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Geachte raadsleden,

Door middel van dit bericht introduceer ik mij als raadsman van de heer P.C. Glijnis, wonende aan de 

Leeuwetand 9 in Middenmeer.

Bezwaar tegen VWG

Client is eigenaar van het perceel dat kadastraal bekend is als Gemeente Schagen, sectie K, nummer 

191, hierna te noemen het “Perceel”. Bij brief van 22 september 2021 is cliënt geïnformeerd dat zijn 

perceel is aangewezen als grond (waarop verschillende artikelen van) de Wet Voorkeursrecht 

Gemeente (WVG) van toepassing is. De brief is als bijlage 1 aan dit bezwaarschrift gehecht. Het 

Perceel van cliënt is in de brief met het nummer 25 aangeduid.

Cliënt maakt bezwaar tegen voornoemde aanwijzing en verzoekt u om het besluit te vernietigen, dan 

wel aan te passen zodat de WVG in het geheel niet op het Perceel van cliënt van toepassing is.

Dit wordt onderstaand gemotiveerd.

Artikel 5 WVG

Uit het besluit blijkt dat het van toepassing verklaring van de WVG op het perceel van cliënt uit hoofde 

van artikel 5 WVG is geschied. Cliënt bestrijdt dat aan de voorwaarden die uit artikel 5 WVG 

voortvloeien is voldaan. Artikel 5 schrijft voor dat in het besluit tot aanwijzing dient te worden
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gemotiveerd dat er met betrekking tot de betrokken grond een niet agrarische bestemming wordt 

toegedacht. Specifiek voor het Perceel van cliënt geldt dat in het geheel niet is gemotiveerd dat er een 

andere bestemming wordt toegedacht. Het besluit is hierdoor ook onvoldoende gemotiveerd.

In 2011 is de Structuurvisie Schagen 2025 is vastgesteld. Deze Structuurvisie is op het Perceel van 

cliënt van toepassing. Uit hoofdstuk 5.9 van deze Structuurvisie blijkt juist dat het Perceel van cliënt 

ligt in het buitengebied en het Perceel onderdeel van het buitengebied blijft. De aanwijzing is hiermee 

in strijd. Verder is door de gemeente gerefereerd aan een ‘ontwikkelvisie’ of een ‘Omgevingsvisie 

Schagen’. Uit die interactieve Omgevingsvisie - die niet eens is vastgesteld - blijkt in het geheel niet 

dat aan het Perceel van cliënt een andere bestemming wordt toegedacht.

Zelf als het juist zou zijn dat de gemeente Schagen een aantal gronden direct grenzend aan de 

oostzijde van de stadsrand zou willen ontwikkelen, kan die gestelde wens niet leiden tot het toepassen 

van de WVG op het Perceel van cliënt. Daarbij is allereest van belang dat het Perceel van cliënt niet 

direct grenst aan de oostzijde van de stadsrand. Het voorkeursrecht op het Perceel van cliënt kan 

hierdoor al niet in stand blijven.

Rijksmonument

Verder is van belang en is de Gemeente er aan voorbij gegaan dat het Perceel van cliënt een 

rijksmonument betreft, welke monumentale status überhaupt aan de door de Gemeente gestelde 

ontwikkeling in de weg staat. Het Perceel van cliënt betreft een terp uit de Middeleeuwen. Er is sprake 

van een rijksmonument met monumentnummer 45938. De hierop betrekking hebbende documentatie 

wordt als bijlage 2 overgelegd (bijlage 2). De rijks monumentale status is ook in de openbare registers 

van het Kadaster ingeschreven. Gelet op de beperkingen die de monumentale status met zich 

meebrengen geldt dat er geen aanleiding kan zijn om de WVG op het Perceel van cliënt van 

toepassing te verklaren.

Bij gelijk rijksmonument is WVG niet van toepassing verklaard

Dat de betreffende monumentale status een reden vormt om de WVG niet op het Perceel van cliënt 

van toepassing te verklaren, blijkt ook uit het feit dat de Gemeente de WVG niet van toepassing heeft 

verklaard op een soortgelijk monument. Hiervoor wordt verwezen naar het perceel met dat kadastraal 

bekend is als gemeente Schagen, sectie K, nummer 208. Dit perceel ligt, in tegenstelling tot het 

perceel van cliënt, zelfs midden in het door de Gemeente aangewezen WVG-gebied. Ook voor dit 

perceel geldt dat er sprake is van een terp uit de Middeleeuwen (bijlage 3). Deze omstandigheid is 

voor de Gemeente Schagen een reden geweest om de WVG niet op het betreffende perceel toe te 

passen. In dat kader wordt verwezen naar onderstaande afbeelding uit het besluit.
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Zowel voor perceel 208 als voor het Perceel van cliënt geldt ook dat deze in het bestemmingsplan de 

functieaanduiding 'Specifieke vorm van waarde, archeologisch monument’ hebben.

