving “Monumentenregister”. 

 

Opslagloods 

Bouwjaar 1925. 

Oppervlakte Ca. 494 m². 

Afmetingen 38m x 13m.  

Kenmerken Opgetrokken uit bakstenen met trasramen. Tegen de 

achtergevel is een aankapping met zes getoogde toegangen. 

Het wolfseind is voorzien van Oud-Hollandse verbeterde 

gebakken pannen. 

 

Varkensstal 

Bouwjaar 1925. 

Oppervlakte Ca. 147 m². 

Afmetingen 21m x 7m. 

Kenmerken Opgetrokken uit baksteen, met pannen gedekt zadeldak.   
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Paardenschuilstal 

Bouwjaar 1925. 

Oppervlakte Ca. 66 m². 

Afmetingen 11m x 6m. 

Kenmerken Houten schuur met half zadeldak.  

 

4. Bodemonderzoek en bouwkundige keuring 

Voor de Vormerseweg 10 en 12 is d.d. 23 mei 2018 een verkennend bodemonderzoek 

uitgevoerd door Milon bv. Het gehele bodemonderzoek is te downloaden op de 

verkoopwebsite.  

 

De belangrijkste conclusie uit het bodemonderzoek voor de Vormerseweg 12 is:  

- Bij een boorpunt achter de schuur is een verontreiniging aangetroffen. Deze zal bij 

verdere ontwikkelingen op het perceel verder onderzocht moeten worden. 

 

De Vormerseweg 12 is bouwkundig gekeurd door Teelker Bouwkundig Advies d.d. 23 mei 

2018. Het betreft een gecertificeerde keuring voor de woning met bijbehorende schuur en 

naastgelegen loods. Het gehele rapport is de downloaden op de verkoopwebsite.  

 

5. Bijzonderheden 

Voor het complex worden er kijkdagen gehouden op: 

- Dinsdag 26 juni 2018. 

- Donderdag 6 september 2018. 
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6. Planning 

De planning van de verdere procedure is als volgt:  

Activiteiten Datum 

Publicatie aangeboden woning online 1 juni 2018 

Start verkoop 1 juni 2018 om 12.00 uur 

Sluiting verkoop 27 september 2018 om 14.00 uur 

Gunningsbesluit  4 oktober 2018 

Ondertekening koopovereenkomst Week 41 / 42 2018 

Notariële levering Eind 2018 

Opdrachtgever houdt zich het recht voor deze planning te wijzigen. 

 

7. Informatie en biedingen 

Informatie en voorwaarden over het aangeboden object  en het verkoopproces zijn te vinden 

op www.landelijkvastgoedonline.nl. Op de website is tevens een conceptkoopovereenkomst 

te downloaden. In deze overeenkomst staan alle voorwaarden waaronder deze verkoop 

geschiedt.  

 

8.  

Voor Rijksmonumenten zijn er speciale financieringsmogelijkheden voor aankoop, restauratie 

en verduurzaming. Het restauratiefonds kan u hier informatie over geven. Daarnaast kunnen 

zij ook hulp bieden bij de restauratie of herbestemming van het monument. Kijk voor meer 

informatie op https://www.restauratiefonds.nl/. 

 

9. Bijlagen 

- Bijlage 1: Kadastrale informatie 

- Bijlage 2: Luchtfoto met kadastrale grens 

- Bijlage 3: Luchtfoto omgeving 

- Bijlage 4: Uitsnede bestemmingsplan Plattelandswoning 12 

- Bijlage 5: Uitsnede bestemmingsplan Buitengebied Wijchen 
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Bijlage 1: Kadastrale informatie 
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Bijlage 2: Luchtfoto met kadastrale grens 
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Bijlage 3: Luchtfoto omgeving 
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Bijlage 4: Uitsnede bestemmingsplankaart Plattelandswoning Vormerseweg 12 
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Bijlage 5: Uitsnede bestemmingsplankaart Buitengebied Wijchen 

 
*Het object is gelegen binnen de rode belijning 

 

       
      

 
 


