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Perceel landbouwgrond nabij 

Toekomstweg te Diessen 

 

Perceel cultuurgrond gelegen nabij de Toekomstweg te 

Diessen, gemeente Hilvarenbeek, met een totale 

oppervlakte van 11.15.15 hectare. Het perceel is kadastraal 

bekend als gemeente Hilvarenbeek, sectie Q, nummer 1135. 

 

Objectgrootte totaal  11.15.15 ha 

Vraagprijs   op aanvraag 

Aanvaarding   per 1 januari 2022 

Contactpersoon  ing. C.A. (Niels) Schellekens 

E-mail    info@verschelvandun.nl 

Telefoon    013 – 303 18 76 
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Perceel landbouwgrond nabij 

Toekomstweg te Diessen 

 

In het buitengebied van Diessen, tussen 

Baarschot en Westelbeers, aan de 

Toekomstweg, bieden wij u een perceel 

landbouwgrond aan ter grootte van  11.15.15 

hectare. 

Het perceel is aan twee zijden ontsloten aan 

een verharde weg, namelijk de Toekomstweg 

en de Westelbeersedijk, waardoor het perceel 

zeer toegankelijk is. 

Het betreft één kadastraal perceel agrarische 

grond, momenteel in gebruik als akkerland. 

De bodem bestaat uit zandgrond.  

________________________________________ 

 

 

 

Perceelgrootte: 11.15.15 ha 

________________________________________ 
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Aanvullende gegevens 

 

Op het naastgelegen perceel is een 

beregeningsput aanwezig met een maximale 

pompcapaciteit van 50 m3 per uur. De 

vergunning behorende bij betreffende 

beregeningsput is in overleg te verplaatsen 

naar  onderhavig perceel. Kosten voor 

verplaatsing en het slaan van een nieuwe put 

zijn voor rekening van koper. 

Op het zuidelijk deel van het perceel is 

drainage aanwezig.  

Op het perceel rusten ruilverkavelingslasten te 

weten € 440,46 per jaar, met als eindjaar 2041. 

Op het perceel rust een opstalrecht 

nutsvoorzieningen ten behoeve van Brabant 

Water N.V. voor het hebben en houden van 

een waterleiding. 

Conform de bodemkaart is het perceel 

gelegen in een gebied bestaande uit 

veldpodzolgronden. 

Tot de koop behoren tevens 11,15 

betalingsrechten. 

________________________________________ 

 

 

 

Aanduiding bodemkaart 

veldpodzolgronden 

________________________________________ 
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Kadaster 

________________________________________ 

 

Het object is plaatselijk bekend als 

Toekomstweg ongenummerd te Diessen.  

Kadastraal is het perceel bekend als 

Hilvarenbeek, sectie Q, nummer 1135 ter 

grootte van 11 ha 15 a 15 ca.  
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Bestemmingsplan 

________________________________________ 

De onroerende zaak is gelegen in het 

bestemmingsplan “Buitengebied” van de 

gemeente Hilvarenbeek. Het plan is door de 

raad van deze gemeente vastgesteld op 13-3-

2014.  

 

In dit bestemmingsplan kent het object de 

enkelbestemming ‘Agrarisch’. Daarnaast kent 

het object de dubbelbestemming ‘Waarde – 

Archeologie 2’. 
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Meer info … 

________________________________________ 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 

rentmeesters van Verschel & Van Dun, te bereiken via 

telefoonnummer 013 303 1876 of via info@ 

verschelvandun.nl. 

 

De rentmeesters en taxateurs van Verschel & Van Dun 

zijn de vastgoedspecialisten in het landelijk gebied, het 

overgangsgebied naar de stad en de stadsrand. Bij alle 

vraagstukken over onroerend goed is de hulp van een 

gespecialiseerde vastgoeddeskundige onontbeerlijk. 

Onze rentmeesters zijn gebiedsregisseurs met visie. 

Onze werkzaamheden zijn gericht op de lange termijn 

en op continuïteit. 

 

Hebt u vragen?  

 

Neem dan gerust contact met ons op. 

 

Disclaimer 

De verstrekte gegevens in deze brochure zijn met zorg 

verzameld, waarbij de grootst mogelijke 

nauwkeurigheid is nagestreefd. Voor de juistheid van de 

verstrekte informatie, waarvoor wij in belangrijke mate 

afhankelijk zijn van derden, aanvaarden wij, noch de 

verkoper enige aansprakelijkheid. Deze brochure is 

bedoeld om algemene informatie te verstrekken. Aan 

deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

De foto’s en tekeningen in de brochure dienen ter 

indicatie, o.a. door wijzigingen in de bouw en/of 

verbouwingen kunnen indeling en maatvoering 

afwijken. 
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Vestiging Gilze 

Raadhuisstraat 32 

5126 CJ Gilze 

T. 013 3031 876 

 

Vestiging Someren 

Postel 8 

5711 ET Someren 

T. 013 3031 876 

 


