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Willem Moesweg 13 A - 7924 PA  Veeningen 

Omschrijving 

 
Landgoed Veeningerveld  
  
Tot dit bovenstaande imposante landhuis kan dit object uitgroeien, met recht worden dit soort objecten  
“groeidiamanten” genoemd. 
Gelegen op een mooie locatie in Drenthe en deel uitmakend van de gemeenten De Wolden.  
Dit Landgoed is gerangschikt onder de NSW (Natuurschoonwet) wat veel fiscale voordelen oplevert en heeft 
een oppervlakte van circa 8 hectare, welke al met bos is ingeplant.  
Hier kan je leven, wonen, recreëren en als je wilt ondernemen  te midden van prachtige natuur en toch niet 
afgelegen. De oprit naar de A-28 is circa 2 km  en steden als Zwolle en Groningen liggen op respectievelijk 
25 en 50 minuten.   
  
Middels een oprijlaan van 180 m2 wordt het hart van het Landgoed bereikt, hier bevindt zich het in aanbouw 
zijnde landhuis met een woonopppervlakte van totaal 952 m2.  
De vergunning voor de bouw zijn verleend en men is qua bouwhoogte tot de eerste verdiepingsvloer 
gekomen. Aan beide zijden hiervan bevinden zich twee identieke bijgebouwen die al gerealiseerd zijn en die 
als gastenverblijf cq. praktijkruimte aan huis kunnen dienen. Het totale bouwblok is circa 3.500 m2 groot.  
  
Kernkwaliteiten:  
  
•  Uniek object, mede door de bijzondere fiscale voordelen van de NSW-landgoedstatus, kijk voor  

uitgebreide informatie hieromtrent op de site van de RVO  
•  Na het afbouwen, ontstaat er een prachtig ensemble van gebouwen  
•  Mooi gelegen en goed bereikbaar  
•  Veel gebruiksmogelijkheden   
•  Hier heb je Privacy, Rust en Ruimte  
  
Oplevering in de huidige staat: in overleg
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Kenmerken 
Richtprijs € 1.125.000,00 
Soort Woonhuis 
Type woning Vrijstaande woning 
Aantal kamers 16 kamers waarvan 6 slaapkamer(s) 
Inhoud woning 2.750 m3 
Perceel oppervlakte 79.582 m2 
Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie 

952 m2 

Soort woning Landgoed 
Bouwperiode 2020-2025 
Ligging Vrij uitzicht, buiten bebouwde kom, landelijk gelegen 
Tuin Tuin rondom 
Garage Geen garage 
   

Locatie 
Willem Moesweg 13 A  
7924 PA  VEENINGEN  
Buurt: landelijk 
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Foto's 
 
 

 
   

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Willem Moesweg 13 A - 7924 PA  Veeningen 

 

 
 

 
 
 
 



 
 

 

 
Willem Moesweg 13 A - 7924 PA  Veeningen 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
Willem Moesweg 13 A - 7924 PA  Veeningen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Willem Moesweg 13 A - 7924 PA  Veeningen 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Willem Moesweg 13 A - 7924 PA  Veeningen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Willem Moesweg 13 A - 7924 PA  Veeningen 

Kadaster 
 
 

Kadastrale gegevens 
Adres Willem Moesweg 13 A 
Postcode / Plaats 7924 PA  Veeningen 
Gemeente Zuidwolde 
Sectie / Perceel Q / 68 
Oppervlakte 46.393 m2 
Soort Volle eigendom 

 

Kadastrale gegevens 
Adres Willem Moesweg 13 A 
Postcode / Plaats 7924 PA  Veeningen 
Gemeente Zuidwolde 
Sectie / Perceel Q / 1117 
Oppervlakte 10.250 m2 
Soort Volle eigendom 

 

Kadastrale gegevens 
Adres Willem Moesweg 13 A 
Postcode / Plaats 7924 PA  Veeningen 
Gemeente Zuidwolde 
Sectie / Perceel Q / 1173 
Oppervlakte 22.939 m2 
Soort Volle eigendom 

 

 



Project  :18-023 Landhuis Geerts Veeningen 

Adres  : Willem Moesweg 13a Veeningen 

Bestemmingsplan: Gemeente de Wolden, Beheersverordening, vastgesteld 28-02-2019 

 

