
(Melk) veebedrijf

deels op erfpachtbasis

Rossum,  Achterdijk 10



• Fraai woonhuis, bj. 1956

• Ligboxenstal, bj. 1976

74 GVE

• Werktuigenberging, 144 m2

Werktuigenberging, 128 m2

• Jongvee/opslagruimte 270 m2 

met 68 JVE

• Mestsilo: 1070 m3

• Ruime voeropslag

• Landerijen

eigendom, 5.16.05 ha

erfpacht of of geliberaliseerde

pacht  13.03.80 ha

losse pacht, 1.22.95 ha

Totaal 19.42.80 ha

Melkveebedrijf deels op erfpacht

Rossum

Achterdijk 10

Vraagprijs: € 1.050.000,00 k.k., 

exclusief inkoop in erfpacht 

grond.
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Schitterend en robuust woonhuis
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Algemeen

Rossum wordt ook wel de “Parel van de Bommelerwaard” genoemd. Dit vanwege de 

mooie ligging aan de Waal en de karakteristieke kern. Het dorp telt 2670 inwoners.

Met de auto bereikt u in 5 minuten Zaltbommel en de A2, ‘s-Hertogenbosch ligt op 15 

minuten. Rossum heeft een grote supermarkt en diverse andere winkels en een 

openbare basisschool. Tevens is er een kinderdagverblijf en naschoolse opvang in 

Rossum aanwezig. Het voortgezet onderwijs is in Zaltbommel en ’s-Hertogenbosch te 

vinden.

Sinds de herindeling in 1999 hoort Rossum bij de gemeente Maasdriel.

Wij bieden aan een (melk)veebedrijf met een totale oppervlakte van 19.42.80  ha in 

waarvan het erf en de huiskavel  totaal 5.16.05 hectare eigendom is. Naast het erf 

wordt nog 1.22.95 hectare losse pacht aangeboden. Tegenover de boerderij ligt nog 

13.03.80 hectare grond welke in erfpacht wordt uitgegeven, maar eventueel ook 

gepacht kan worden op basis van geliberaliseerde pacht tegen nader overeen te 

komen voorwaarden.

De grondsoort betreft goede rivierklei.



6

De woning

Bouwjaar 1956, robuust en gefundeerd op staal, spouwmuren, de woning heeft 

hardhouten kozijnen met dubbel glas en wordt verwarmd door een ketel op olie, warm 

water via boiler.

Begane grond vloer van steen, woonkamer en keuken hebben een houten vloer.

De verdiepingsvloer is van steen.

De boerderij  heeft een beschoten kap en is met pannen gedekt.

De bijkeuken heeft een trap naar de achterzolder. Hier is ook een toilet en een douche.

De keuken zit aan de zijde van het erf en heeft een vaatwasser, koelkast, elektrisch 

koken.

De lichte woonkamer met schouw, is uitgebouwd met een fraaie erker en heeft  

openslaande deuren naar de mooie tuin.
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Eerste 

verdieping
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Aangebouwd achterhuis/stal

Bouwjaar 1956

Steens opgetrokken

Stenen brandzolder

Inrichting deels als paardenstal, kalverenstal en mestvarkens, opslag en berging.

Via een tussenlid met plat dak is er nog een varkensstal aangebouwd.
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De ligboxenstal

Gebouwd in 1976, afmeting van 30 m x 22 m = 660 m²

Het dak is gedekt met abc platen en heeft een open nok en is niet geïsoleerd, de stal 

heeft houten spanten met stalen ondersteuning. De mestkelders zijn gemetseld, de 

wanden zijn van betonblokken.

De inrichting  van de stal bestaat uit  3 plus 1 rijen, zelfsluitend voerhek,  74 boxen 

waarvan 45 achter de melkstal zijn gesitueerd en automatische krachtvoerinstallatie, 2 

krachtvoerboxen. De boxen en de roostervloer zijn reeds vernieuwd.

