
Bedrijfserf met opstallen

Meyertebos 7 te Den Burg

TE KOOP op Texel
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Te koop

Niet te koop/buren

Legenda

Te koop

Bedrijfserf gelegen in Den Burg, met zes
opslagloodsen, een kantoor, ruimte voor
ontvangst goederen, opslag voor gewas-
beschermingsmiddelen (GBM-opslag),
2 silo’s en een weegbrug.

Korte omschrijving
Het bedrijfserf is gelegen aan de Meyertebos 7 te Den Burg.
De totale oppervlakte is 6.439 m² eigendom, waarvan circa 4.000 m² bedrijfsgebouwen zijn
en de overige circa 2.400 m² verhard erf is.
Het bedrijf wordt momenteel gebruikt door de Landbouw Centrale Texel (L.C.T.), een bedrijf
dat gespecialiseerd is in het sorteren en opslaan van aardappelen en graan.
De locatie is uitstekend bereikbaar, met goede uitvalswegen, gelegen net ten noorden van Den Burg.

Tot de onroerende zaak behoort:
• 6 opslagloodsen (bouwjaar 1959, 1959, 1979, 1980, 1984 en 2004)
• kantoor met kantine, vergaderruimte en sanitair, verbouwd in 2003 (bouwjaar 1959)
• ruimte voor ontvangst goederen (bouwjaar 1980)
• GBM-opslag (bouwjaar 2003)
• 2 silo’s (bouwjaar 2003)
• weegbrug
• volledig met beton, asfalt en stelconplaten verharde erf en opslagen

Meyertebos 7 te Den Burg
Kaartligging op Texel  Ligging ten opzichte van Den Burg

Te koop

Niet te koop/buren

Te koop

Legenda

Niet te koop/buren

Uw referentie: PvH Kadastrale informatie
Gemeente Texel
sectie S
nummer 508
groot 0.64.39 ha
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Omschrijving bedrijf
Algemeen

Bedrijfserf met meerdere opstallen, bedoeld voor aardappelopslag. Het terrein is efficiënt ingedeeld,
de opstallen zijn goed gesitueerd ten opzichte van de oprijlaan. Rondom de opstallen ligt een volledig 
verhard erf, met daarop een weegbrug. Het verharde erf is toegankelijk via de Meyertebos met twee
opritten. Het bedrijf is noordoost georiënteerd.

Op het bedrijfserf staat een transformatorhuisje van Liander, dit is een apart kadastraal perceel
midden in het kadastraal perceel dat te koop wordt aangeboden.

 

Opslagloodsen

Het object heeft 6 opslagloodsen met bouwjaar van 1959, 1959, 1979, 1980, 1984 en 2004.
De opslagloodsen zijn numeriek en chronologisch op bouwjaar onderverdeeld.

1 2 4 5

3 6
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Opslagloods 1

Bouwjaar   : 1959
Afmetingen   : Circa 17,5 m x 37,0 m = 647,5 m², goothoogte 4,3 m, nokhoogte 7,1 m
Bouwaard
Fundering   : Op staal
Constructie   : Stalen spanten met houten gordingen
Vloeren   : Betonvloer met ventilatiekoker
Gevels   : Gemetselde spouwmuur tot circa 4,3 m, geïsoleerd met schuim en
      sandwichpaneelplaten, daarboven damwandprofielplaten
Dak   : Geïsoleerde sandwichpaneelplaten
Deur(en)   : Mechanische deur (buiten naar binnen)
Indeling   : Open ruimte met bij de ingang aan de rechterkant de toegang tot het kantoor
Nutsvoorzieningen : Elektriciteit, krachtstroom en tl-verlichting
Overig   : Achter de entree naar de kantine is een kleine ruimte die wordt verhuurd aan
      het CRV. Deze ruimte is bedoeld als opslag van onder meer stikstofgas

