
 

  

 

 

Te koop 
Kavel grasland te Goatum (o/ Grou) 

 
 

 

Totaal groot: ca. 16.93.07 hectare 

 

 

 

 



 

Namens opdrachtgever te koop aangeboden:  

Een kavel grasland gelegen aan de openbare weg Goatum, ten oosten van het 

Prinses Margrietkanaal en zuidelijk van de Pikmar nabij Grou.  

  

Kadastrale informatie en oppervlakte 

Kadastrale 
aanduiding 

Grootte Herinrichtingsrente – eindjaar 2023 

Grouw H 182 1.16.10 hectare €   6,59 

Grouw H 187 1.11.65 hectare €   6,32 

Grouw H 188 2.80.80 hectare € 15,93 

Grouw H 189 2.03.55 hectare € 11,54 

Grouw H 190 1.42.95 hectare €   8,11 

Grouw H 191 0.58.55 hectare €   3,32 

Grouw H 204 1.47.00 hectare €   8,33 

Grouw H 205 2.31.05 hectare € 13,10 

Grouw H 335 2.78.04 hectare € 15,76 

Grouw H 336 0.74.43 hectare €   4,22 

Grouw H 384  0.48.95 hectare €   2,78 

 Totaal ca. 16.93.07 hectare Totaal € 96,00 

 

Bestemming 

Volgens informatie verkregen van de gemeente Leeuwarden maakt het object 
onderdeel uit van het vigerende bestemmingsplan “Buitengebied 2008” en heeft het 
hierin de bestemming “Agrarisch gebied”. 
Volgens de Natuur overzichtskaart van de provincie Fryslân is het object aangeduid 
als Planologische EHS: EHS Beheergebied.  
Belanghebbenden worden geadviseerd contact op te nemen met de gemeente en zich 
te verdiepen in de planologie.    
   
Omschrijving 

Het betreft een kavel grasland bestaande uit diverse percelen. De kavel ligt aan de 
openbare weg Goatum maar heeft thans nog geen goede ontsluitingsdam van en naar 
deze weg. De kavel is voorts bevoorrecht met een recht van overpad om te komen 
van en te gaan naar de openbare weg (ten laste van perceel Grouw, H, 337).   
Volgens de Bodemkaart van Nederland is er sprake van Drechtvaaggronden,       
zware klei, profielverloop 1, kalkarm.  
De kavel is door verkoper/opdrachtgever nooit zelf feitelijk gebruikt en is altijd           
(tot 5 maart 2019) verpacht ten behoeve van agrarische doeleinden.   
 
Zakelijke rechten 

De volgende percelen zijn belast met een Opstalrecht Nutsvoorzieningen: 
Perceel Grouw H 187 – met als gerechtigde Liander N.V. 
Perceel Grouw H 189 – met als gerechtigde Liander N.V. 
Perceel Grouw H 205 – met als gerechtigde Liander N.V.  
Perceel Grouw H 335 – met als gerechtigde Vitens N.V. 
 

Zakelijke lasten 
De zakelijke lasten komen vanaf de datum van overdracht voor rekening van             
de nieuwe eigenaar.  
 

 



 

Milieutechnische aspecten  

Voor zover aan verkoper bekend zijn er geen feiten die wijzen op enige verontreiniging 
die ten nadele strekt van het huidige gebruik. Het object is altijd door derden in gebruik 
geweest voor agrarische doeleinden. 
 

Feitelijke levering 
De kavel wordt geleverd in de huidige staat, vrij van huur en pacht of ander gebruik 
door derden. Verhuur van jachtrecht is niet bekend bij de eigenaar.  
 
Op het object is een beheerovereenkomst ANLb gevestigd (deels legselbeheer,    
deels kruidenrijk grasland, deels ruige mest, deels hoog waterpeil). Gegadigden 
worden geadviseerd om in overleg te treden met het collectief Gebiedscoöperatie       
It Lege Midden U.A. om de voorwaarden en mogelijkheden te bespreken                  
(tel. 06 – 51841964). Verkoper wenst bij verkoop een recht van overpad te vestigen 
ten laste van het object en ten gunste van de percelen 385 en 386.  
 
Vraagprijs 

De vraagprijs bedraagt € 42.500,-- per hectare, kosten koper.  

 

Levering en betaling 

Medio maart 2019 of zoveel eerder of later als partijen overeenkomen.  

Alle kosten van de overdracht en de levering zijn voor rekening van koper, waaronder 
begrepen de notariskosten, inschrijving in de openbare registers en eventuele 
overdrachtsbelasting. 
 
Voorbehouden  
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn 
te allen tijde door de verkoper voorbehouden.  
Aspirant kopers kunnen aan dit schrijven geen enkel voorkeursrecht verbinden of recht 
van eerste koop.  
 
Inlichtingen en bezichtiging 
Het object wordt verkocht door Hooghiemster taxatie & advies te Grou. Voor nadere 
informatie en evt. bezichtiging kunt u contact opnemen met de heer R. van Norel, 
telefoonnummer 0566 – 621413, of via e-mail info@hooghiemstertax.nl 
 
 
Bijlagen 

• Kaartmateriaal 

 

  

Deze brochure is met de nodige zorgvuldigheid samengesteld, doch biedt geen garantie omtrent               
de juistheid van de hierin vermelde informatie. Gegadigden dienen deze gegevens zelf op hun juistheid te 
controleren. Samenstellers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze brochure. 
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Kaartmateriaal 
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