BINNENWEG, ZEIJERVELD, DRENTHE

Uniek landbouwperceel met bossages met mogelijkheden voor kleinschalig kamperen.
De ligging
Het weiland met bos ligt aan de noord-westkant van Assen op
enkele honderden meters van de Drentsche Golfclub. Via Rhee of
Zeijerveen is het perceel prima te bereiken. Het perceel ligt direct
aan de verharde Binnenweg tussen 2 woningen.
Het perceel
Het perceel bestaat uit een groot weiland dat is omzoomd met
mooie bossages. Hierdoor ontstaan mooie doorkijkjes naar het
omliggende Drentse landschap. De opstand bestaat uit naald- en
looEomen (eik, berk, lijsterbes, spar). Het terrein is vanaf 3 kanten
te bereiken. Ooit is het eigendom geweest van het
Waterleidingbedrijf Drenthe.
Het gebruik
Het perceel is uitstekend geschikt voor
verschillende buitenhobby’s. Naast het
houden van dieren zijn er ook mogelijkheden
voor kleinschalig kamperen. Kortom: een
duurzame investering in uw eigen
leefomgeving!
De prijs
Het perceel is ruim 2,27 ha = 22.738 m2 groot.
De vraagprijs is € 74.900,- k.k. Dat is nog geen
3,30 € per m2.
Interesse?
Bel Joris Vermaesen: 06-42028399 of mail info@bosgrond.nl. We zijn u graag van dienst!
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Omgevingskaart
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Deze kaart is noordgericht.
Hier bevindt zich Kadastraal object ASSEN AC 966
Binnenweg , ZEIJERVELD
CC-BY Kadaster.
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Schaal 1: 12500

Uittreksel Kadastrale Kaart

Uw referentie: WOET
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Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
25 Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie
Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 6 september 2018
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers
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Schaal 1:2000
Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

ASSEN
AC
966

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