Opslagloods 2

Bouwjaar   : 1959
Afmetingen   : Circa 17,0 m x 37,0 m = 629 m², goothoogte 4,3 m, nokhoogte 7,1 m
Bouwaard
Fundering   : Op staal
Constructie   : Stalen spanten met houten gordingen
Vloeren   : Betonvloer
Gevels   : Gemetselde spouwmuur tot circa 4,3 m, geïsoleerd met schuim en
      sandwichpaneelplaten, daarboven damwandprofielplaten
Dak   : Geïsoleerde sandwichpaneelplaten
Deur(en)   : Elektrische deur (loods 2 naar loods 3) en elektrische deur (loods 2 naar
      ontvangst goederen
Indeling   : Open indeling, ruimte voor het (ver)plaatsen van kisten
      Boven het kantoor bevindt zich een zolder met daarin de cv en een kleine opslag  
      Aan het dak hangen mechanische ventilatoren
Nutsvoorzieningen : Elektriciteit, krachtstroom en tl-verlichting
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Opslagloods 3

Bouwjaar   : 1979
Afmetingen   : Circa 17,8 m x 33,5 m = 596,3 m², goothoogte 4,0 m, nokhoogte 7,3 m
Bouwaard
Fundering   : Op staal
Constructie   : Stalen spanten met houten gordingen
Vloeren   : Betonvloer
Gevels   : Gemetselde spouwmuur tot circa 4 m, daarboven damwandprofielplaten,
      asbestcement windveer
Dak   : ABC-golfplaten met isolatieschuim op de onderzijde. Op het dak zijn
      191 zonnepanelen aanwezig
Deur(en)   : Elektrische deur (loods 2 naar loods 3) en elektrische deur (loods 2 naar
      ontvangst goederen
Indeling   : De schuur bestaat uit 2 cellen, ruimte voor het (ver)plaatsen van kisten
       In beide cellen is mechanische koeling aanwezig, bevestigd aan het dak
Nutsvoorzieningen : Elektriciteit, krachtstroom en tl-verlichting

Opslagloods 4 (deels opslagloods, deels ontvangst goederen en GBM-opslag)

Bouwjaar   : 1980
Afmetingen   : Circa 11 m x 37 m = 407 m², goothoogte 4,15 m, nokhoogte 6,20 m
Bouwaard
Fundering   : Op staal
Constructie   : Stalen spanten met houten gordingen
Vloeren   : Betonvloer
Gevels   : Gemetselde spouwmuur tot circa 4 m, geïsoleerd met schuim, daarboven
      damwandprofielplaten, asbestcement windveer
Dak   : ABC-golfplaat, met isolatieschuim op de onderzijde
Deur(en)   : Mechanische deur (buiten naar binnen)
Indeling   : Bij de ingang, aan de rechterzijde, staat de GBM-opslag. Aan de linkerzijde is
      de ingang naar het kantoor. Verder een open ruimte voor de ontvangst van
      goederen en opslag. Mechanische koeling aanwezig, bevestigd aan het dak
      (deze koeling werkt niet)
Nutsvoorzieningen : Elektriciteit, waterleiding, krachtstroom en tl-verlichting
Overig   : Voor deze schuur zijn afspraken gemaakt met Agrifirm



Interfarms VLNN Makelaars B.V.      1110 Interfarms VLNN Makelaars B.V.

Opslagloods 5

Bouwjaar   : 1984
Afmetingen   : Circa 54,8 m x 19,8 m = 1.085 m², goothoogte 4,15 m, nokhoogte 7,7 m
Bouwaard
Fundering   : Op staal
Constructie   : Stalen spanten met houten gordingen
Vloeren   : Betonvloer
Gevels   : Gemetselde spouwmuur tot circa 4 m, daarboven damwandprofielplaten
Dak   : ABC-golfplaat antraciet, met isolatieschuim op de onderzijde. Op het dak zijn
      185 zonnepanelen aanwezig
Deur(en)   : Mechanische deur (buiten naar binnen) en elektrische deur (loods 3 naar loods 5)
Indeling   : Open indeling. Bij de ingang aan de rechterzijde een kleine werkplaats
      Ingericht met een mobiele droogwand van 3 m hoog
Nutsvoorzieningen : Gas G10-meter, groepenkast, elektriciteit, krachtstroom en tl- verlichting