De melkinstallatie wordt al enige tijd niet meer gebruikt , het betreft een 2 x 6 visgraat 

van Alfa Laval.

De stal is gedeeltelijk onderkelderd en heeft een inhoud  van circa 400 m³. De 

melktank is niet meer aanwezig.
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Garage / berging / pinkenstal

Afmetingen: 27 x 10 m1

De jongveestal is gebouwd van hout en heeft een asbestdak. De stal is ingericht met 

12 boxen voor jongvee en 20 kalveren. De stal heeft een mestkelder van 150 m3.
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Hooiopslag / jongveestal

Afmetingen: 15 x 6 m1, bouwjaar 1961

Steens muren met asbest golfplaten

.
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De kapschuur/werktuigenloods

Bouwjaar 1986, afmeting 12 x 12 = 144 m2

Bouwaard: stalen spanten, 3 vakken, Vloer van stenen klinkers, damwand wanden en

asbest dak

Tweede werktuigenloods, afmeting 8 x 16 m1 = 128 m2

Naast de ligboxenstal is in 2007 werktuigenloods gebouwd van houten spanten met 

een dank en wanden van damwandplaten..
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De mestsilo

Achter de ligboxenstal staat een betonnen mestsilo uit 1989 van het merk Appel.

De silo heeft een tentdak van zeil en een inhoud van 1.070 m3



Diversen

Vergunningen:

Er is een AMvB van toepassing.

Productierechten:

Toeslagrechten 2014: 28,22

Totale waarde € 2.568,00 per jaar.

Kuilplaten:

2 kuilplaten van beton, afmeting  7 x 35,7 m1

1 kuilplaat van beton, afmeting    8 x 35,7 m1

Sleufsilo’s:

1 sleufsilo uit 1988 afmeting 7 x 35,7 m1

Bijzonderheden:

- De vraagprijs is exclusief  roerende zaken.

- De roerende zakenlijst alsmede overnamesom is op aanvraag 

- verkrijgbaar. 

- Aanvaarding in overleg
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Landerijen

Er is 5.16.05 hectare grond in eigendom als huiskavel en erf.

Naast de huiskavel ligt 1.22.95 hectare grond welke in geliberaliseerde pacht wordt 

aangeboden.

Tegenover het erf ligt een  kavel van 13.03.80 hectare welke in erfpacht wordt 

aangeboden,,maar eventueel ook gepacht kan worden op basis van geliberaliseerde 

pacht tegen nader overeen te komen voorwaarden.

De erfpachtgrond wordt voor 26 jaar uitgegeven en heeft een aanvangspacht van € 

850,00 / hectare, de voorwaarden van de erfpachtgrond zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Het betreft goede rivierklei.  
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Ligging en omgeving

Met de auto bereikt u in 5 minuten Zaltbommel en de A2, ‘s-Hertogenbosch ligt op 15 

minuten. 
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Bodemkwaliteit

Niets bekend
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Kadastrale gegevens

Eigendom:

Rossum, E, 58,   groot  23.300 m2

Rossum, E, 517, groot  28.305 m2

Erfpacht of geliberaliseerde pacht

Maasdriel, M,   1, groot, 66.810 m2

Maasdriel, M, 31, groot, 63.570 m2

Losse pacht:

Rossum, E , 59, groot,  1.22.95 m2

Totaal groot 19.42.80  m2
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Bestemmingsplan Buitengebied Binnendijks, Maasdriel

Agrarisch met landschaps- en cultuurhistorische waarden
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Besluit landbouwbedrijven milieubeheer, 20-07-2007
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Verkoopprocedure

Naar aanleiding van de bezichtiging en informatieset heeft u wellicht vragen. Bel gerust. Ons 
telefoonnummer is (0182) 38 30 38. Uiteraard zijn de eigenaar en wijzelf benieuwd naar uw 
reactie, positief of negatief, die horen wij graag van u!

