
Uniek natuurgebied wacht  
op uw woonplannen 
Berkenrijsweg 16a in Oostvoorne  

Verkoop via online inschrijving (geen vraag- of richtprijs beschikbaar)

Te koop in Oostvoorne



Strand, duinen, bos, historische landgoederen
en zelfs een heuse middeleeuwse burcht...
op luttele kilometers van het bedrijvige Rijnmond 
ontvouwt zich een verrassende groene idylle
waar u zich graag in onderdompelt.

Aan die idylle kunt u nu uw eigen hoofdstuk 
toevoegen. In het prachtige natuurgebied de 
Duinen van Oostvoorne, even buiten het oude 
dorp Oostvoorne, wacht een uniek vrijliggend 
ontwikkelobject op uw woonplannen.
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Omringd door bos, duinen en landerijen
De Berkenrijsweg voert door de duinzoom ten
westen van de bebouwde kom van Oostvoorne.
De rustige landweg wordt omzoomd door bomen
en landerijen. Links en rechts van het ontwikkel-
object liggen de goed onderhouden, ruime tuinen
van de buren. Aan de achterkant grenst het aan
het natuurgebied met bossen en velden. Op enkele 
tientallen meters liggen een mooie duinpoel,
bosschages en duingraslanden waarop bijzondere 
planten als muizenoor, zachte haver, brem en 
voorjaarzegge groeien.

Uw vrijstaande woning in serene
groene ambiance
De historische strand- en duinstreek van het 
voormalige eiland Voorne is een van de meest 
gewilde woonomgevingen van de zuidelijke 
Randstad. Met zijn rijke natuur en afwisselende 
landschap heeft het gebied alles te bieden waar
uw hart als liefhebber van rust, natuur en historie 
sneller van gaat kloppen. 

In natuurgebied de Duinen van Oostvoorne biedt 
natuurorganisatie het Zuid-Hollands Landschap
het vrijliggende perceel Berkenrijsweg 16a aan op 
basis van erfpacht. Het betreft een ontwikkelobject 
met bestaande oude opstallen. Deze gebouwen 
kunt u desgewenst laten slopen en vervangen door 
een woning naar eigen wensen. Voor u een uit-
gelezen kans om uw woondroom te verwezenlijken: 
uw eigen vrijstaande woning in deze heerlijke 
serene omgeving. 

Oudste duingebied van Voorne
De locatie ligt in De Heveringen, het oudste
duingebied van Voorne. Ze maakt deel uit van
het grote Natura 2000-gebied Voornes Duin;
een uitgestrekt natuurgebied op de Kop van 
Voorne, met duinen, bloemrijke duingraslanden, 
vochtige valleien, stille duinmeertjes, bossen en
vele soorten planten en vogels. 

In vroeger tijden hadden de golven van de
Noordzee vrij spel tot aan De Heveringen.
Na inpoldering door Vlaamse monniken zo'n 
duizend jaar geleden werd het landschap
gedomineerd door kleine duinboerderijen
en tuinderijen, omringd door bosschages en 
elzenhagen. Vandaag de dag is vooral de
natuur hier de baas.

Uniek natuurgebied  
wacht op uw woonplannen
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Het 2.430 m² grote ontwikkelobject was vroeger een 
kleine tuinderij. De laatste decennia heeft de natuur 
hier echter vrij spel. De oude opstallen gaan nu schuil 
achter bomen en struiken. Eigenaar het Zuid-Hollands 
Landschap (ZHL) zoekt nu nieuwe bewoners die het 
verwilderde perceel nieuw leven kunnen inblazen.

Slopen en nieuw bouwen
De oude opstallen mogen worden gesloopt en worden 
vervangen door een nieuwe woning met eventuele 
bijgebouwen; in totaal 300 m². De maximale goot-
en nokhoogte van de woning zijn respectievelijk 4,5
en 10 meter. De omliggende beplanting kan binnen 
zekere grenzen worden gerooid.

Bestemmingsplan en Wet natuurbescherming 
Wat mag en niet mag wordt vooral bepaald door het 
gemeentelijke bestemmingsplan en de Wet natuur-
bescherming. Voordat u begint met bouwen, moet
het ZHL formeel toestemming hebben gegeven op
uw bouw- en inrichtingsplannen. Omdat het perceel  

grenst aan een Natura 2000-gebied is ook een stikstof-
berekening vereist. 

Ga in gesprek vóórdat u uw bod uitbrengt
Als u geïnteresseerd bent, adviseren wij u om u te laten
bijstaan door een deskundige adviseur en vóórdat u
een bod uitbrengt in gesprek te gaan met de gemeente
Westvoorne over de mogelijkheden en beperkingen. 

