
Online inschrijving geliberaliseerde pacht  

Veenderdijk 3 te Rijpwetering  V51099.5.4 

 KAVEL I KAVEL II 

Naam V51099.5.4.Kavel I V51099.5.4.Kavel II 

Type Gelib. pachtgrond Gelib. pachtgrond 

Adres Bij Veenderdijk 3 Bij Zuidweg 12B 

Postcode/Plaats 2375 AV  Rijpwetering 2375 AP  Rijpwetering 

Provincie Zuid-Holland Zuid-Holland 

Huidig gebruik Agrarisch Agrarisch 

Bestemming Agrarisch Agrarisch 

Oppervlakte (m²) ca. 144.063 m²  145.353 m² 

Perceelgrootte (ha) ca. 14.40.63 ha  14.53.53 ha 

Kadastraal Alkemade, sectie H, nr. 
  1442 (0.03.60 ha) 
  1445 (0.10.90 ha) 
  1449 ged. (ca. 1.77.77 ha) 
  2145 ged. (ca. 1.20.27 ha) 
  2146 ged. (ca. 1.80.77 ha) 
  2147 (2.25.80 ha) 
  2148 (2.28.80 ha) 
  2889 (0.48.80 ha) 
  2890 (2.10.30 ha) 
  3176 (1.75.92 ha) 
  3254 ged. n. (ca. 0.17.43 ha) 
  3254 ged. z. (ca. 0.40.27 ha) 

Alkemade, sectie F, nr. 
  1142 (2.80.30 ha) 
  1143 (0.90.30 ha) 
  1144 (2.72.20 ha) 
  1145 (2.92.60 ha) 
  1146 (2.05.00 ha) 
  1147 (0.55.90 ha) 
  1149 (1.59.00 ha) 
  1150 (0.85.50 ha) 
  1242 (0.12.73 ha) 

Contact VLNN Rentmeesters B.V.  
Ferry Pikavet 
0348-748400 
f.pikavet@vlnn.nl 

VLNN Rentmeesters B.V. 
Ferry Pikavet 
0348-748400 
f.pikavet@vlnn.nl 

Pacht 

   Duur pacht 8,5 maanden 8,5 maanden 

   Begindatum pacht 16-04-2023 16-04-2023 

   Einddatum pacht 31-12-2023 31-12-2023 

Projectinformatie (www.vlnn.nl/aanbod-algemeen) 

    Grondsoort: Veen (veen voor mestwet) Veen (grootste deel klei en 2 
noordoostelijke percelen 
veen voor mestwet) 

    Ontsluiting: Naar de Veenderdijk Via verharde weg naar de 
Zuidweg 

    Ontwatering: Omsloten door 
watergangen, niet 
gedraineerd 

Omsloten door 
watergangen, niet 
gedraineerd 

    Grondwatertrap: 
 

II = H <40 L 50-80  
 

Westelijke helft IIb = H 25-40 
L 50-80, oostelijke helft II = H 
<40 L 50-80 

    Waterschap: Rijnland Rijnland 

    Gewasrotatie: Blijvend grasland Blijvend grasland 

    Hoogteligging: -3.5 tot -3.8 m NAP -1.1 tot -1.8 m NAP  

    Irrigatiebeperking: Beregeningsverbod 
oppervlaktewater 

Beregeningsverbod 
oppervlaktewater 



aardappelen/tomaten i.v.m. 
bruinrot 

aardappelen/tomaten i.v.m. 
bruinrot 

    Natura 2000-gebied: Op meer dan 7 km afstand Op meer dan 7 km afstand 

    Bemesting: Tussen 15 februari en 15 april 
wordt door de voormalige 
eigenaar max. 35 m³ 
bedrijfseigen mest per ha 
over de cultuurgrond 
uitgereden 

Tussen 15 februari en 15 april 
wordt door de voormalige 
eigenaar max. 35 m³ 
bedrijfseigen mest per ha 
over de cultuurgrond 
uitgereden 

   Overig: - Scheuren van het grasland 
is niet toegestaan 
- De pachter dient het 
gepachte als bedrijfsmatige 
exploitatie t.b.v. de 
landbouw te gebruiken 

- Scheuren van het grasland 
is niet toegestaan 
- De pachter dient het 
gepachte als bedrijfsmatige 
exploitatie t.b.v. de 
landbouw te gebruiken 

   Bezichtiging: De kavel is vanaf de 
openbare weg vrij te 
bezichtigen 

De kavel is vanaf de 
openbare weg vrij te 
bezichtigen 

Online inschrijving - Bieding uitbrengen per kavel 

    Online bieden op www.vlnn.nl/aanbod-
algemeen 

www.vlnn.nl/aanbod-
algemeen 

    Start openbare inschrijving Donderdag 2 maart 2023 om 
09.00 uur 

Donderdag 2 maart 2023 om 
09.00 uur 

    Sluiting biedingsprocedure 
 

Uiterlijk vrijdag 10 maart 
2023 om 14.00 uur 

Uiterlijk vrijdag 10 maart 
2023 om 14.00 uur 

    Gunning (voorbehouden    
    eigenaar/verpachter) 

Uiterlijk donderdag 16 maart 
2023 

Uiterlijk donderdag 16 maart 
2023 

Bieding per kavel Voor de gehele 
pachtperiode, per hectare, 
inclusief waterschaps- en 
ruilverkavelingslasten en 
(indien van toepassing) 
exclusief  btw 

Voor de gehele 
pachtperiode, per hectare, 
inclusief waterschaps- en 
ruilverkavelingslasten en 
(indien van toepassing) 
exclusief  btw 

 

- U kunt inschrijven op één of op allebei kavels (gezamenlijk in één keer behoort niet tot de 
mogelijkheden). De bieding is per hectare voor de gehele pachtperiode, inclusief 
waterschaps- en ruilverkavelingslasten en (indien van toepassing) exclusief btw. 

- Uw bod plaatst u via de website van VLNN, hier zal op donderdag 2 maart 2023 om 09.00 uur 
een inschrijfformulier worden gepubliceerd. Uw bod is uiteraard niet zichtbaar voor andere 
bieders. U dient een veilige kopie legitimatiebewijs en een uittreksel van de Kamer van 
Koophandel toe te voegen bij uw bieding (uploaden van pdf-bestanden). 

- Het bod komt binnen op een beveiligde server die niet toegankelijk is voor derden. Er wordt 
door een notaris toezicht gehouden op de biedingsprocedure. Na het sluiten van de 
biedingstermijn controleert de toezichthouder de biedingen en een correct verloop van het 
proces. Vervolgens stemt VLNN de biedingen af met de verpachtende partij. Zodra er een 
gunningsbesluit is genomen, worden de bieders ervan op de hoogte gesteld. Gunning is 
voorbehouden aan de eigenaar/verpachter. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs

