
ZANDHOEF, WEEBOSCH, BERGEIJK, BRABANT 

De ligging 
Het bosperceel is makkelijk te bereiken via de A67 
en de N397 (Witrijt). Zo’n 500 meter ten westen 
van de kruising Zandhoef/Zandhoefseweg slaat u 
rechtsaf en na 250 meter kunt u de auto direct bij 
het perceel parkeren.  

Het perceel  
Dit pittoreske bos is rijk begroeid met berken,  
eiken en dennen. De onderbegroeiing bestaat uit 
varens en bramen. 
Het zandpad, omgeven door een bomengalerij, 
zorgt voor een goede bereikbaarheid.  

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. Laat u betoveren door 
uw eigen bos en zorg zo zelf voor uw eigen 
rust.  

De prijs 
Het perceel, in de vorm van een winkelhaak, 
heeft een oppervlakte van 0,8 ha (7.925 m2). 
De zijden van het bosperceel zijn ongeveer 
130 en 80 meter lang.  
De vraagprijs is € 14.500,= (kosten koper), dat 
is ongeveer € 1,83 per vierkante meter. 

Bosgrond zit in onze natuur! 

Dit unieke Brabantse bosperceel nabij het dorpje Weebosch, aan de zuidkant van natuurgebied 
De Kempen, tussen Eersel en Bergeijk. Ervaar de pracht van uw persoonlijke natuur. 



Interesse? Bel Eric-Jan van Vugt: 06-40570604 of mail: 

ericjan@bosgrond.nl. We zijn u graag van dienst! 
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Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object Bergeijk K 428
CC-BY Kadaster.
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Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 2 september 2019
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
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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.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEK00&sectie=K&perceelnummer=426&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEK00&sectie=K&perceelnummer=428&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEK00&sectie=K&perceelnummer=430&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEK00&sectie=K&perceelnummer=425&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEK00&sectie=K&perceelnummer=427&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEK00&sectie=K&perceelnummer=135&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEK00&sectie=K&perceelnummer=429&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART

