
Tussen de Maas en de Napoleonsweg (N273) ligt dit afgelegen, gemengde bos. 

De ligging 
Het bosperceel ligt tussen Kessel en Baarlo aan de 
Bosakkerweg. In de slingerbocht is een bospad 
naar het perceel. Aan de achterkant kijkt u uit 
over de weilanden van het Maasdal. De veerpunt 
naar Steyl is in de buurt. 

Het perceel 
Het perceel bestaat uit een brede variatie naald- 
(den, spar) en loofbomen (eiken, kastanjes). Hier 
en daar zijn open plekken met gras en bramen. 
Het terrein is licht geaccentueerd. Op veel 
plekken zijn schuilplaatsen van herten te vinden. 

Het gebruik 
Het bosperceel is geschikt voor houtkap, recreatie en natuurbeleving. Een prima 

plek om te bezinnen of een lekkere 
lokatie om met de natuur bezig te zijn. U 
kunt uw eigen hout winnen, uw eigen 
bosvruchten kweken of uw eigen 
ecologisch paradijs ontwikkelen. Grond 
gaat niet stuk of failliet. Bovendien 
draagt u persoonlijk bij aan CO2-opslag! 

De prijs 
Het perceel is ongeveer 0,8 ha groot 
(8.002 m2). Het perceel is L-vormig.  
De vraagprijs is € 11.900,- k.k.  
Dat is 1,48 €/m2.

BOSAKKERWEG, KESSEL, LIMBURG



Interesse? Bel Joris Vermaesen: 06-42028399 of mail 
info@bosgrond.nl. We zijn u graag van dienst!
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Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 3 november 2016
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers
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Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel
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