Te koop op Texel

Hoeve Dorpzicht: riante vrijstaande
woning op een paradijselijke plek
Stengweg 19 in De Cocksdorp

Wie kent niet dat speciale eilandgevoel? Je komt
van de veerboot en staat onmiskenbaar in een
andere wereld. Hier heeft de natuur het voor het
zeggen, hier hoor je de stilte. De zilte aroma’s van
de zee en het droogvallende wad mengen zich
met de kruidige geuren van bos en duinvalleien en
de eerlijke landlucht van polders en boerderijen.
Weidse vergezichten, bijzonder licht. En altijd
hoor en zie je vogels.
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Thuiskomen op Texel
Voor de Texelaars gaat er niets boven hun eiland.
Ze zijn er thuis en de meesten gaan er nooit meer
weg. Tegelijk mag Texel zich in een grote
populariteit verheugen bij badgasten, rustzoekers
en natuurliefhebbers uit alle windstreken. Niet voor
niets komt de waddenliefhebber graag terug naar
zijn of haar geliefde eiland. Het voelt voor hen ook
iedere keer een beetje als thuiskomen…

Te koop: Stengweg 19 in De Cocksdorp
Nabij De Cocksdorp biedt Staatsbosbeheer een
ﬂinke en fraaie vrijstaande woning te koop aan:
Hoeve Dorpzicht. De woning ligt op een perceel
grond van 1.835 m² met daarop ook een
traditioneel bakhuisje. Staatsbosbeheer is sinds
lange tijd eigenaar van pand en perceel. Eromheen
liggen enkele rijk beboste percelen.

Dorpzicht, uw riante hofstede op bebost perceel
Op Texel te mogen wonen is een voorrecht van
weinigen. Heeft u altijd al gedroomd van uw eigen
woning op dit paradijselijke Waddeneiland? Dan
heeft u nu een werkelijk unieke kans!

Wonen op een Waddeneiland.
Het kan.
De historie van ‘hofstede Dorpzicht’
De Cocksdorp is het jongste en meest noordelijke
dorp van Texel. Het ontstond in 1835 bij het
haventje waar de Roggesloot uitmondde in het
Eierlandse Gat.
Het dorp is vernoemd naar N.J. de Cock, een reder
die met enkele compagnons het kwelderland ten
oosten van Texel en, toen nog, het eiland Eijerland
kocht. Voor de ontginning van dit gebied werd de
Sociëteit van Eigendom van Eierland opgericht.
Met een elf kilometer lange dijk werd het
‘buitenveld’ ingepolderd, nu bekend als de
Eierlandse polder.

Herenhuis met wijnkelder
De Sociëteit van Eigendom van Eierland liet in 1838
een herenhuis met wijnkelder bouwen. Het huis
diende als directiewoning en kreeg de naam
Dorpzicht. Het mooie en riante herenhuis werd in
aktes aangeduid als ‘hofstede’.
In 1899 werd Dorpzicht door de bliksem getroﬀen
en brandde af. De muren bleven staan en het huis
werd in dezelfde stijl herbouwd. De kelder van de
huidige woning is zeer waarschijnlijk de wijnkelder
uit 1838. In 1978 is Dorpzicht ingrijpend verbouwd.
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Een monumentale woning met karakter
Hoeve Dorpzicht is een rechthoekig pand dat
bestaat uit een kelder, begane grond, verdieping
en vliering. Het schilddak is gedekt met grauwe,
opnieuw verbeterde Hollandse pannen. Beide
uiteinden hebben een schoorsteen. Het exterieur
is verfraaid met pilasters.
In de voorgevel de voordeur met bovenlicht.
Van hier loopt een gang naar een deur in de
achtergevel. Links en rechts van de gang liggen
grote ruimtes, enkele kasten en een toilet.
De trap naar de verdieping ligt tegen de westmuur
van de gang. Door de hoge borstwering is de
verdieping ruim. Rond een overloop en middengang zijn 5 kamers en een badkamer gesitueerd.
De vliering is bereikbaar via een luik met vlizotrap.

De kelder is aan de achterzijde van het pand
toegankelijk via een door een luik afgesloten trap.
Het bakhuis maakte onderdeel uit van de boerderij
Dorpzicht. Nadat het pandje in onbruik raakte,
raakte het vervallen. Het interieur met oven bleef
intact. In 2015 is het bakhuis gerestaureerd. Het
interieur is hierbij behouden gebleven.

