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VRIJWILLIGE OPENBARE VERKOPING 

door notaris A. J. M. Luijkx te Weesp, 
Oude Gracht 19, te!. 02940-11688 of 13131 

op DINSDAG 10 MEI 1977 

des voormiddags 9.30 uur in 't Polderhuis te Ankeveen aan de 
Loodijk 27, in één zitting, bij opbod en afslag, van 14 kavels en 
combinaties daarvan, betreffende 

Twee boerderijen, erven, schuren, stallen, weilanden, bos, natuur-
gebied en water, gelegen in de Hollandsch Ankeveense Polder te 
ANKEVEEN aan het Hollands End nrs. 12 en 14 en aan de Loo-
dijk 13. 

Totaal 38.80.80 hectare. 

Bezichtiging: dinsdags en donderdags van 14 tot 16 uur. 

VRIJ VAN PACHT te aanvaarden na betaling der kooppenningen, 
welke uiterlijk 15 juni 1977 dienen te worden voldaan. 

Inlichtingen verkrijgbaar bij voornoemde notaris Luijkx te Weesp 
(postrekening 121792) en bij 

de directie-makelaars N. S. A. Nadorp en N. P. J. Olsthoorn van het 
makelaarskantoor Nadorp & Zn. Bedrjfsobjekten B.V. te Den Haag, 
Laan van Meerdervoort 123, tel. 070-655950 (postrekening 27891), 

Prijs veilingboekje t 6,— 



VOORNAAMSTE BEPALINGEN: 
De verkoping van de kavels geschiedt bij opbod en afslag. Combinaties worden 
alleen bij afslag geveild. 
De verkoopster behoudt zich het recht voor alsnog wijzigingen aan te brengen 
of andere combinaties te vormen. 
De hoogste bieders genieten een plokgeld van 1% van de inzetsom, welke plok 
ten laste van verkoopster is. Uitbetaling van het plokgeld vindt plaats na afloop 
der veiling. 
De zakelijke lasten zijn van 1 juni 1977 af voor rekening van de kopers. 
De kavels 11 en 12 zijn gratis in gebruik bij de Heer J. Th. A. Meester en 
Mejuffrouw J. W. Meester, beiden wonende Hollands End 14 te Ankeveen, op 
grond van de bestaande persoonlijke rechten van bewoning en gebruik, verleend 
bij akte van scheiding op 14 juli 1958 verleden voor de destijds te Hilversum 
standplaats hebbende notaris B. J. Hoetink, welke rechten volledig geëerbiedigd 
dienen te blijven. 
Alle overige kavels zijn vrij van pacht en vrij van jachtpacht te aanvaarden. 
De kavels zijn op het terrein door nummerpaaltjes aangeduid. 
De uitwegen ter breedte van ongeveer vier meter zullen worden gevestigd als 
erfdienstbaarheden en dienen te worden uitgeoefend op de minst bezwarende 
wijze voor de eigenaar van het lijdend erf en zoveel mogelijk overeenkomstig de 
bestaande toestand. Het maken van eventueel gewenste afscheidingen komt voor 
rekening van de eigenaars. 
De bij dit boekje gevoegde kavelkaart is bedoeld om de ligging der kavels en 
uitwegen globaal aan te geven en kan daarom nimmer aanleiding geven tot enige 
vordering. 
Volgens mededeling van de Gemeente 's-Graveland ligt het te veilene sedert 
18 april 1972 in het gebied onder de vigeur van het streekplan voor het Gooi- en 
de Vechtstreek met daarbij o.a. een bestemmingsplan ten behoeve van beperkt 
agrarisch bedrijf en natuurbehoud. 
De vigerende bestemmingsregeling op grond van gemeentelijke uitbreidingsplannen 
omschrijft stringent de agrarische bestemming. 
Sedert 30 januari 1977 is voor dit gebied een voorbereidingsbesluit van kracht 
geworden. Dit houdt in dat een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding is ge-
nomen, welk plan uit een oogpunt van landschapsbehoud een verstrakking zal 
gaan betekenen ten opzichte van de huidige regelingen. In het in voorbereiding 
zijnde plan zullen niet meer agrarische bouwpercelen worden opgenomen dan het 
aantal dat de huidige opstallen omvat. Agrariërs kunnen zich in de bestaande 
opstallen vestigen met inachtneming van de bepalingen van het huidige bestem-
mingsplan en het in voorbereiding verklaarde bestemmingsplan. Uiteraard zullen 
bij bebouwing de bepalingen van de bouwverordening in acht genomen moeten 
worden. 

