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interessante 

(tuinbouw)ontwikkellocatie

Tuinstraat



Kenmerken

 



 ALGEMEEN
 



 KADASTRALE SITUATIE
Wij bieden u te koop aan een mooi perceel 

cultuurgrond, voorzien van circa 3.350 m2 Het perceel is kadastraal bekend als:


containerveld. Dit containerveld is verdeeld over Gemeente Bergen, sectie N, nummer 617,


drie kleine containervelden van circa 2.000 m2, totaal groot: 2.80.20 ha


1.000 m2 en 350 m2 groot. In 2020 is het doek van 


het containerveld van circa 1.000 m2 vernieuwd.
 
 BESTEMMINGSPLAN





De locatie leent zich uitstekend voor het vestigen 

van een (klein) glastuinbouwbedrijf, boom- en 

plantenkwekerij, vermeerderingsbedrijf of teelten 

met teeltondersteunende voorzieningen zoals 

bijvoorbeeld containervelden. 









 BODEM EN GEBRUIK


Het betreft goede zandgrond, zeer geschikt voor 

akker/tuinbouw en kwekerijgewassen.





Geteelde gewassen afgelopen jaren:


- 2020: Ericaceae/vaste planten/


            sierconiferen/grasland





- 2021: Ericaceae/sierheesters/


            vaste planten/grasland

















Het perceel is gelegen binnen het bestemmingsplan


'Buitengebied 2018, gemeente Bergen (L)',


geheel in werking (vastgesteld 12-11-2019) en 

heeft de enkelbestemming: 


Agrarisch - Glastuinbouw. 






 VRAAGPRIJS


Prijs op aanvraag






 AANVAARDING


In overleg








Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:


Job Camps


06-22536654


jcamps@arvalis.nl



Bijzonderheden



- Het perceel wordt vrij van gebruik en pacht


  opgeleverd.





- Het perceel is voorzien van een elektriciteits- 


  aansluiting en ondergrondse water- en


  stroomleidingen. Het gehele perceel kan


  beregend worden.





- De gietwagens en andere roerende zaken kunnen


  optioneel worden overgenomen.





- Het jachtrecht is niet verhuurd.





- Er worden geen betalingsrechten meegeleverd.





- Op het perceel liggen twee putregistraties. Deze 

putregistraties zijn optioneel te koop.


 





Kadaster



Luchtfoto's



TUINSTRAAT  ONG


Wellerlooi

Locatie



De makelaars van Arvalis


Deskundig, eerlijk en resultaatgericht. Daarmee onderscheiden de makelaars van Arvalis zich in de markt. Ze 

bieden maatwerk, geven een eerlijk advies, gaan voor maximale waardevermeerdering en ontzorgen. Van 

een bespreking bij je thuis, een goede inspectie, een reële waardebepaling waarbij mogelijkheden tot 

waardevermeerdering maximaal benut worden, advies over presentatiemiddelen en het inzetten van 

marketingmiddelen tot het onderzoeken van de bouwkundige en juridische aspecten en waar nodig de inzet 

van een verkoopstylist.





Wij houden van persoonlijk contact met korte lijnen, bieden een aantrekkelijk courtage, leveren professionele 

presentaties, gaan resultaatgericht te werk en ontzorgen gedurende het hele traject.





De makelaars van Arvalis maken BuitenGewoon wonen en werken in het buitengebied mogelijk in heel 

Zuidoost-Nederland. Iedere makelaar heeft zijn eigen kennis, ervaring en netwerk. Samen met de andere 

makelaars en de adviseurs van Arvalis wordt het maximale resultaat bereikt.

Job Camps

06 2253 6654

jcamps@arvalis.nl

Uw makelaar



Arvalis Makelaars, BuitenGewoon Goed in 

onroerend goed





In de regio Zuidoost-Nederland doen we als Arvalis 

Makelaars al meer dan 15 jaar waar we goed in zijn: 

wonen en werken in het buitengebied mogelijk maken.





Ben jij op zoek naar een landelijke woning? Arvalis heeft 

het grootste aanbod in de regio. Heb je de woning van 

je dromen gevonden maar moet er nog het een en 

ander aan gebeuren? Dan helpen de collega’s van 

ontwerp- en bouwadvies je graag verder.





Heb jij een woning in het buitengebied en ben je op 

zoek naar iets kleiners? Arvalis realiseert maximale 

waardevermeerdering bij verkoop door bijvoorbeeld de 

bestemming te wijzigen, de woning te splitsen of door 

een extra bouwkavel te realiseren. Door onze 

uitgebreide database met woningzoekenden weten wij 

bovendien welke woningen op korte termijn beschikbaar 

komen. 





Ben jij (agrarisch) ondernemer en klaar voor de 

volgende stap in je ondernemerschap? Arvalis helpt je 

graag bij het aankopen van een nieuwe locatie of het 

verkopen van je huidige locatie. Onze makelaars hebben 

de kennis en ervaring in huis die nodig is om dit soort 

complexe processen tot een goed einde te brengen.

Arvalis Roermond


Steegstraat 5


6041 EA Roermond


+31 (0)475 355 700 

info@arvalismakelaars.nl 









Arvalis Venlo


Villafloraweg 1


5928 SZ Venlo


+31 (0)478 578 257 

info@arvalismakelaars.nl 









Arvalis Nuth


Mauritsstraat 11


6361 AV Nuth


+31 (0)43 450 5100 

info@arvalismakelaars.nl 









Arvalis Deurne


Heuvelstraat 12


5751 HN Deurne


+31 (0)493 242 133 

info@arvalismakelaars.nl
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Villafloraweg 1

5928 SZ Venlo




+31 (0)478 578 257


info@arvalismakelaars.nl

www.arvalismakelaars.nl