Rijksmonument
Hoeve Dorpzicht is een rijksmonument.
De oﬃciële beschrijving daarvan luidt:
Ten oosten van Cocksdorp in het geboomte
gelegen woonhuis van een grote hoeve. Breed
gebouw onder tuitdak met hoekschoorstenen;
door lisenen in drie traveeën gedeeld; zesruits
vensters XIX.
Bij restauraties of verbouwingen bent u gebonden
aan de geldende monumentenregelgeving en
moet u een omgevingsvergunning aanvragen.
Er zijn ook speciale ﬁnancieringsmogelijkheden
voor aankoop, restauratie en verduurzaming van
Rijksmonumenten. Voor informatie en/of ondersteuning kunt u terecht bij het Restauratiefonds
(restauratiefonds.nl), monumenten.nl en
stichting ERM (stichtingerm.nl).

Gebruiksoppervlakte wonen:
- Begane grond (woonkamer,
keuken):
83,48 m²
- Verdieping (5 slaapkamers en
een badkamer):
75,98 m²
- Totaal:
159,46 m²
Gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimten:
- Begane grond en kelder:
23,64 m²
- Zolder:
12,20 m²
- Totaal:
35,84 m²
Externe bergruimte(n):
- Bakhuisje:
13,00 m²

Het is aannemelijk dat Hoeve Dorpzicht van
binnen geheel gerenoveerd gaat worden.
Wij raden u aan om bij de gemeente te informeren
naar de mogelijkheden voor Rijksmonumenten.
Het gebouw kent een aantal bouwkundige
gebreken. Hiervoor is een bouwkundig onderzoek
uitgevoerd. Dit onderzoek kunt u downloaden
op onze website. Het bouwkundig onderzoek is
vanaf 14 september 2020 beschikbaar.
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Waddenzee en natuurgebied uw voor- en
achtertuin
De Stengweg grenst vrijwel aan de Lancasterdijk
bij de Waddenzee. Slechts enkele minuten lopen
scheiden u van een blik over het water en het
pittoreske haventje van De Cocksdorp.
Bij de vuurtoren op de noordkop van Texel begint
het prachtige Noordzeestrand.

Op vlnn.nl/online-verkoop/ kunt u het volledige
meetrapport downloaden.
Het perceel met woonhuis en bakhuisje is in
totaal 1.835 m² groot. Het is bereikbaar via een
half verharde weg door het aanliggende beboste
perceel, dat eigendom blijft van Staatsbosbeheer.
U krijgt een recht van overpad om naar uw
perceel te komen.
Nutsvoorzieningen:
Water en elektra zijn aanwezig. Riolering gaat
via een helofytenﬁlter en internet komt via
de telefoonkabel. Gas is te realiseren middels
een gastank.

Onbelemmerde vergezichten
Vanuit uw tuin geniet u van fraaie, onbelemmerde
vergezichten over natuurgebied, akkers en landerijen.
Ten zuiden van uw perceel ligt aangrenzend het
natuurgebied Dorpzicht. Dit leefgebied van
zeldzame orchideeën en weidevogels is zo eigenlijk
uw achtertuin. Door dit prachtige gebied met oude
en nieuwe kreken loopt een wandelpad.
De Cocksdorp is volledig omgeven door natuurgebieden. Behalve Dorpzicht en De Roggesloot zijn
dat De Schorren, De Volharding, De Slufter,
de Eierlandse Duinen en het Krimbos.

Alles bij de hand
Stengweg 19 ligt enkele honderden meters van de
bebouwde kom van De Cocksdorp, gescheiden door
de Roggesloot. Het dorp heeft enkele supermarkten,
allerlei winkels en een aantal café-restaurants en
terrassen. In de zomer is er op donderdag markt. Ook
is er een huisarts met apotheek gevestigd. De golfer
kan zich uitleven op een prachtig in het duingebied
gelegen golfbaan.
Voor gemeentelijke voorzieningen en faciliteiten kunt
u terecht in het gemeentehuis in Den Burg (14 km).
Daar staan ook de meeste basisscholen en een
middelbare school voor vmbo, mavo, havo en vwo.
De veerpont van en naar Den Helder (15 km) vertrekt
en arriveert elk half uur of uur.
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Verkoop op basis van erfpacht
De opstallen worden verkocht op basis van een
tijdelijk recht van erfpacht en een erfpachtafhankelijk recht van opstal. De grond blijft eigendom van
Staatsbosbeheer. Voor de opstallen wordt een
(erfpachtafhankelijk) recht van opstal gevestigd.
U verwerft de opstallen (vrijstaande woning en bakhuisje) op Stengweg 19, De Cocksdorp (gemeente
Texel), van Staatsbosbeheer. Het perceel is 1.835 m²
groot. Op het terrein rust een woonbestemming.
Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om een
deel van de woning te gebruiken als Bed & Breakfast
(maximaal 6 slaapplaatsen en niet meer dan 3
kamers). Het is niet toegestaan de woning als geheel
recreatief te verhuren.
Het object wordt tegen een vergoeding (koopsom)
overgedragen aan u als de toekomstige erfpachter.
U doet dus een bod op de opstallen met bijbehorend
erfpachtcontract en opstalrecht. Voor het gebruik
van de grond en het opstalrecht betaalt u een
aanvangscanon van € 6.000,- per jaar. Deze canon
wordt geïndexeerd en kan worden herzien. De te
sluiten erfpachtovereenkomst kunt u downloaden
op de website van vlnnonline.nl.

