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1.  Omschrijving 

Het betreft hier een geheel kadastraal perceel van circa 1.33.40 hectare (hierna ook te noemen: 

het object). Het betreft een perceel grasland met een afwijkende vorm. 

 

Het object is gelegen aan of nabij de Hogeboekelweg van de gemeente Losser. 

  

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. Uitgebreide informatie is te vinden op 

www.landelijkvastgoedonline.nl (verkoopwebsite).  
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2. Kenmerken 

Kadastrale aanduiding: Losser, sectie Q, nummer 343 

Oppervlakte: 1.33.40 ha 

Bestemming: Bestemmingsplan Buitengebied 2013 (gemeente Losser) 

- Enkelbestemming Agrarisch - 1 

- Gebiedsaanduiding reconstructiewegzone - 

verwevingsgebied 

Ontsluiting: Via de Hogeboekelweg 

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

eigendomsgrenzen van het object zichtbaar gemaakt. 

Grondsoort: KX: zeer ondiepe keileem, potklei enz. 

Hn21: veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand 

(bron www.bodemdata.nl) 

Jachthuurovereenkomst: Verhuurd aan WBE Lonneker tot 31-12-2023 

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

Herinrichtingsrente: Te verwachten 

 

3.  Bodemonderzoek 

Op het object is in de afgelopen 5 jaar geen (verkennend) bodemonderzoek uitgevoerd. 

 

4.  Bijzonderheden 

De provincie Overijssel heeft het object nooit zelf feitelijk gebruikt. De provincie verstrekt 

hierbij alle bij haar bekende informatie van het object. 

De grenzen van het object zijn afgeleid van de kadastrale kaart. Indien (gebruiks)grenzen in het 

veld anders blijken te zijn dan aangegeven op de kadastrale kaart kunnen hieraan geen rechten 

worden ontleend. Eventuele door koper gewenste grensaanwijzing of grenscorrectie door het 

Kadaster komen voor rekening van de koper. 
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5. Planning 

De planning van de verdere procedure is als volgt:  

Activiteiten Datum 

Publicatie online 31 augustus 2018 

Start inschrijving 1 oktober 2018 

Sluiting inschrijving 1 november 2018 om 14.00 uur 

Gunningsbesluit  15 november 2018 

Ondertekening koopovereenkomst December 2018 

Notariële levering Januari 2019 

De provincie Overijssel houdt zich het recht voor om deze planning te wijzigen. 

 

6. Informatie en biedingen 

Informatie en voorwaarden over de aangeboden objecten 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.  

 

Let op: Om te kunnen bieden moet u een geregistreerd en gelegaliseerd account bij BOG 

Auctions hebben. Hiervoor dient u een registratieverklaring te ondertekenen in het bijzijn van 

een notaris. Deze verklaring kunt u downloaden op de website van BOG Auctions 

(https://www.bog-auctions.com/news/index/181). In de provincie Overijssel kunt u zich bij de 

volgende notarissen gratis legaliseren:  

 Deventer: Het Notarieel, mr. Jan-Willem Kroes. Adres: Bergweidedijk 12, 7418 AA, 

Deventer. Telefoonnummer: 0570 - 61 97 92. Website: www.hetnotarieel.nl 

 Rijssen: Het Notarieel, mr. Gertjan IJzerman. Adres: Watermolen 90, 7461 AZ, Rijssen. 

Telefoonnummer: 0548 - 37 49 10. Website: www.hetnotarieel.nl 

 Zwolle: Nysingh, mr. Th.A. Ritsema. Adres: Burgemeester Roelenweg 11, 8021 EV, 

Zwolle. Telefoonnummer: 038 425 92 00. Website: www.nysingh.nl. 

http://www.landelijkvastgoedonline.nl/
https://www.bog-auctions.com/news/index/181
http://www.hetnotarieel.nl/
http://www.hetnotarieel.nl/
http://www.nysingh.nl/
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 Zwolle: Het Notarieel, mr. Dick Timmerman. Adres: Eekwal 8, 8011 LD, Zwolle. 

Telefoonnummer: 038 4 273 410. Website: www.hetnotarieel.nl. 

 

7. Bijlagen 

- Bijlage 1. Kadastrale informatie 

- Bijlage 2. Luchtfoto met kadastrale grens 

- Bijlage 3. Luchtfoto omgeving 

- Bijlage 4.  Uitsnede bestemmingsplankaart. 
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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 

 
* De kaart is op het noorden gericht.  
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Bijlage 4: Uitsnede bestemmingsplankaart 

 

*Het object is gelegen binnen de rode belijning 

 
 

  
 

 

 