Asbestinventarisatie en bodemonderzoek
Op het perceel zijn recent een asbestinventarisatie en
een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. 
- Asbestinventarisatie: Er zijn diverse asbesthoudende  
 materialen aangetroffen, die gesaneerd moeten  
 worden. Voor een compleet overzicht verwijzen wij
 naar het rapport dat u op de website kunt downloaden.
- Bodemonderzoek: De conclusie uit het bodem-
 onderzoek luidt: ‘Op grond van de verkregen resultaten  
 vormt de bodemkwaliteit geen belemmering voor  
 eventuele grondroerende werkzaamheden.’

Blaast u dit perceel
nieuw leven in?
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Stelt u zich eens voor: uw woning is klaar en uw tuin
ligt er prachtig bij. Vanaf uw droomplek geniet u van 
het fantastische uitzicht op de overweldigende natuur 
om u heen: de prachtige bomen en planten, het geluid 
van vogels en krekels, het gekwaak van kikkers in de 
duinpoel achter uw tuin... wat een heerlijk vooruitzicht.

Ideaal voor wandelingen en fietstochten
Uw woning is het ideale startpunt voor een verkwikkende 
wandeling of fietstocht naar het dorp of de overdadige 
natuur rond uw perceel. Een goed startpunt is het
bezoekerscentrum Tenellaplas van het Zuid-Hollands 
Landschap, met direct in de buurt het gezellige horeca-
paviljoen De Meidoorn en openluchtmuseum De Duin-
huisjes. 

Vervolgens wandelt of fietst u over stille paden door 
bossen, langs duingraslanden, natte valleien en stille 
meertjes door het Voornes Duin, een eldorado bevolkt 
door zeldzame planten en vele vogels. Het strand bereikt
u via het A.J. Bootpad. Loop dan ook even door naar 
Restaurant aan Zee, een bijzondere horecagelegenheid 
met een unieke duurzame architectuur.

Eeuwenoude landgoederen 
Heerlijk wandelen is het ook in de lanen en op de paden
op de eeuwenoude landgoederen in de directe omgeving, 
waarvan enkele zijn bekroond met een historisch land-
huis. Mooie voorbeelden zijn Mildenburg met zijn rijke 
natuur, mooie lanen en prachtige stinsentuin en
't Reigersnest met zijn markante landhuis in Amster-
damse School-stijl. De buitenplaatsen Strypemonde
en Olaertdsduyn liggen vlakbij uw woning.

Nog meer bijzondere bezienswaardigheden
In en rond Oostvoorne vindt u nog meer bijzondere 
bezienswaardigheden, zoals de Stenen Baak, een 
eeuwenoude vuurtoren, die later dienst deed als
verdedigingswerk voor de oude stad Den Briel.
In het gezellige centrum van Oostvoorne is het
vooral de spectaculaire ruïne van de Jacobaburcht
uit de 12e eeuw die de aandacht trekt. Verder vindt
u in de straten rond de burcht diverse gezellige
horecagelegenheden en alle winkels voor uw
dagelijkse boodschappen. 

Ook de gezellige badplaats Rockanje, de oude
vestingsteden Den Briel en Hellevoetsluis in de
directe omgeving en het pittoreske Goedereede
op Goeree-Overflakkee zijn uw bezoek meer
dan waard.

Op een halfuur rijden van Rotterdam 
Vanuit Rotterdam rijdt u binnen een half uur naar
Oostvoorne via de A15 en N218. In het dorp stopt
ook de bus naar Den Briel en Hellevoetsluis.

Elke dag genieten van rust, 
natuur en historie
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Het ontwikkelobject Berkenrijsweg 16a wordt
aangeboden per inschrijving. U verwerft voor een 
periode van 40 jaar het recht van erfpacht en een 
erfpachtafhankelijk recht van opstal. De grond blijft 
eigendom van het Zuid-Hollands Landschap. 

Het perceel is 2.430 m² groot. Op het object rust
een woonbestemming. Het bestemmingsplan biedt de 
mogelijkheid om de bestaande opstallen te laten slopen 
en te vervangen door een nieuwe woning met eventuele 
bijgebouwen. Op het object is de Wet natuurbescherming 
van toepassing.

Zo brengt u uw bod uit
Uw bod brengt u digitaal uit op het inschrijfformulier dat 
op de website beschikbaar wordt gesteld, zie planning.
Bij uw inschrijving kunt u uw (ontbindende) voorwaarden 
achterlaten. De gunning zal voornamelijk plaatsvinden
op basis van het uitgebrachte bod. De bieding is kosten 
koper.

U biedt op de marktwaarde van het object. Echter:
bij gunning betaalt u niet het geboden bedrag (de
marktwaarde), maar de jaarlijkse canon die van uw bod
is afgeleid. In het kader vindt u een voorbeeldberekening
en op de website vindt u een rekentool. Naast een
jaarlijkse vergoeding bent u het ZHL een eenmalige 
aanvangsvergoeding van € 50.000,- verschuldigd. Uw
bod is exclusief deze eenmalige aanvangsvergoeding.

