SLAPERTWEG, DE MAASHORST, UDEN, BRABANT

Dit prachtige perceel bos, onderdeel van het natuurgebied De Maashorst, ligt centraal tussen
Nistelrode, Uden en Heesch.
De ligging
Het bosperceel is makkelijk te bereiken via de A50
en de Rondweg in Uden. In het verlengde van de
Hoogslabroekseweg kunt u aan de Heideweg de
auto parkeren.
Na een korte doorsteek ziet u aan uw rechterhand
de entree van een mooie groene bomengalerij.
Het bosperceel ligt na 200 meter aan de linkerkant
van deze sfeervolle laan (Slapertweg).
Het perceel
Het bos zelf bestaat voornamelijk uit loofbomen
(eik, berk) en verspreide dikke naaldbomen.
De groene laan, gevormd door de bomengalerij,
brengt u bij het veilige omheinde begrazingsgebied
van de Wisent (de Europese Bison). Het bosperceel
staat garant voor een plaats op de eerste rang.
Het gebruik
Mede door de goede bereikbaarheid is dit bos
dé ideale plek voor uw actieve belevenissen.
Het zeer gevarieerde perceel bos is uitermate
geschikt voor dagrecreatie, houtwinning én
vooral natuurbeleving.
De magie van een eigen bos zorgt samen met
uw inspanning voor ontspanning, maar ook
voor uw eigen rust.
Een prachtige investering (belastingvrij) in
deze unieke natuurlijke omgeving.
De prijs
Het perceel heeft de vorm van een rechthoek
en een oppervlakte van 0,76 ha (7.600 m2), de
afmetingen van het bosperceel zijn ongeveer
150 x 50 meter. De vraagprijs is € 14.900,=
k.k., dat is ± € 1,95 per vierkante meter.

Interesse? Bel Eric-Jan van Vugt: 06-40570604 of mail:
ericjan@bosgrond.nl. We zijn u graag van dienst!
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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.