De polderlasten bedragen ƒ 65,— per h.a. Deze lasten worden in 1977 verhoogd. 
Indien een kavel of combinatie door meerdere personen tesamen wordt gekocht 
zal bij de toewijzing geen splitsing of scheiding worden toegelaten, doch zal de 
kavel of combinatie aan de kopers tesamen, ieder voor een onverdeeld aandeel, 
worden toegewezen. 
Degene die voor een ander koopt dient een behoorlijke volmacht van zijn last-
gever over te leggen. 
Overigens dient elke bieder of mijner zich op verzoek te legitimeren. 
De verkoopster is niet aansprakelijk voor verkeerde opgave omtrent de lasten 
alsmede in de omschrijving van het te veilene. Alle inlichtingen zowel mondeling 
als schriftelijk verstrekt worden geacht naar beste weten van de zijde van de 
verkoopster te zijn gedaan en kunnen nimmer aanleiding geven tot enig recht. 
De veilingkosten dienen binnen 2 dagen na de toewijzing te worden betaald. De 
termijn waarbinnen een akte de command dient te worden uitgebracht is 3 dagen 
na de verkoping. 

Combinaties worden gevormd van de volgende kavels: 
kavels 2 en 3, 
kavels 4, 5, 6 en 7, 
kavels 8 en 9, 
kavels 11 en 12, 
kavels 13 en 14. 

KAVELS EN COMBINATIES: 

Kavel 1. 

Enige percelen WEILAND, bos en water aan de LOODIJK te ANKEVEEN, 
kadastraal bekend gemeente 's-Graveland sectie C nummers 827, 828, 829, 830, 
832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 1095 en 1096, samen groot 3.09.80 
hectare. 

Deze kavel heeft een eigen uitweg op de openbare weg. 

Inzet   5-20 00 
Mijning op 

Totaal 



Kavel 2. 
Het boerderijhuis met stal aan de LOODIJK nr. 13 te ANKEVEEN (verwaar-
loosd), erf, grasland, bos en water, kadastraal bekend gemeente 's-Graveland 
sectie C nummers 879, 880, 1064, 1260 en 1316, samen groot 1.70.65 hectare. 
Deze kavel wordt belast met een uitweg ten behoeve van kavel 3. Deze kavel 
heeft ook rechtstreeks op de openbare weg uitweg. 

Inzet 	,4,2 .2 0 000  
Mijning op 

Totaal 

Kavel 3. 
Enige percelen grasland, bos en water, gelegen nabij de LOODIJK te ANKE-
VEEN, kadastraal bekend gemeente 's-Graveland sectie C nummers 886, 887, 
890 en 1222 ., samen groot 1.33.65 hectare. 
Deze kavel krijgt een uitweg ten laste van kavel 2. 

Inzet 	 .0 	 
Mijning op 	93 	  

Totaal 

De kadastrale oostgrens van de percelen 827, 1064 en 1316 is ter plaatse aan-
gegeven door stenen paaltjes met de letters P.N. 

