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Opheusden 

 
Pottenveld aan de noordzijde van de A15 
 
 

Prijs : € 125,-- excl. btw per m2 k.k. voor het geheel 
€ 145,-- excl. btw per m2 k.k. bij deelafname 
 
De prijs is inclusief levering met goedgekeurd individueel 
bestemmingsplan, exclusief omgevingsvergunning en nutsaansluitingen. 

   
Omschrijving : Perceel grond, gelegen centraal in Agrarisch Business Centre Opheusden, 

bestemd ten behoeve van realisering van bedrijven die leveren aan of in 
de laanboomteelt werkzaam zijn c.q. zoals in de structuurvisie nader 
omschreven.  
 
Van het bedrijf wordt verwacht dat zij een representatieve uitstraling / 
impuls geeft aan dit bedrijventerrein en een goede ruimtelijke 
onderbouwing kan geven inzake hun plannen. Kandidaat wordt gescreend 
door de gemeente of zij aan de gemeentelijke norm hieromtrent voldoet. 
 
In bijlage 5 is het proces weergegeven van het afwegingskader initiatieven. 

   
Kadastrale 
gegevens 

: Het betreft diverse kadastrale percelen aaneen gelegen, die in zijn 
totaliteit of in een gedeelten kunnen worden aangekocht.  
 
In totaal groot 04.86.82 ha oftewel 48.682 m2 
 

   
Ligging 
bereikbaarheid 

: Strategisch gelegen direct aan afslag 36 van de A15. Met 10 autominuten 
in Tiel en met 15 autominuten in Nijmegen/Arnhem. 

   
Oplevering : Vrij van opstallen. 

Leeg en vrij opgeleverd. 
Bodemonderzoeken zijn beschikbaar 
 

   
Tijdstip 
oplevering 

: Per direct beschikbaar. 

   
Aanvullende 
informatie 

: Strategisch gelegen aan afslag 36 van de A15, ten westen van de 
Dodewaardsestraat, wordt een bedrijvenpark voor bedrijven die aan de 
laanboomteelt zijn gerelateerd, ontwikkeld. Dé belangrijkste economische 
pijler van Europees laanboomcentrum Opheusden. 



Pottenveld Opheusden          pagina   3 

   
Structuurvisie : De ontwikkeling van het ABC gaat anders dan bij de meeste 

bedrijventerreinen. De gemeente heeft de Structuurvisie als kader voor de 
ontwikkeling: welk soort bedrijven kan zich er vestigen, welke ruimtelijke 
spelregels zijn er, welke financiële bijdrage moet een bedrijf leveren. 
De groei van het ABC verloopt organisch, het wordt niet in één keer 
bouwrijp gemaakt, maar telkens als er een bedrijf zich wil vestigen wordt 
dat ingepast. Zo vult het gebied zich de komende jaren met bedrijvigheid. 
De gemeente zorgt er wel voor dat er een structuur van hoofdwegen 
wordt aangelegd.  
 
De bedrijven die zich op het ABC vestigen, leveren een financiële bijdrage 
zodat de gemeente de kosten hiervoor weer terugverdient. Door zich 
alleen te richten op het scheppen van de basisvoorwaarden beperkt de 
gemeente de investering en financiële risico’s en geeft het de markt de 
ruimte.  
 
De gemeente heeft voor de ontwikkeling van het ABC een Structuurvisie 
ABC en Nota Kostenverhaal ABC in 2014 vastgesteld. Lees hier ook bijlage 
1 en bijlage 2 bij de Nota Kostenverhaal. Deze documenten omvatten de 
spelregels voor de ontwikkeling van het ABC: voor welk type bedrijven is 
er ruimte en welke ruimtelijke en financiële kaders zijn er. 

   
Ruimtelijke 
kaders 

: Een verdere uitwerking van de ruimtelijke kaders is opgenomen in het 
Ruimtelijk Kwaliteitskader ABC , dat in 2017 is vastgesteld. Het is 
opgesteld door het Gelders Genootschap en geldt als toetsingskader voor 
initiatieven en als welstandskader voor de omgevingsvergunning.  
 
Dit toetsingskader betreft de architectuur van gebouwen en de indeling en 
inrichting van terreinen. Het omvat tevens een beschrijving van een 
proces waarin de ruimtelijke kwaliteit in dialoog met initiatiefnemers tot 
stand komt. 
 