Opslagloods 6

Bouwjaar   : 2004
Afmetingen   : Circa 20 m x 30 m = 600 m², goothoogte 4,38 m, nokhoogte 9,5 m
Bouwaard
Fundering   : Op staal
Constructie   : Stalen spanten met houten gordingen
Vloeren   : Betonvloer
Gevels   : Betonnen keerwandelementen tot circa 4,5 m, daarboven damwandprofielplaten
Dak   : Golfplaat antraciet, met lichtplaten. Op het dak zijn 68 zonnepanelen aanwezig
Deur(en)   : Open ingang, afsluitbaar met zijl/tarp
Indeling   : Open indeling
Nutsvoorzieningen : Elektriciteit en krachtstroom, tl-verlichting
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Erfverharding en opslagen

Erfverharding middels asfalt, beton en stelconplaten. Oppervlakte circa 2.400 m².

GBM-opslag
Bouwjaar   : 2003
Oppervlakte   : Circa 4 m x 8,75 m = 35 m²
Indeling   : Verdeeld in 2 compartimenten, onderling bereikbaar met tussendeur

Kantoor/kantine

Bouwjaar   : 1959 (verbouwd in 2003)
Oppervlakte   : Circa 110 m²
Bouwaard   : Ingebouwd in loods 1 en 2
Isolatie   : Volledig geïsoleerd
Indeling   : Bij binnenkomst (vanaf loods 1) in de gang met watermeter en verdeelkast.
      Vanuit de gang toegang tot de kantine, wc, douche en de eerste kantoorruimte   
      met 3 werkplekken. In de keuken is een klein aanrecht met gootsteen aanwezig.   
      In de douche is ook een urinoir aanwezig. Vanuit het kantoor met 3 werkplekken   
      is het tweede en laatste kantoor te bereiken, deze heeft 2 werkplekken. Hier is
      ook de besturing voor de weegbrug aanwezig
Nutsvoorzieningen : Elektra, verdeelkast, watermeter, internet, airconditioning, cv, en tl- verlichting
Energielabel   : Wordt opgesteld
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Weegbrug

Merk   : Precia molen
Minimaal gewicht  : 400 kilo
Maximaal gewicht  : 60.000 kilo
Eenheidsverschil   : 20 kilo

2 kunstmestsilo’s

Bouwjaar   : 2003
Inhoud   : 20 ton



Interfarms VLNN Makelaars B.V.      1716 Interfarms VLNN Makelaars B.V.

Bestemmingsplan
Bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013, onherroepelijk (vastgesteld 2013-06-12) door
gemeente Texel, NL.IMRO.0448.BUI2013BP0001-va01
- Enkelbestemming: Bedrijf - Agrarisch loonbedrijf (art. 9)
- Dubbelbestemming: Waarde - Archeologie 2 (art. 55)
- Dubbelbestemming: Waarde - Archeologie 3 (art. 56)
- Bouwvlak
- Maatvoering: maatvoering wonen: 2

Wij adviseren u om het bestemmingsplan te raadplegen op Ruimtelijkeplannen.nl of bij gemeente Texel.

 

 

 

 

Enkelbestemming
Bedrijf - Agrarisch loonbedrijf 

Dubbelbestemming
Waarde - Archeologie �

Bouwvlak

Maatvoering:
maatvoering wonen: �

Dubbelbestemming
Waarde - Archeologie �

Voorzieningen
Het bedrijfserf met opstallen is gelegen op 3 minuten rijafstand van het centrum van Den Burg,
op 11 minuten rijden vanaf vliegveld Texel en 10 minuten rijden vanaf de veerhaven. Nabij gelegen
zijn verschillende winkels en een bouwmarkt.