Combinatie van de kavels 2 en 3 (samen groot 3.04.30 h.a.) 
In bod staande op ƒ 	;2 g, C.7 0 0  

Kavel 4. 
Enige percelen bos, grasland en water nabij het HOLLANDS END te ANKE-
VEEN, kadastraal bekend gemeente 's-Graveland sectie C nummers 731, 732, 
733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 751, 752 en 753, samen groot 4.57.90 hectare. 
Deze kavel krijgt een uitweg ten laste van de kavels 5, 6, 7, 10, 14, 13 en 12. 

Inzet 	 f 	9  G C' 0' 	 
Mijning op 	-2 	 

Totaal  

De vet gedrukte kadastrale nummers zijn belast met een zakelijk recht als bedoeld 
in artikel 5 lid 3 sub b van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van 
de 150 kV-lijn Oterleek-Diemen-'s-Graveland, blijkens met het „P.E.N." (Pro-
vinciaal Electriciteitsbedrijf van Noord-Holland te Bloemendaal) op 10 nov. 1967 
gesloten overeenkomst, geregistreerd te Haarlem op 14 november 1967 in deel 
142 nummer 2806, en overgeschreven ten Hyp.ktre te Amsterdam in deel 4374 
nummer 117. 

Kavel 5. 
Enige percelen bos, grasland en water nabij het HOLLANDS END te ANKE-
VEEN, kadastraal bekend gemeente 's-Graveland sectie C nummers 798, 799, 
800, 801, 802, 803, 804, 817, 818 en 819, samen groot 3.41.60 hectare. 
Deze kavel wordt belast met een uitweg ten behoeve van kavel 4 en krijgt uitweg 
ten laste van de kavels 6, 7, 10, 12, 13 en 14. 

Inzet 	 f C'  C'  
Mijning op 

Totaal 

Kavel 6. 
Enige percelen grasland, bos en water, gelegen nabij het HOLLANDS END te 
ANKEVEEN, kadastraal bekend gemeente 's-Graveland sectie C nummers 841, 
842, 843, 844, 845, 846, 847, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857 en 858, 
samen groot 3.69.00 hectare. 
Deze kavel wordt belast met een uitweg ten behoeve van de kavels 9, 8, 4 en 5 
en krijgt een uitweg ten laste van de kavels 7, 10, 12, 13 en 14. 

Inzet 	 ƒ 	>1 0'0'0  
Mijning op 

Totaal 

Kavel 7. 
Enige percelen grasland, bos en water, gelegen nabij het HOLLANDS END te 
ANKEVEEN, kadastraal bekend gemeente 's-Graveland sectie C nummers 786, 
787, 788, 789, 790, 791, 848, 849, 859, 860 en 861, samen groot 4.41.90 hectare. 
Deze kavel wordt belast met een uitweg ten behoeve van de kavels 9, 8, 6, 5 en 4 
en krijgt een uitweg ten laste van de kavels 10, 12, 13 en 14. 

32 

Mijning op 

Totaal 

4 



Combinatie van de kavels 11 en 12 
In bod staande op ƒ 
Mijning op 

Totaal 

Inzet 
Mijning op 95 

/**- 

	./  0 el a 	 

Kavel 10. 
Enige percelen grasland, bos, uitweg en water, gelegen aan het HOLLANDS END 
te ANKEVEEN, kadastraal bekend gemeente 's-Graveland sectie C nummers 
862 en 1644, samen groot 2.40.70 hectare. 
Deze kavel wordt belast met een uitweg ten behoeve van de kavels 4, 5, 6, 7, 
8 en 9 en krijgt een uitweg ten laste van de kavels 12, 14 en 13. 

Inzet 	 /92 Q  c:  
Mijning op 	99 	,3  0 0 0 c,   

Totaal 

Combinatie van de kavels 4, 5, 6 en 7 (samen groot 16.10.40 h.a.) 

