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Deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, desondanks kunnen er fouten in zijn geslopen. Schutte agrarisch vastgoed
stelt zich niet verantwoordelijk voor deze eventuele fouten en raad gegadigde aan om zichzelf goed op de hoogte te stellen van de feiten en
mogelijkheden rondom het aangebodene. Voor al onze diensten gelden de algemene voorwaarden van de vereniging VBO makelaar. Bezichtigingen
altijd in overleg met Schutte agrarisch vastgoed.

01. Algemeen
Het betreft hier een modern melkveebedrijf met een traditionele boerderij, ligboxenstal, jongveestal,
sleufsilo’s en verdere toebehoren op 1.08.95 hectare grond, nabij Rutten (Flevoland), voor het houden tot
maximaal ca. 180 melkkoeien zonder jongvee.

02. Ligging
Het bedrijf ligt aan de rand van de Noordoostpolder, tussen Rutten en Lemmer.

03. Bestemming
Agrarisch, gelegen in een agrarisch gebied.
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04. Vergunningen
Milieuvergunning:

voor het houden van 195 melkkoeien (A1.100), afgegeven op 5 augustus 2018

Nb-wet vergunning:

PAS melding (2016) voor het houden van 195 GVE (2.535 kg NH3). Deze melding is
aangemeld voor legalisering.

05. Omschrijving van het object:

05-1. Woonhuis

Het woonhuis betreft de traditionele boerderij, gebouwd in 1955, en grotendeels verbouwd en
gerenoveerd in 2015. De woning is opgetrokken in spouwmuren en van de binnenzijde geïsoleerd. De
kozijnen betreffen grotendeels kunststof kozijnen (enkele hardhouten kozijnen), voorzien van dubbele
beglazing. Verwarming middels C.V. installatie (2018). De woning verkeert in een goede staat van
onderhoud.
De indeling van de woning is als volgt:
Begane grond: Hal met toilet, ruime luxe badkamer, kantoor, ruime woonkeuken voorzien van
inbouwapparatuur, woonkamer staat in verbinding met de woonkeuken, bijkeuken met keukenblok en de
mogelijkheid voor het plaatsen van wasmachine/droger en grote kantine, voorzien van keukenblok.
Bovenverdieping: Overloop met 4 slaapkamers (2017) en een badkamer met douche, toilet en wastafel. In
2020 is een veranda aangelegd.
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05-2. Ligboxenstal

De ligboxenstal telt afmetingen van 22 m x 54 m en is gebouwd in 1972, verbouwd in 1998 en uitgebreid in
2015 (melkerij). De stal is opgetrokken met stalen spanten, de gevels betreffen prefab betonpanelen, de
topgevels damwand profielplaten. Het dak van het stalgedeelte is gedekt met asbestvrije golfplaten, het
dak van de melkerij is gedekt met sandwichpanelen. Oder de stal bevindt zich de mestkelder, met een
inhoud van ca. 1.600 m3. Van de oorspronkelijke stal is weinig meer zichtbaar, het betreft een moderne
stal, met een moderne melkstal:
- 145 ligplekken met zwevende boxafscheidingen;
- roostervloer;
- grotendeels zelfsluitend voerhek;
- 4 krachtvoerboxen;
- rondpompsysteem drinkwater;
- melkstal (GEA) 2 x 12 stands met mogelijkheid tot uitbreiding naar 2 x 18 (voorbereidingen zijn al
getroffen), voorzien van:
* automatische afname
* automatische koeherkenning
* beweegbare vloer;
* melkmonstering;
* apparatuur in kelder.
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05-3. Jongveestal

De jongveestal telt afmetingen van 16,5 m x 22 m en is gebouwd in 1999. De stal is opgetrokken met stalen
spanten, de gevels betreffen prefab betonpanelen, de topgevels zijn gedekt met damwand profielplaten.
Het dak is gedekt met asbestvrije golfplaten. De stal geeft plaats aan 42 ligplekken met R-boxafscheidingen
en een zelfsluitend voerhek, daarnaast is er nog een groot strohok aanwezig.

05-4. Mestsilo

Er is een PAS-beton mestsilo (bouwjaar 1990) aanwezig met spankapconstructie met een inhoud van 2.600
m3. De silo is goedgekeurd.
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05-5. Sleufsilo’s/ vaste mestopslag/ krachtvoersilo’s

Er zijn drie sleufsilo’s aanwezig met afmetingen van respectievelijk 11m x 60m en 2 x 9m x 30m, met een
zijwandhoogte van 1,5m. Daarnaast is er nog een silo aanwezig met afmetingen van 11m x 25m, met aan
één zijde een wand van 1,5m hoog.
Tevens is er een vaste mestopslag met afmetingen van 13m x 7m met een zijwandhoogte van 1,4m.
Er zijn 4 krachtvoersilo’s aanwezig met een inhoud van respectievelijk 4,6,8 en 12 ton.

