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Brugstraat 85

VINKEL

Soort woning

Bouwtype

Bouwjaar

Woonopp.

Perceelopp.

Inhoud

Totaal aantal kamers

Aantal slaapkamers

Tuin

Rijksmonument

Rietgedekte woonboerderij

Ca. 1720, volledige renovatie 2004-2007

258 m²

10.754 m²

1.027 m³

6

3

Noord-Oost
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IN 2008 VOLLEDIG GERESTAUREERD! RIJKSMONUMENTALE EN RIETGEDEKTE WOONBOERDERIJ! 

VOLLEDIG GEÏSOLEERD! GARAGE! CARPORT VOOR TWEE AUTO’S! RIANTE SCHUUR! NATUURVIJVER! 

DIERENWEIDE! RUSTIG GELEGEN IN VINKEL! 

Een klein stukje geschiedenis: Een “Vlaamse” schuur op rechthoekige plattegrond en gedekt met een 

hoog schilddak. Inwendig een eikenhouten draagconstructie uit de 17e eeuw en de vier gevels dateren 

uit de 19e en 20e eeuw. De schuur dateert volgens een jaartalsteen uit 1843. De Vlaamse schuur verte-

genwoordigt het algemeen belang op basis van; - de gefaseerde ouderdom, te weten een eikenhouten 

gebint uit de 17e eeuw en jongere ommetseling uit de 19e en 20e eeuw; - de bouwhistorische waarde 

van het eikenhouten, a-symmetrische gebint waarin een ankerbalkconstructie en een dekbalk met 

overstek zijn gecombineerd plus een verbinding met enkele en dubbele ijzeren pinnen; - de gaafheid 

van de eikenhouten constructie; - de zeldzaamheid van de eikenhouten constructie; - de ligging in de 

frontlinie van de bevrijdingsoperatie in 1944 waarbij vele (hoge) gebouwen in het gebied rond Vinkel 

en Nuland als gevolg van oorlogshandelingen werden verwoest, maar het object wonderwel gespaard 

bleef; - de situering van het object binnen een landelijke context, zijnde een niet door ruilverkavelingen 

aangepaste structuur. 

Bijzonderheden: Deze fraaie boerderij heeft zoveel unieke punten dat wij u graag uitnodigen voor een 

rondleiding, maar kunt u niet wachten, dan verwijzen wij u alvast naar onze eigen website voor een vir-

tuele rondleiding. Het is een unieke boerderij, compleet gerenoveerd tussen 2004 en 2008. Uitsluitend 

de hout-/balkconstructie is blijven staan. 
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: Dominika

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Y, 4 januari 2019
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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LIJST VAN ZAKEN EN KADASTER 

Uitreksel uit de kadastrale kaart:

Kadastrale gemeente: Nuland

Kadastrale sectie + perceel: C, 3855

tuinaanleg/(sier)bestrating  X

beplanting/erfafscheiding        X

buitenverlichting   X

tuinhuisje/buitenberging        X

broeikas        X

vlaggenmast        X

voet droogmolen        X

antenne        X

brievenbus    X

(voordeur-)bel    X

veiligheidssloten  X

alarminstallatie        X

rolluiken/zonwering buiten        X

zonwering binnen        X

gordijnrails      X

gordijnen      X

vitrages      X

losse horren/rolhorren  X

rolgordijnen        X

vloerbedekking/linoleum        X

parketvloer/laminaatvloer  X

warmwatervoorziening, te weten

- c.v. met toebehoren  X

- (klok-)thermostaat  X

(voorzet-)openhaard met toebehoren,

te weten

-hout-/kolenkachel      X

isolatievoorzieningen te weten

- voorzetramen        X

keuken met toebehoren, te weten

- keukenblok met bovenkasten

inclusief verlichting  X

- keuken (inbouwapparatuur)  X

- inbouwverlichting/dimmers  X

- opbouwverlichting    X

kasten    X

spiegelwanden        X

losse kasten, boeken-, legplanken        X

wastafels met accessoires    X

toiletaccessoires (toilethouder, toiletbril,

spiegel etc)  X

badkameraccessoires (spiegel, kraan,

douchescherm etc.)  X

buiten lantaarn     X

veiligheidsschakelaar wasautomaat        X

ophangsysteem schilderijen  X

zaken die geen eigendom van de

verkoper zijn maar waarvan eventuele

leasecontracten, huurkoopcontracten

of huurcontracten zijn over te nemen

(keukens, open haarden, c.v.-ketels,

boilers, geisers):        X
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Deze brochure is door ons kantoor met de meeste zorg samengesteld aan de hand van de door de verkoper aan ons ter hand gestelde gegevens en tekeningen.

Deze informatie is geheel vrijblijvend, uitsluitend voor geadresseerde bestemd en niet bedoeld als aanbod. Ten aanzien van de juistheid van de vermelde informatie 

kan door Abelen Makelaars en Taxateurs BV geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. 

Derhalve kunnen wij geen garanties verstrekken, noch kunnen wij op enigerlei wijze eventuele aansprakelijkheid voor deze gegevens aanvaarden.
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