In bod staande op ,f 	 GO-2- 
Mijning  op 

Totaal 
Totaal 

Kavel 8. 
Enige percelen bos en water, gelegen nabij het HOLLANDS END te ANKE-
VEEN, kadastraal bekend gemeente 's-Graveland sectie C nummers 875, 876, 
877, 878, 882, 883, 884 en 1648, samen groot 4.24.80 hectare. 
Deze kavel wordt belast met een uitweg ten behoeve van kavel 9 en krijgt uitweg 
ten laste van de kavels 6, 7, 10, 12, 13 en 14. 

Inzet   o CD  

Mijning op 	99 

Totaal 

Kavel 9. 
Enige percelen bos, grasland en water, gelegen nabij de STICHTSE KADE te 
ANKEVEEN, kadastraal bekend gemeente 's-G raveland sectie C nummers 1647, 
981, 982 en 983, samen groot 9.65.25 hectare. 
Deze kavel krijgt een uitweg ten laste van de kavels 8, 6, 7, 10, 12, 13 en 14. 

Inzet 	 f Lia 	 
Mijning op 	 0 2  .47 	 

Totaal  

Kavel 11. 
Schuur met ondergrond en erf, staande en gelegen aan het HOLLANDS END te 
ANKEVEEN (gratis in gebruik bij de Heer Meester (zie blz. 2 ), kadastraal be-
kend gemeente 's-Graveland sectie C nummers 1542 en 1543 beiden gedeeltelijk. 
Deze kavel krijgt een uitweg ten laste van kavel 12. 

Inzet 	 f 	 490 00   
Mijning op 	99 	

/ 	e)  

Totaal 

Kavel 12. 
Het boerderijhuis met ondergrond en tuin, staande en gelegen aan het HOL-
LANDS END nummer 14 te ANKEVEEN (gratis in gebruik bij de Heer Meeste' 
(zie blz. 2 ), kadastraal bekend gemeente 's-Graveland sectie C nummer 1542 
gedeeltelijk. 
Deze kavel wordt belast met uitweg ten behoeve van de kavels 4 tot en met 11. 
13 en 14. 

  /  400 Inzet 
Mijning op 

Totaal 

99 

Combinatie van de kavels 8 en 9 (samen groot 13.90.05 h.a.) 
In bod staande op ,f 
Mijning op 	99 

	 i3000 
5000  

Totaal 	 ,f 	  



Inzet 

Mijning op 

Totaal 

/P'ûoO  

f 

f 	 

,, 

Inzet 

Mijning op 

Totaal 1 

Mijning op 

Totaal 

11 

1 	  

Kavel 13. 
Het boerderijhuis met berging en hooitas, staande en gelegen aan het HOLLANDS 
END nummer 12 te ANKEVEEN, kadastraal bekend gemeente 's-Graveland 
sectie C nummer 1542 gedeeltelijk. 

Deze kavel wordt belast met uitweg ten behoeve van de kavels 4 tot en met 10 
en 14 en krijgt uitweg ten laste van kavel 12. 

Kavel 14. 
De veestal met berging, staande en gelegen aan het HOLLANDS END te 
ANKEVEEN, kadastraal bekend gemeente 's-Graveland sectie C nummers 1542 
en 1543 beiden gedeeltelijk. 

Deze kavel krijgt uitweg ten laste van de kavels 12 en 13 en wordt belast met 
uitweg ten behoeve van de kavels 4 tot en met 10. 

Combinatie van de kavels 13 en 14. 
In bod staande op  

Het kadastrale nummer 1542 is groot 
Het kadastrale nummer 1543 is groot 
De combinatie van de kavels 2 en 3 is groot 
De combinatie van de kavels 4, 5, 6 en 7 is 
De combinatie van de kavels 8 en 9 is groot 
Kavel 1 is groot 
Kavel 10 is groot 

0.19.35 h.a. 
0.06.20 h.a. 
3.04.30 h.a. 

groot 	16.10.40 h.a. 
13.93.05 h.a. 
3.09.80 h.a. 
2.40.70 h.a. 

Totaal 38.80.80 h.a. o /2 
/3 
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