Hieronder de link naar het bestemmingsplan: 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1690.BV00328VP1-
0401/r_NL.IMRO.1690.BV00328VP1-0401.html#_11_Bos-Landgoed 

 

Hieronder uitsnede van de plankaart, met de situatieschets en de bestemmingsplan-
aanduiding. In dit geval Bos-Landgoed / Landgoed 1 

 

 

Op de volgende pagina’s de betreffende bestemmingsplanregels: 

  



 

Bestemmingsplanregels: 

Artikel 11 Bos - Landgoed 

11.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Bos - Landgoed' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

 ter plaatse van de aanduiding 'landgoed 1': 
o een woonhuis met allure al dan niet in combinatie met ruimte voor 

kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten; 
o aan- en uitbouwen en (bij)gebouwen ten behoeve van het woonhuis; 

 ter plaatse van de aanduiding 'landgoed 2', gebouwen ten behoeve van: 
o een woning al dan niet in combinatie met ruimte voor kleinschalige 

bedrijfsmatige activiteiten; 
o het onderhoud en beheer, ter plaatse van de aanduiding 

'voorzieningengebouwen'; 
 het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschaps- en natuurwaarden; 
 cultuurgrond, waarbij het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de 

landschappelijke waarden, zoals houtwallen, houtsingels en bosschages, wordt 
nagestreefd; 

met daaraan ondergeschikt: 

 agrarisch medegebruik; 
 dagrecreatief medegebruik; 

met de daarbij behorende: 

 terreinen; 
 tuinen en erven; 
 wegen en paden; 
 parkeervoorzieningen 
 water;  
 bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

11.2 Bouwregels 

 Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels: 
o de gebouwen en overkappingen zullen worden gebouwd binnen een 

bouwvlak; 
o het aantal woningen per landgoed zal niet meer dan één bedragen, tenzij 

het bestaande aantal woningen meer bedraagt, in welk geval dit het 
maximum is;  

o de breedte van de voorgevel van het hoofdgebouw zal ten minste 10 m 
bedragen; 

o de breedte van de voorgevel van overige gebouwen zal ten minste 5 m 
bedragen; 

o de afstand van de gebouwen en overkappingen, ter plaatse van de 
aanduiding 'landgoed 2' dienen minimaal 30 m uit de zijdelingse 
perceelgrens te worden opgericht; 



o de maatvoering van een gebouw en een overkapping zal per 
bestemmingsvlak voldoen aan de eisen die in het volgende bouwschema 
zijn gesteld: 

 

* geldt niet voor een overkapping  

 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen 
zijnde, gelden de volgende regels: 

o de bouwhoogte van erf- terreinafscheidingen voor de voorgevelrooilijn 
bedraagt ten hoogste 1 m en daarachter ten hoogste 2 m, met dien 
verstande dat de bouwhoogte op zijerven die grenzen aan een openbaar 
toegankelijk gebied op een afstand van 1 m of minder uit de perceelgrens 
ten hoogste 1 m bedraagt; 

o de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en geen 
overkappingen zijnde, zal ten hoogste 10 m bedragen. 

11.3 Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een 
onevenredige aantasting van: 

 het bebouwingsbeeld; 
 de woonsituatie;  
 de verkeersveiligheid; 



 de sociale veiligheid; 
 de milieusituatie; 
 de gebruiksmogelijkheden van omliggende gronden; 
 de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden; 

nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing. 

11.4 Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan: 

 het bebouwingsbeeld; 
 de woonsituatie;  
 de verkeersveiligheid; 
 de sociale veiligheid; 
 de milieusituatie; 
 de gebruiksmogelijkheden van omliggende gronden; 
 de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden; 

bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 11.2 sub a onder 6 en toestaan 
dat de dakhelling van gebouwen wordt verlaagd tot 0°.  