Wilt u inschrijven? Kijk op VLNN Online voor
alle details
Wonen in een prachtig sereen natuurgebied in de zeer 
gewilde idyllische omgeving van Oostvoorne, op nog
geen halfuur rijden van Rotterdam. Als natuurliefhebber 
laat u deze unieke buitenkans toch zeker niet lopen?

Neem dus 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 ook 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

Veilig online bieden op VLNN Online
Uw bod plaatst u via de website van VLNN Online.
Op deze website verschijnt twee weken voor de
sluitingsdatum een inschrijfformulier. Om het formulier
te openen, klikt u op de knop ‘plaats een bod’. U vult
de velden in en bevestigt uw bod. U krijgt vervolgens
een mail met een globaal overzicht van uw inschrijving. 
Het plaatsen van het bod werkt het beste als u de
webbrowser Google Chrome gebruikt.

Uw bod is uiteraard niet zichtbaar voor andere bieders
en u heeft de mogelijkheid om uw (ontbindende) 
voorwaarden aan te geven.

Het bod komt binnen op een beveiligde server, die
niet toegankelijk is voor derden. Een notaris ziet toe
op de biedingsprocedure. Na het sluiten van de
biedingstermijn controleert de notaris de biedingen
en een correct verloop van het proces. Vervolgens
stemt VLNN Online de biedingen af met de verkopende 
partij. Zodra er een gunningsbesluit is genomen,
worden de bieders op de hoogte gesteld.

Verkoop op basis
van erfpacht
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Voorbeeldberekening op basis van een bod van € 500.000,-*: 

25% depreciatie (waardeverminderingskorting) wegens geen eigendom = € 375.000,-.

Uw aanvangscanon (1,25% van € 375.000,-) bedraagt dan € 4.687,50 per jaar. De canon wordt jaarlijks geïndexeerd
en kan worden herzien.  
Daarnaast betaalt u bij de notariële levering een eenmalig aanvangsvergoeding van € 50.000,- aan het ZHL.

*exclusief aanvangsvergoeding



Activiteiten Datum 

Publicatie verkoopstukken 18 december 2020 

Kijkmoment 1 Wo 13 januari 2021 

Kijkmoment 2 Vr 22 januari 2021  

Kijkmoment 3 W0 10 februari 2021 

Sluiting indienen online inschrijvingen  Do 18 februari 2021: 14.00 uur

Voorlopig gunningsbesluit Uiterlijk vr 26 februari 2021

Ondertekening koopovereenkomst maart 2021 

Notariële levering Uiterlijk 30 april 2021

VLNN Online is een dienst van Van Lanschot Nannenga Naus, Rentmeesters en Makelaars.

Op de website kunt u de volgende
stukken downloaden:
• bodemonderzoek
• asbestinventarisatie
• gegevens bestemmingsplan
• te sluiten erfpachtovereenkomst
• kadastrale stukken
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Driebruggen
Laageind 11a
3465 KG  Driebruggen
0348 - 74 84 14

Leur
Puitsestraat 3
6615 AB  Leur
0348 - 74 84 14 www.vlnnonline.nl  

In het kort 

Aanbod

Locatie

Perceeloppervlakte
Bestemming

Bodemkwaliteit en asbest

Omgeving

Bereikbaarheid

Verkoop en gunning

De verwerving van een ontwikkelobject aan Berkenrijsweg 16a, op basis van
erfpacht. De opstallen op het perceel mag u laten slopen en vervangen door een 
nieuwe woning, eventueel ook met bijgebouwen, binnen de grenzen van het
bestemmingsplan en de Wet natuurbescherming.  
In het bos/duin-natuurgebied de Duinen van Oostvoorne van het Zuid-Hollands 
Landschap ten westen van de bebouwde kom van Oostvoorne. 
2.430 m².
Wonen.
Geen bodemverontreiniging aangetroffen. Wel zijn er diverse asbesthoudende 
materialen op het terrein aanwezig. De onderzoeksrapporten kunt u downloaden
op de website.
Het ontwikkelobject ligt in het bos/duin-natuurgebied de Duinen van Oostvoorne. 
Nader bepaald: De Heveringen ten westen van Oostvoorne, onderdeel van het
Natura 2000-gebied Voornes Duin, op ca. 2 km van het strand en 1,5 km van het 
centrum van Oostvoorne.
Uitstekend bereikbaar per auto en openbaar vervoer (bushalte in de bebouwde kom 
van Oostvoorne).
Bij online inschrijving. Kosten koper.

Het Zuid-Hollands Landschap zal na de sluiting van de inschrijvingstermijn de
inschrijvingen beoordelen en behoudt zich het recht voor het object niet te gunnen. 
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