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Aangeboden wordt een kleinschalige (witvlees) kalve-

renhouderij met toereikende vergunning (Milieu en NB 

vergunning). 

Het perceel aan de Dwarsgraafweg biedt u de mogelijk-

heid om een dergelijke locatie te verwerven. Het bedrijf 

heeft een stalcapaciteit van circa 465 (wit)vleeskalveren. 

Bij de locatie is een bedrijfswoning en in totaal maar liefst 

ruim 3,7 ha grond aanwezig.
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Omschrijving woonhuis:

De woning is gebouwd omstreeks 1956. Het gebouw is tra-

ditioneel opgetrokken in steen (spouw) en de dakbedekking 

is met dakpannen. Verwarming van de woning is door mid-

del van een hout- en gaskachel. Er is overwegend isolerende 

beglazing aangebracht.

Indeling woonhuis:

Begane grond: entree/hal met trapopgang, kelder, bij-

keuken met toilet en douche, woonkeuken met verzorgde 

keukeninrichting en uitgebouwde erker, woonkamer en 

slaapkamer.

1e  verdieping: overloop en twee slaapkamers.

2e  verdieping: vliering.

Overige opstallen:

Voormalige rundveestal, gelegen achter de woning, even-

eens gebouwd omstreeks 1956, opgetrokken in steen en 

gedekt met pannen. Deze opstal wordt momenteel gebruikt 

voor opslag maar werd in het verleden gebruikt voor de 

huisvesting van enkele stuks rundvee.

De oppervlakte van dit gebouw is circa:  120 m².

Eenvoudige kapschuur, waarvan de oppervlakte circa 50 m² 

is. De kapschuur is van hout en gedekt met asbestcement 

golfplaten. Vermoedelijk bouwjaar is omstreeks 1965.
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Een viertal kalverstallen:

Kalverstal I: bouwjaar omstreeks 1989, opgetrokken in steen 

en gedekt met asbestcement golfplaten. Er is in deze stal 

groepshuisvesting voor het houden van circa 60 (wit)vlees-

kalveren. De kalveren worden gevoerd door middel van 

slangvoedering. Er is mechanische afzuiging en in een hoek 

van de stal is ook de hygiënesluis gerealiseerd. De stal is 

gedeeltelijk voorzien van een mestkelder (geschatte inhoud 

circa 50 m³).

Geschatte oppervlakte circa 185 m².

Kalverstal II: bouwjaar omstreeks 2016, traditioneel 

gebouwd, opgetrokken in steen en gedekt met vezelcement 

golfplaten. De stal wordt mechanisch geventileerd en is 

voorzien van groepshokken voor de huisvesting van totaal 

180 (wit)vleeskalveren. Deze stal is vrijwel geheel voorzien 

van een mestkelder waar circa 350 m³ mestopslag capaciteit 

is gerealiseerd. De kalveren worden gevoerd door middel 

van slangvoedering.

De geschatte vloeroppervlakte van deze stal is circa: 510 m².

Kalverstal III: bouwjaar omstreeks 1989 en nadien gemo-

derniseerd tot (wit)vleeskalverenstal. Deze stal is ook 

traditioneel gebouw in steen en gedekt met asbestcement 

golfplaten. Er is stalcapaciteit voor het houden van circa 75 

(wit)vleeskalveren. De stal wordt mechanisch geventileerd. 

Er is mestopslag (gedeeltelijk) voor circa: 200 m³.

Kalverstal IV: deze stal is gebouwd omstreeks 2006 en is 

eveneens traditioneel gebouwd, opgetrokken in steen en 

gedekt met vezelcement golfplaten. In deze stal bevindt 

zich ook de voerkeuken met voercomputer, menger, 

medicijnmenger, warm- en koud watervat en c.v- installatie 

(aardgas gestookt, circa vier jaar oud). De stal biedt huisves-

ting aan circa 148 (wit)vleeskalveren. Er is opslag voor mest 

voor totaal circa 200 m³ (de stal is geheel voorzien van een 

mestkelder).

Bij de koop zijn inbegrepen de babyboxen, voerinstallatie, 

silo’s, elektrische voerkar (Sieplo) voor ruwvoer, heathers en 

enkele gaskapjes.
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Mestafzet:

Inbegrepen is een mestafzetcontract bij de zuivering van 

750 m³. Dit contract is afgegeven voor levering aan de kal-

vergierzuivering in Stroe.

Milieuvergunning: 

Er is in 2015 een vergunning verleend door de gemeente 

Barneveld voor het houden van 462 vleeskalveren en 12 

stuks rundvee.

NB-vergunning:

Door de provincie Gelderland is er een NB vergunning ver-

leend onder nummer 2015-009599 (1 december 2015) voor 

het houden van 462 vleeskalveren en 12 overige rundvee.

Nutsvoorzieningen:

Het perceel heeft aansluitingen op aardgas, waterleiding, 

elektra en riolering. Er is ook een norton- / hydrofoorinstalla-

tie, alleen deze bron bevat ijzer en de drukketel is in matige 

conditie.  Er is een propaantank voor de gaskachel (in de 

woning) en de heather in de kalverstal. Er is geen glasvezel 

(dit is wel langs de weg gelegen).

Kadastrale informatie:

Gemeente Garderen, sectie F, nummers 2305, 1680, 1682 en 

2304. Totaal zijn deze percelen groot 37.643 m².

Toegangsweg:

Gelegen langs de woning is een toegangsweg naar 

Dwarsgraafweg 3. Dwarsgraafweg  3 heeft recht van over-

pad om te komen en te gaan naar de Dwarsgraafweg.