06. Ouderdomsclausule
De ouderdomsclausule houdt kort gezegd in dat het koper bekend is dat de woning een bepaalde leeftijd
heeft en dat er lagere eisen aan de bouwkwaliteit mogen worden gesteld dan bij nieuwe woningen.
Verkoper staat niet in voor de staat van bijvoorbeeld de elektrische installaties, de fundering, dak, etc.

07. Overig
Deze brochure wordt u aangeboden door Schutte agrarisch vastgoed. Bezichtigingen geschieden alleen via
ons kantoor. Alle rechten worden voorbehouden.
De vraagprijs is op aanvraag verkrijgbaar bij de makelaar.
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Rutten:
In 1952 werd er op deze plaats voor het eerst gebouwd. De eerste bewoners werden verwelkomd in 1953.
De naam Rutten is afgeleid van het in de veertiende eeuw verdronken dorp Ruthne, dat destijds ten
noorden van Urk lag. De naam van dat dorp zou komen van het Germaanse woord ‘ruhitha’, ofwel ruigte,
struikgewas, onkruid dat op natte gronden groeit.
De planoloog en architect Wieger Bruin kreeg de opdracht om het dorp Rutten te ontwerpen.[2] Het was
de bedoeling dat het dorp maximaal 1000 inwoners zou tellen.[3] Rutten heeft twee scholen, twee kerken,
een kleine brandweerkazerne, een grote speeltuin, een industrieterrein, een sportpark met een gymzaal,
voetbalveld en een tennisbaan.
Ligging
Rutten is gelegen langs de N712, en ligt ongeveer vijf kilometer ten zuiden van het Friese Lemmer en
hemelsbreed ongeveer tien kilometer ten noorden van de gemeentelijke hoofdplaats Emmeloord. Vier
kilometer ten oosten van Rutten loopt de autosnelweg A6. Ten oosten van de snelweg A6 begint vanaf het
Schoterpad het 1100 hectare grote Kuinderbos. Het dorp ligt ongeveer vier meter onder NAP.
Kenmerken
De huidige ligging van Rutten is niet de oorspronkelijk bedoelde locatie. Rutten zou komen te liggen aan het
eind van de Polenweg/Wrakkenweg waar ook het voormalige kamp Rutten heeft gestaan. Omdat Bant in
de toenmalige plannen niet voorkwam zou de Wellerzandweg en Polenweg Noorderringweg hebben
geheten. Aan het andere eind van de Polenweg in de Lemstervaart lag vroeger de pont Schoterbrug, daar
zou de brug gebouwd worden. Doordat er later besloten is om er nog een paar dorpen bij te maken zijn
Bant en Creil ertussen gevoegd en is Rutten enkele kilometers naar het noorden opgeschoven. De
Ruttensevaart loopt ook door naar de Polenweg, waar ook de draaikom ligt die bij elk dorp aanwezig is.
Rutten ligt langs de Ruttense Vaart, en wordt in vieren gedeeld door de wegen Ruttensepad, Ruttenseweg
en de Gemaalweg. Drie van deze kwadranten zijn bebouwd, en het vierde, zuidoostelijke deel is bestemd
voor recreatie. Ten westen van Rutten ligt het Industrieterrein Rutten met een oppervlakte van ongeveer
één hectare. In de winter ligt ten zuiden daarvan de plaatselijke ijsbaan. Ten noorden van de ijsbaan is de
begraafplaats en ten westen de sportvelden.
In het noordoostelijkste deel van het dorp zijn de protestantse kerk, de rooms-katholieke kerk en de
rooms-katholieke school. Rutten heeft twee scholen. In het zuidwesten is de Sportweg, die door een bocht
wordt gesplitst in de Korte en de Lange Sportweg. Bij deze bocht staat een school en de SRV. Tussen de
Sportweg en de Venelaan staat de grootste van de drie speeltuinen in Rutten.
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Ten oosten van de Sportweg en de Venelaan, in het zuidoosten, ligt het bungalowpark Het groene
kwadrant, de gymzaal De Kwartslag en het dorpshuis De Stiepe, waar een snackbar bij is. Er zijn twee
scholen maar in èèn nieuw gebouw [het klavier], evenals de sportkantine , multifunctioneel centrum, en
kinderopvang.
Midden in het dorp is een grote speeltuin.
Sportverenigingen
Er zijn diverse actieve verenigingen. De voetbalclub heet Rutten Komt Op, beter bekend als 'RKO'.[4] Verder
zijn er tennisclub 'TCR', volleybalvereniging 'Rutten '88' en een biljartvereniging.
Ook roeien is vertegenwoordigd met zowel een heren- als damesploeg met de boten GIA (Gang Is Alles) en
GIA Light. Aan de oostkant ligt Motor Club MC NOP met het circuit De Ruttense Brug, dat 1250 meter lang
is. Het gaat om een technisch circuit met twaalf springschansen.[5]
Schaatsclub STC Rutten telt ruim 300 leden. In baanselecties, gewestelijke selecties en zelfs in “landelijke”
selecties is de club vertegenwoordigd.[6] (bron: Wikipedia)
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Foto’s woonhuis
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Foto’s bedrijfsgedeelte
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