Huisvestingsverordening
Texel kent een huisvestingsverordening. Het doel
van de verordening is dat mensen voor wie het
noodzakelijk is dat zij op Texel wonen, vanwege
werk of maatschappelijke banden, eerder een
passend huis vinden. Voor het verkrijgen van een
huisvestingsverordening moet u kunnen aantonen
dat u een economische of maatschappelijke binding
heeft met het eiland. Meer informatie hierover vindt
u op: https://www.texel.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mPag=2292
Alle koopwoningen op Texel met een prijs onder de
€ 600.000,- vallen onder de huisvestingsverordening. Hoeve Dorpszicht wordt verkocht op basis van
erfpacht. De gemeente Texel kijkt voor de beoordeling of de woning onder de huisvestingsverordening
valt naar de marktwaarde van het object. Mocht de
waarde van de ondergrond + waarde van het opstal
boven de € 600.000,- uitkomen is geen huisvestingsverordening vereist. Voor het bepalen van de canon
is de grondwaarde getaxeerd op € 320.000,-.
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Wilt u inschrijven? Kijk op VLNN Online voor
alle details
Wonen op het unieke Waddeneiland Texel, wat
een mooi vooruitzicht! Neem snel contact op met
VLNN-makelaar Wieger Kuiken: 0348 74 84 14,
w.kuiken@vlnn.nl. Hij vertelt u graag meer over
alle mogelijkheden en verzorgt diverse kijkdagen
op deze bijzondere locatie.
Alle informatie, inclusief voorwaarden, documenten
en rapporten, vindt u op VLNN Online. Hier kunt u
zich ook aanmelden voor een van de kijkdagen.
Website: vlnn.nl/online-verkoop/
U kunt op de website ook de volgende stukken
downloaden:
• Bodem- en asbestonderzoek
• Bouwhistorisch en Waardestellend onderzoek
Dorpzicht
• Meetrapport
• Gegevens bestemmingsplan
• Energielabel en Energie index
• Te sluiten erfpachtovereenkomst
• Ontwerpakte erfpacht en opstal
• Algemene voorwaarden erfpacht en opstal
Staatsbosbeheer 2015
• Kadastrale stukken
• Rijksmonumentomschrijving
• Bouwkundig rapport (op 14 september
2020 beschikbaar)

Activiteiten

Datum

Publicatie verkoopstukken

Maandag 31 augustus 2020

Kijkmoment 1

Donderdag 17 september 2020

Kijkmoment 2

Vrijdag 16 oktober 2020

Sluiting indienen online inschrijvingen

Donderdag 29 oktober 2020 14:00 uur

Voorlopig gunningsbesluit

Vrijdag 6 november 2020

Ondertekening koopovereenkomst

Vrijdag 13 november 2020

Notariële levering

Uiterlijk 31 december 2020

VLNN Online is een dienst van Van Lanschot
Nannenga Naus, Rentmeesters en Makelaars.
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In het kort
Aanbod
Locatie
Perceeloppervlakte
Bestemming
Staat van onderhoud
Bodemkwaliteit
Omgeving
Bereikbaarheid
Verkoop en gunning

De verwerving van de opstallen (vrijstaande woning, bakhuisje) aan Stengweg 19,
De Cocksdorp op basis van erfpacht.
Nabij De Cocksdorp, het meest noordelijke dorp van Texel.
1.835 m².
Wonen.
Matig, zie ook het bouwkundig rapport op de website (vanaf 14 september 2020
beschikbaar).
Geen bodemverontreiniging aangetroﬀen. Het onderzoeksrapport kunt
u downloaden op VLNN Online.
Bomenrijk perceel gelegen op 400 meter van de Waddenzee en 800 meter van de
bebouwde kom. Natuurgebied achter de woning, wat verder weg agrarische gronden.
Uitstekend bereikbaar per auto en OV (Texelhopper).
Bij inschrijving.
Staatsbosbeheer zal na de sluiting van de inschrijvingstermijn de inschrijvingen
beoordelen. Staatsbosbeheer behoudt zich het recht voor het object niet te gunnen.

Driebruggen
Laageind 11a
3465 KG Driebruggen
0348 - 74 84 14

Leur
Puitsestraat 3
6615 AB Leur
0348 - 74 84 14

www.vlnnonline.nl