Ligging
Het bedrijf is gelegen aan Meyertebos.
• Noorden: diverse percelen cultuurgrond, Minicamping Keijser, buurtschap Ongeren
• Oosten: diverse agrarische bedrijven, woningen en cultuurgrond, plaats De Waal
• Zuiden: direct aan het bedrijfserf twee woningen: Meyertebos 3 en 5, plaats Den Burg,
 verbindingsweg N501
• Westen: diverse agrarische bedrijven inclusief cultuurgrond, diverse campings en vakantieparken,
 NP Duinen van Texel

Zakelijke en persoonlijke rechten
1. Er is een recht van opstal gevestigd ten behoeve van de zonnepanelen die op het dak aanwezig zijn
 (424 panelen), door instantie TEzon B.V. Het recht zal eindigen op 31 december 2026 en dan wordt   
 het PV-systeem eigendom van de eigenaar van het registergoed voor € 1,-.
2. Een kleine ruimte in loods 1 is verhuurd aan CRV.
3. Loods 4 is ter beschikking gesteld aan Agrifirm voor verkoop van goederen.
4. De buitenruimte ten zuidwesten van loods 1 is verhuurd aan een hovenier.

Overige bedrijfsinformatie
1. Waterschapslasten per jaar (2022): Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier:
 watersysteemheffing ongebouwd eigenaren € 115,83 per hectare onbebouwd/ jaar (2022);
 watersysteemheffing ongebouwd natuur eigenaren € 5,31 per hectare / jaar (2022);
 wegenheffing ongebouwd eigenaren € 30,83 per hectare / jaar (2022);
 wegenheffing ongebouwd natuur eigenaren € 2,37 per hectare / jaar (2022).
2. Riolering: het bedrijf is aangesloten op de gemeentelijke riolering.
3. Aanwezigheid aardgas: het bedrijf is aangesloten op de aardgasleiding.
4. Radio / tv / internetaansluiting: Internet aanwezig.
5. Elektra: de elektra in de opstallen is onlangs vernieuwd, behoudens van de zonnepanelen.
 De elektrische leidingen van de zonnepanelen worden nog vernieuwd, opdat e.e.a. voldoet aan
 de benodigde certificaten.

Roerende zaken
Met de overdracht van de onroerende zaak gaan, tenzij anders wordt overeengekomen, geen
roerende zaken mee over. In de onderhavige situatie worden alle installaties met betrekking tot
de aardappel-sorteerlijn aangemerkt als roerende zaken.

Oplevering
De oplevering van de onroerende zaak vindt plaats in overleg met koper. Echter heeft een oplevering in 
het voorjaar van 2023 de voorkeur.
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Bezichtigingen en inlichtingen
Voor informatie, afspraken voor bezichtigingen en biedingen kunt u zich uitsluitend wenden tot
ons kantoor en de verkopende makelaar Jurjen Nannenga. 

Jurjen Nannenga 
Interfarms VLNN Makelaars B.V. 
Laageind 11 A 
3465 KG Driebruggen 
T 0348-748411 / 06-11392926 
nannenga@interfarms.nl

Kosten
Alle kosten van de overdracht, waaronder ook begrepen kosten van de notaris, de eventueel
verschuldigde overdrachtsbelasting en het kadastraal recht zijn voor rekening van koper.  

Aanvaarding
Koper zal het object aanvaarden in de staat zoals deze verkeren bij het sluiten van de koopovereenkomst, 
alsmede conform de afspraken zoals deze in de tussen partijen op te maken koopovereenkomst zullen 
worden vastgelegd. Bij opstallen die 15 jaar of ouder zijn zal de “ouderdomsclausule” in de
koopovereenkomst worden opgenomen. 

Verontreiniging
Aan de verkoper is niet bekend dat de onroerende zaak verontreiniging bevat die ten nadele strekt van 
het normale gebruik (bedrijf) of die heeft geleid of zou kunnen leiden tot een verplichting tot schoning 
van de onroerende zaak dan wel het nemen van andere maatregelen. In de akte van levering zal worden 
opgenomen dat elk risico dat de onroerende zaak een verontreiniging bevat voor koper zal blijven. 
Verkoper zal in betreffende akte worden gevrijwaard. 