Hoofdlijnen bij de verkoopprocedure:

1. Bezichtiging uitsluitend na afspraak met de makelaar.

2. Zodra er overeenstemming is bereikt over de koopsom, de opleveringsdatum en alle overige 
voorwaarden,zal er een koopakte worden opgemaakt conform het NVM-model.

3. Indien een financieringsvoorbehoud wordt gevraagd en door verkoper wordt geaccepteerd, geldt dit 
voor een periode van maximaal 4 weken.

4. Indien van toepassing zal de zgn. ouderdomsclausule in de koopakte worden opgenomen: Koper 
verklaart ermee bekend te zijn dat deze woning (en bijgebouwen) meer dan 55 jaar oud zijn, wat inhoudt 
dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe 
woningen. Verkoper staat niet in voor de fundering, vloeren, de leidingen van elektriciteit, water en gas, 
de riolering en de afwezigheid van doorslaand en/of optrekkend vocht. Bouwkundige gebreken worden 
geacht niet belemmerend te werken op het in artikel 5.3 (van de koopakte) omschreven (woon) gebruik 
en met ingang van de datum van de eigendomsoverdracht vrijwaart koper de verkoper voor bekende en 
onbekende, zichtbare en onzichtbare gebreken.

5. Oplevering: in de huidige staat met alle daarbij behorende rechten, aanspraken, zichtbare en 
onzichtbare gebreken (voor zover bij de verkopende partij niet bekend), heersende en lijdende 
erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten en vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan. 

Baten en lasten worden door de notaris naar rato verrekend per de datum van de eigendomsoverdracht.

6. Waarborgsom/ bankgarantie: tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen wordt door koper 
bij ondertekening van de koopakte een waarborgsom gestort bij de notaris ten bedrage van 10 % van de 
koopsom. In plaats van de waarborgsom kan koper een schriftelijke bankgarantie stellen, mits deze 
bankgarantie onvoorwaardelijk is afgegeven door een in Nederland gevestigde bankinstelling.

7. Eventueel bijgevoegde plattegronden, tekeningen en schetsen zijn slechts indicatief.

8. Indien van toepassing (bij grond): het jacht- en/of visrecht kunnen zijn verhuurd.

9. Het risico t.a.v. eventuele bodem- en/of grondwaterverontreiniging komt -al dan niet na een uitgevoerd 
grond- en/of grondwateronderzoek met ingang van de datum van de eigendomsoverdracht voor 
rekening van koper met vrijwaring daarvan voor verkoper.

10. Er kan sprake zijn van roerend goed waarbij het fiscaal van belang is dat partijen overeenstemming 
bereiken over de splitsing van de koopsom.

N.B. Genoemde hoofdlijnen hebben niet de strekking uitputtend te zijn; al naar gelang de situatie vereist, 
kunnen door verkoper voorwaarden worden toegevoegd. Ook kan het nodig zijn genoemde hoofdlijnen 
nader uit te werken in de koopakte/ akte van levering.

Bij het samenstellen van deze brochure zijn we nauwkeurig te werk gegaan, aan onjuistheden en/of 
onvolkomenheden kunt u echter geen rechten ontlenen.



Uw NVM makelaar: 

Harold J.G. van Rooij RMT

(0182) 38 30 38

(06) 51 41 99 56

h.vanrooij@schep.nl

Binnendienst 

medewerkster: 

Wilma A. Dogterom

(0182) 38 90 23

w.dogterom@schep.nl

Mocht u na het zien van deze verkooppresentatie interesse hebben om meer informatie 

te ontvangen over “pachtbedrijf Achterdijk 10 te Rossum”, neem dan contact op met 

ons kantoor. Hier hebben wij aanvullende informatie voor u beschikbaar. Aan 

onvolkomenheden in de tekst van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 

Deze aanbieding is geheel vrijblijvend en onder voorbehoud van gunning door verkoper.


