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1. Omschrijving 

Het betreft hier een gedeeltelijk kadastraal perceel van ca. 0.04.30 ha (hierna ook te noemen:  

het object). Het object is direct gelegen aan de doorgaande weg tussen Den Haag en Monster.  

Het object heeft de bestemming ‘dienstverlening’ (het bedrijfsmatig verlenen van diensten).  

In de directe omgeving van het object vindt u Landgoed Ockenburgh met daarachter de duinen en 

het strand. De binnenstad van Den Haag bevindt zich op circa 7 kilometer afstand.  

 

Het object staat geregistreerd als gemeentelijk monument voor de gemeente Den Haag. 

“Voormalig boswachtershuis in neogotische stijl uit 1848, dat behoort bij het landgoed  

"Van Leyden-hof", dat vroeger toebehoorde aan de familie Van Leyden en toen genaamd was  

"De Bremhof". Het rechthoekige pandje telt één bouwlaag met een overhuivend zadeldak dat met 

riet is gedekt en een met pannen beschermde nokvorst bezit. Het pand is opgetrokken uit 

geelkleurige baksteen in kruisverband. In de gevels spitsboogvensters met houten omlijstingen 

waarin stolpramen en rollagen onder de vensterbanken, In een baksteen in de voorgevel is 

vermeld: "AH/1848". Tegen de achtergevel bevindt zich een rechthoekige aanbouw. Het pand is 

van algemeen belang voor de gemeente Den Haag wegens de architectuurhistorische- en 

geschiedkundige waarde. Architectuurhistorisch is het gebouw van belang als voorbeeld van 

vroege neogotiek zoals op buitenplaatsen in de onderhavige periode vaak werd toegepast. 

Geschiedkundige betekenis bezit het pand als overblijfsel van een historische buitenplaats.” 

 

Voor meer informatie over gemeentelijke monumenten verwijzen wij u naar de site van de 

gemeente Den Haag: 

- http://www.monumentenzorgdenhaag.nl 

- https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/wonen-en-bouwen/monument-wijzigen.html 

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

indicatief de begrenzing van het object. Uitgebreide informatie is te vinden op 

www.landelijkvastgoedonline.nl (verkoopwebsite). 

 
Verkoop op erfpacht 
Het object wordt verkocht op basis van erfpacht. Dit houdt in dat de ondergrond in eigendom blijft 
bij de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap en dat er voor het gebruik hiervan een jaarlijkse 
canon verschuldigd is. Deze canon is vastgesteld op € 1.500,00 per jaar. De te sluiten 
erfpachtovereenkomst kunt u downloaden op de website van Landelijkvastgoedonline.  
Meer informatie over erfpacht kunt u vinden op www.zuidhollandslandschap.nl/erfpacht.  
 
Voor het gebouw wordt een recht van opstal gevestigd. Het recht van opstal wordt tegen een 
vergoeding overgedragen aan de toekomstig erfpachter. Bij deze verkoop doet u dus een bod op 
het opstalrecht met bijbehorend erfpachtcontract.  
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2. Kenmerken 

Adres: 

Kadastrale aanduiding: 

Monsterseweg 162, 2553 RM, Den Haag 

Gemeente Loosduinen, sectie H, nummer 4466 ged. 

Totale oppervlakte: Circa 0.04.30 ha 

Bestemming: Bestemmingsplan Kijkduin-Ockenburgh  

(gemeente Den Haag). 

- Enkelbestemming Natuur 

- Dubbelbestemming Leiding - Water 

- Dubbelbestemming Waarde - Archeologie 2 

- Functieaanduiding dienstverlening 

- Gebiedsaanduiding milieuzone - stiltegebied 

- Gebiedsaanduiding milieuzone - waterwingebied 

Ontsluiting: Direct gelegen aan de Monsterseweg te Den Haag. 

Belendingen: Monsterseweg, Landgoed Ockenburgh, villawijk, Dunea Duin 

& Water, natuurgebied Solleveld.  

Eigendomsgrenzen: Op de luchtfoto in bijlage 2 zijn indicatief de 

eigendomsgrenzen van het object zichtbaar gemaakt. 

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

De riolering gaat middels een IBA-systeem. 

Oplevering: in de huidige staat en ‘as is, where is’. 

 

3. Bodemonderzoek 

Voor dit object is geen bodemonderzoek uitgevoerd. 

 

4. Bijzonderheden 

U kunt het object bekijken op de kijkdagen, zie de planning hieronder. Het is niet toegestaan op 

eigen gelegenheid het object te betreden. 

 

  



 

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 

 

5. Planning 

De planning van de verdere procedure is als volgt:  

Activiteiten Datum 

Publicatie online 2 juli 2018  

Start inschrijving 2 juli 2018 om 12.00 uur 

Kijkdag  12 juli 2018 

Kijkdag 30 augustus 2018 

Sluiting inschrijving 20 september 2018 om 14.00 uur 

Gunningsbesluit  28 september 2018 

Ondertekening koopovereenkomst Week 40/41 2018 

Notariële levering 1 november 2018 

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap houdt zich het recht voor om deze planning te wijzigen. 

 

6. 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 concept-erfpachtovereenkomst te 

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

 

7. Bijlagen 

- Bijlage 1: Kadastrale informatie 

- Bijlage 2: Luchtfoto met begrenzing object 

- Bijlage 3: Luchtfoto omgeving 

- Bijlage 4: Uitsnede bestemmingsplan 

- Bijlage 5: Foto’s 

  

http://www.landelijkvastgoedonline.nl/
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Bijlage 1: Kadastrale informatie 
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Bijlage 2: Luchtfoto met begrenzing 
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Bijlage 3: Luchtfoto omgeving 
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Bijlage 4: Uitsnede bestemmingsplankaart 

 
*Het object is gelegen binnen de rode belijning 
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Bijlage 5: Foto’s  
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