11.5 Specifieke gebruiksregels 

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van 
de bestemmingsomschrijving, waaronder in elk geval wordt begrepen: 

 het gebruik van woonhuizen ten behoeve van in combinatie met een aan-huis-
verbonden beroep, dan wel een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, anders dan 
het gebruik van de gronden en bouwwerken in combinatie met een aan-huis-
verbonden-beroep dan wel kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten voorzover 
voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: 

o de werkzaamheden dienen ondergeschikt te blijven aan de bestemming; 
o de oppervlakte ten behoeve van het aan-huis-verbonden beroep dan wel 

de kleinschalige bedrijfsactiviteiten mag niet meer bedragen dan 100 m2; 
o er mag geen grootschalige opslag van goederen plaatsvinden, alsook geen 

opslag van goederen op het buitenterrein; 
o er mag geen detailhandel plaatsvinden anders dan in de in Lijst toelaatbare 

beroepen en vormen van bedrijvigheid bij wonen opgenomen detailhandel; 
o er mag maximaal 0,5 m2 aan verwijsborden c.q. reclame-uitingen 

geplaatst worden; 
o parkeren moet op eigen terrein plaatsvinden; 
o de benodigde ruimte mag uitsluitend gebruikt worden ten behoeve van de 

hoofdbewoner van het perceel; 
o er mag geen stapeling van ondergeschikte functies plaatsvinden. 

 het gebruik van vrijstaande bijgebouwen ten behoeve van de uitoefening van een 
aan-huis-verbonden beroep, dan wel een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit; 

 het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning; 
 het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, horeca- 

en bedrijfsdoeleinden anders dan een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit; 
 het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van agrarische 

bedrijfsactiviteiten; 
 het gebruik van de gronden en gebouwen voor verblijfsrecreatieve doeleinden. 

 



11.6 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden 

 Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende 
werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren: 

o het aanbrengen en/of verwijderen van beplanting; 
o het aanleggen van verharde kavel- en perceelontsluitingswegen;  
o het aanleggen van verharde en halfverharde parkeervoorzieningen; 
o het aanleggen van fiets-, voet- en ruiterpaden; 
o het graven en dempen van sloten en andere watergangen; 
o het aanleggen van recreatieve voorzieningen; 
o het verrichten van exploratieboringen; 
o het aanleggen van ondergrondse en bovengrondse transport-, energie- en 

telecommunicatieleidingen. 

 Het bepaalde sub a is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, 
en werkzaamheden, die: 

o het normale onderhoud betreffen; 
o reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van deze 

verordening. 

 De sub a genoemde vergunningen kunnen slechts worden verleend, mits: 
o geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke, de 

natuurlijke, de geomorfologische, cultuurhistorische en de archeologische 
waarden; 

o geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waterhuishouding van 
het gebied en de omliggende percelen, c.q. de gebruiksmogelijkheden 
daarvan. 
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 Bijlage 

 
 

Naar aanleiding van de bezichtiging en informatieset heeft u wellicht vragen. Bel gerust. 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 circa 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 … 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 6.3. (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 (voorzover 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. Plattegronden, tekeningen en schetsen: De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De 

Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van 

een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet 

volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van 

de meting. 
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8. 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.  

9. Er kan sprake zijn van roerend goed waarbij het fiscaal van belang is dat partijen overeenstemming 

bereiken over de splitsing van de koopsom. 

10. Rechtsgeldige koopovereenkomst pas na ondertekening. Een mondelinge overeenstemming tussen de 

particuliere verkopers en de particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. 

Er is pas sprake van rechtsgeldige koopovereenkomst als de particuliere verkoper en de particuliere 

koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgelijk Wetboek. 

Dit betekent dat verkoper uit juridisch oogpunt kan ingaan op het voorstel van partij 2. Er bestaan voor de 

verkoper drie mogelijkheden: 

I) Verkoper zet zijn handtekening onder de koopovereenkomst met u als koper en gaat niet in op 

het bod van partij 2. 

II) Verkoper stelt u op de hoogte van de nieuwe gegadigde, partij 2. Over de hoogte en de 

voorwaarden van het voorstel van partij 2 worden aan u geen mededelingen gedaan. Vervolgens 

geeft verkoper u en partij 2 de gelegenheid om een nieuw bod uit te brengen binnen een nader te 

bepalen termijn. Daarna beslist verkoper welk bod hij accepteert dan wel met welke partij hij 

verder in onderhandeling treedt. 

III) Verkoper neemt afscheid van u. Verkoper treedt in onderhandeling met partij 2 dan wel 

accepteert het bod van partij 2. 

  
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 