Overige bijzonderheden:

•�Het�huidige�bedrijf�wordt�geëxploiteerd�in�de�BTW�rege-

ling. Koper dient dit voort te zetten conform artikel 37.d van 

de�Wet�omzetbelasting�1968.

•�Aanvaarding�is�in�overleg.

•�De�jacht�op�het�perceel�is�verpacht.

•�Op�een�klein�gedeelte�van�het�perceel�rust�slootschouw�dat�

deels door het waterschap en deels in eigen beheer dient te 

worden uitgevoerd.

•�In�de�koopovereenkomst�wordt�ter�zijner�tijd�een�zoge-

naamde “asbestclausule” en een “ouderdomsclausule” 

opgenomen.

Overige informatie is via ons kantoor op te vragen.
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Begane grond

Aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
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1e verdieping

Aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
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Kadaster

Deze kaart is noordgericht. Aan dit uittreksel mogen geen maten 
worden ontleend. De auteursrechten zijn voorbehouden aan de 
Dienst voor het Kadaster en de openbare registers.

Kadastrale gegevens: Dwarsgraafweg 3-01 te Kootwijkerbroek
Gemeente:  Garderen
Sectie: F
Nummers: 2305, 1680, 1682 en 2304
Grootte: 37.643 m².



Professionals in
Hypotheken

Het beste advies is een 
onafhankelijk advies

Kan ik het huis betalen?

Voordat u de onderhandelingen met de verkoper start, is het 

raadzaam eerst na te gaan wat uw financiële mogelijkheden 

zijn. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Midden Nederland 

Hypotheken geeft u vooraf een duidelijk beeld van uw budget, 

de verwachte lasten en alle bijkomende kosten waar u rekening 

mee moet houden. 

Een hypotheek afsluiten

Een hypotheek afsluiten kan rechtstreeks bij uw eigen bank. 

Maar de bank adviseert alleen de hypotheek die zij zelf aanbie-

den. En waarom zou u zich beperken tot slechts één aanbieder? 

Via Midden Nederland Hypotheken kunt u overal terecht!

Niet alleen de hypotheek

Wij zorgen er niet alleen voor dat u de beste hypotheek

krijgt, wij zorgen ook voor de verdere afwikkelingen. 

Zo onderhouden wij de contacten met de geldverstrekker, 

notaris, verzekeraar en makelaar. 

Kosteloos oriënteren

Het afsluiten van een hypotheek begint bij oriënteren. 

Bij Midden Nederland Hypotheken is het eerste gesprek gratis. 

In dit gesprek krijgt u inzicht in hoeveel u kunt lenen en wat 

u daarvoor moet betalen.

Direct een afspraak?

Een afspraak is snel gemaakt. Bel 0342-417 375 of ga naar 

www.middennederlandhypotheken.nl.

Midden Nederland Hypotheken is een onaf-

hankelijke hypotheekbemiddelaar. U heeft 

bij ons de keuze uit een groot assortiment 

van aanbieders. Onze hypotheekadviseurs geven 

u inzicht in de grote variatie van banken en verze-

keraars die er is en geven u advies over de hypotheek 

die het best bij uw persoonlijke situatie past.

Midden Nederland Hypotheken is een onderdeel van Midden Nederland Makelaars. Wij hebben diverse kantoren in de regio Midden Nederland 

waar hypotheken, makelaardij en verzekeringen gecombineerd worden. Hierdoor brengt u al uw zaken onder één dak!
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Wonen
Met zes vestigingen in de regio heeft Midden Nederland  
Makelaars een prachtig netwerk waardoor we perfect alle 
ontwikkelingen voor u kunnen volgen. Elke vestiging wordt  
bemand door professionele makelaars.

Bedrijven
Door de diepgaande kennis die onze bedrijfsmakelaars hebben 
van het verzorgingsgebied worden ze ingeschakeld voor de  
meest uiteenlopende projecten. Van een groot bedrijfscomplex  
tot en met verhuur van winkels en bedrijfspanden.

Agrarisch
Agrarisch en landelijk vastgoed is een vakgebied dat gespeciali-
seerde kennis vereist. Die kennis vindt u bij Midden Nederland 
Makelaars met professionals die dag-in-dag-uit bezig zijn op dit 
specifieke gebied van de makelaardij.

Hypotheken 
Midden Nederland Hypotheken is niet gebonden aan een  
bank of enig andere financiële instelling. Dat stelt ons in staat  
de hypotheek samen te stellen tegen de meest gunstige  
condities. Met recht echt maatwerk.

Barneveld

Kampstraat 32  

3771 AV  Barneveld  

(0342) 42 09 66

barneveld@mnm.nl

Ermelo

Raadhuisplein 1  

3851 NT  Ermelo

(0341) 55 37 73

ermelo@mnm.nl

Midden Nederland Makelaars B.V.

Harderwijk

Verkeersweg 77

3842 LE  Harderwijk

(0341) 41 15 41

harderwijk@mnm.nl

Nijkerk

Oranjelaan 4  

3862 CX  Nijkerk

(033) 246 06 01

nijkerk@mnm.nl  

Putten

Dorpsstraat 64/66  

3881 BE  Putten

(0341) 35 40 11

putten@mnm.nl

Voorthuizen

Sportparkstraat 2  

3781 BK  Voorthuizen 

(0342) 47 20 72

voorthuizen@mnm.nl 
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Follow us on Facebook

QR-code

Raadpleeg de mobiele QR-site voor 

meer informatie over deze woning. 