In 2018 is het Groenplan ABC vastgesteld als kader voor het ontwerp en 
de realisatie van groen in de openbare ruimte van het ABC en met het oog 
op een zo duurzaam mogelijke toekomst. Gemeente en TCO hebben 
samen aan dit Groenplan gewerkt. Start uitvoering is in 2020. 

   
Groenplan ABC : In 2018 is het Groenplan ABC vastgesteld als kader voor het ontwerp en 

de realisatie van groen in de openbare ruimte van het ABC en met het oog 
op een zo duurzaam mogelijke toekomst. Gemeente en TCO hebben 
samen aan dit Groenplan gewerkt. 

   
Aanvullende 
documenten 

: De genoemde documenten zijn in te zien via onderstaande link. 
 
www.nederbetuwe.nl/Inwoners/Bouwen_en_Wonen/Projecten/Opheusd
en/Agro_Business_Centre_ABC 

http://www.nederbetuwe.nl/Inwoners/Bouwen_en_Wonen/Projecten/Opheusden/Agro_Business_Centre_ABC
http://www.nederbetuwe.nl/Inwoners/Bouwen_en_Wonen/Projecten/Opheusden/Agro_Business_Centre_ABC
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Het betreft: 
- Structuurvisie ABC d.d. 15-07-2014 
- Nota kostenverhaal ABC d.d. 08-09-2014 
- Ruimtelijk Kwaliteitskader Agro Business Centre Opheusden juli 

2017 
- Kaart 1 exploitatiegebied d.d. 08-07-2014 
- Kaart 2 openbaar gebied d.d. 08-07-2014 
- Visie Groenplan ABC Opheusden d.d. 16-04-2018 
 

   
 

 

Extra informatie 
 

Aansprakelijkheid : Het bovenstaande geeft slechts een globale 
omschrijving van het object. De informatie berust 
deels op door derden aan ons kantoor verstrekte 
gegevens. Met de meeste zorg hebben wij deze 
informatie samengesteld, toch kunnen wij ten aanzien 
van de juistheid van deze gegevens geen 
aansprakelijkheid aanvaarden. 
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden 
ontleend. 

   
Koopakte : De koopakte wordt opgesteld volgens het model van 

onze gebruikelijke akte voor grondzaken. 
   
Ontbinding : De termijn die wordt opgenomen voor eventuele 

(overeengekomen) ontbindende voorwaarden 
(bijvoorbeeld financiering) kan overeengekomen 
worden mits verkoper hiermede instemt, in de regel 
circa 3 à 4 weken na het sluiten van de mondelinge 
wilsovereenkomst. 

   
Zekerheidsstelling : De waarborg/bankgarantie is 10% van de koopsom. De 

koper dient deze bij de desbetreffende notaris te 
deponeren op het overeengekomen tijdstip. 

   
Onderzoek plicht van de 
koper 

: Koper is te allen tijde gerechtigd voor eigen rekening 
een keuring te (laten) verrichten dan wel andere 
adviseurs te raadplegen teneinde een goed inzicht te 
verkrijgen in de staat van het onroerend goed. Tevens 
dient koper zich te informeren bij de bevoegde 
instanties inzake bestemmingsplannen, archeologie 
e.d. en overige bezit of exploitatie beperkende 
omstandigheden. 
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Disclaimer : Brochure is met zorg samengesteld door ons kantoor 

Agrarische Makelaardij F. Verburg b.v. Wij aanvaarden 
geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en 
onvolledigheid van de opgenomen informatie noch 
kan aan vermelde informatie enig recht worden 
ontleend. 

   
 
 

Meer informatie 
 
Voor meer informatie over de te koop staande percelen op het ABC in Opheusden kunt u contact 
opnemen met de heer F. Verburg, makelaar, via info@fverburg.nl of telefoonnummer  
0344 – 66 20 41. 

  

mailto:info@fverburg.nl
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Bijlage 1 Google Earth afbeeldingen 
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Bijlage 2 Kadastrale Kaart en bericht 
  

Rijksweg A15 Bemmel-Rotterdam 
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Bijlage 3 Structuurvisie  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: Structuurvisie ABC d.d. 15-07-2014 
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Bijlage 4 Kaart exploitatiegebied 
 

 
Bron: Kaart 1 exploitatiegebied d.d. 08-07-2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: PDOK omgevingskaart 
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Bijlage 5 Afwegingskader initiatieven 
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