In de koopovereenkomst zal de navolgende tekst worden opgenomen: 
“verkoper en koper komen overeen dat de verplichting van koper om verkoper niet aansprakelijk te
stellen voor de aanwezigheid van enige bodemverontreiniging in het verkochte, zal overgaan op derden 
die de onroerende zaak of een recht tot gebruik ervan zullen verkrijgen. Deze verplichting, die in de akte 
van levering zal worden opgenomen, zal gelden als kwalitatieve verplichting in de zin van artikel 6:252 
Burgerlijk Wetboek. Koper aanvaardt deze kwalitatieve verplichting. De notaris dient deze kwalitatieve 
verplichting te vestigen in de akte van levering. 

Aanbieding/status
De informatie die u over dit object ontvangt op basis van deze brochure, tijdens gesprekken en bij
onderhandelingen is vrijblijvend. Aspirant-kopers kunnen aan dit schrijven geen enkel recht verbinden
van voorkeur of eerste koop. Er is pas overeenstemming bereikt op het moment dat de door Interfarms 
VLNN Makelaars B.V. opgestelde koopovereenkomst door alle partijen is ondertekend. Alle op de koop 
vallende kosten komen voor rekening van de koper, hieronder begrepen zijn de notariskosten,
inschrijvingen openbare registers en overdrachtsbelasting.  

Indien er een koopovereenkomst tot stand komt, zal er een waarborgsom of bankgarantie ter grootte
van 10% van de koopsom worden gesteld, tenzij partijen anders overeenkomen. Splitsing van de
koopsom is voorbehouden aan verkoper, maar in overleg bespreekbaar. 

Vraagprijs: Op aanvraag. Kosten koper. 
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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 5 januari 2022
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Texel
S
508

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.

Uw referentie: PvH
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Foto's 

      Opslagloods 2 

     Opslagloods 3 

      Opslagloods 1 
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      Opslagloods 6       Opslagloods 4 

      Opslagloods 5 
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      Kantoor/kantine 
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      Erf 

Bouwtekeningen 

      GBM-opslag 



Interfarms VLNN Makelaars B.V.      3130 Interfarms VLNN Makelaars B.V.



32 Interfarms VLNN Makelaars B.V. Interfarms VLNN Makelaars B.V.      33



34 Interfarms VLNN Makelaars B.V. Interfarms VLNN Makelaars B.V.      35



Interfarms VLNN Makelaars B.V.      3736 Interfarms VLNN Makelaars B.V.



38 Interfarms VLNN Makelaars B.V.

De ambitie van Interfarms VLNN Makelaars is
het creëren van mogelijkheden en het ondersteunen
in visie voor hen die aan- en verkoop overwegen
in het agrarisch en landelijk vastgoed. Onze
deskundigheid, ervaring en snelheid van handelen
bieden toegevoegde waarde. De jarenlange ervaring
én affiniteit met de agrarische sector en het landelijk 
gebied maakt ons de ideale partner voor hen die 
willen ontwikkelen of die juist willen afbouwen.

Er ontstaat een toenemende behoefte aan goed
en deskundig advies bij transacties in het agrarisch
vastgoed. Interfarms VLNN Makelaars B.V. kan die
behoefte invullen. Ons werkgebied omvat globaal 
de provincies Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland, 
Texel en het zuidelijke deel van Noord-Holland. 
Dankzij onze nauwe samenwerking met de collega’s 
van de andere (inter)nationale lnterfarms kantoren, 
beschikken wij over veel kennis en ervaring van 
Nederland en het buitenland.

Op ons kantoor werken we met een enthousiast 
team. De veranderingen en aanpassingen op het 
gebied van landelijk vastgoed in de laatste decennia
hebben onze makelaars ervaren en weten toe te 
passen in de dagelijkse werkzaamheden. Er is
een breed netwerk van onder andere notarissen,
accountants en bedrijfsadviseurs opgebouwd
waardoor gezamenlijk maatwerk voor de klant 
wordt geleverd.

Het team van InterfarmsVLNN Makelaars B.V. (van links naar rechts):
Jurjen Nannenga, Jorden Oostdam en Alana Gunnink.

Omschrijving boerderij

Interfarms VLNN Makelaars B.V.
Laageind 11a
3465 KG Driebruggen
T 0348-74 84 11
vlnn@interfarms.nl
www.interfarms.nI