Gelijk als voor voornoemd perceel 208 geldt, is het verzoek van cliënt om de WVG niet op zijn Perceel 

van toepassing te verklaren. Beide Percelen betreffen immers terpen en rijksmonumenten met exact 

dezelfde status.

Uit het hiervoor gestelde volgt dat het gelijkheidsbeginsel in de weg staat aan het van toepassing 

verklaren van de WVG op het Perceel van cliënt.

Perceel aan buitenzijde van WVG-gebied

Tot slot wordt er namens cliënt op gewezen dat zijn perceel aan de buitenzijde van het ‘WVG-gebied’ 

ligt. Uit de WVG-kaart die bij het besluit gevoegd is blijkt dat zowel boven als onder het Perceel van 

cliënt gronden liggen waarop de WVG niet van toepassing is verklaard. De uitsnede van de kaart is 

hierna opgenomen. Ook hier geldt wederom dat de WVG op een ander perceel met een 

rijksmonumentale status (perceel 206, rijksmonumentnummer 45937) juist niet is toegepast.
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tetasttâiA.

ľj-'. \ 1

De ligging van het Perceel, aan de Lutjewallerweg, ver van de stad af, met omliggende percelen (met 

ook een agrarische bestemming) waarop deVWG evenmin van toepassing is verklaard, maakt ook 

duidelijk dat de VWG ten onrechte van toepassing is verklaard op het Perceel van cliënt.

Ontwikkelvisie

Bij aanwijzen van het voorkeursrecht op grond van de VWG, is door u als gemeente aan de 

Ontwikkelvisie gerefereerd. Juist in de door de gemeente gehanteerde Ontwikkelvisie, die overigens 

(nog) niet door uw raad is vastgesteld, wordt de cultuurhistorisch waarde van dit gebied benoemd met 

de terugkerende opmerking dat de bestaande cultuurhistorische waardes zo veel mogelijk behouden 

moeten blijven. Er is door de gemeente gestudeerd op inpassingen die rekening houden met en 

inspelen op de aanwezige cultuurhistorische, ruimtelijke en landschappelijke kwaliteiten. Dat heeft 

geresulteerd in een aantal varianten, waarvan u als gemeente vindt, dat deze kunnen voorzien in de 

stadsuitbreiding rekening houdende met de verschillende waardes van dit gebied.
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Juist vanwege de landschappelijke en cultuurhistorische waardes van dit gebied bent u als gemeente, 

zo blijkt uit verschillende varianten, terughoudend in uw voorstellen over de realisatie van woningen in 

Schagen-oost. Uit alle gepresenteerde varianten blijkt dat het Perceel van cliënt geen deel uitmaakt 

van enige beoogde ontwikkeling. Hiervoor wordt verwezen naar onderstaande afbeeldingen.

Variant 1: variant 2:

\ Aŵ
Variant 3

ÉfMSfè
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De Ontwikkelvisie biedt geen grondslag voor het verkrijgen van een voorkeusrecht op het perceel van 

cliënt. Dit onderstreept eveneens dat de aanwijzing van het Perceel van cliënt ten onrechte heeft 

plaats gevonden.

Verzoek

Het verzoek van cliënt is aldus om het besluit te vernietigen, althans aan te passen zodat de WVG in 

het geheel niet op het Perceel van cliënt van toepassing wordt verklaard en de aanwijzing ongedaan 

wordt gemaakt. De bevestiging hiervan zie ik graag tegemoet.

Horen

Voor zover u aan het bezwaar van cliënt tegemoet komt, hoeft cliënt niet te worden gehoord en maakt 

hij ook geen aanspraak op een proceskostenvergoeding. Mocht u voornemens zijn om het bezwaar 

van cliënt af te wijzen, dan wenst cliënt daarentegen wel te worden gehoord en maakt hij ook 

aanspraak op een proceskostenvergoeding.

Slot

u de ontvangst van dit bezwaarschrift te bevestigen en ontvang graag de verzochte

ontvangst te bevestigen zond ik deze brief per aangetekende brief, per gewone post, 

per fax.

Om een

per e- mail on

Hoogai

A. Glijnis

Bijlagen:

Bijlage 1 Brief van 22 september 2021

Bijlage 2 Het Perceel van cliënt, Rijksmonument 45938

Bijlage 3 Nabijgelegen perceel 208, Rijksmonument 49536
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Kennisgeving aanwijzing Wvg 

Zakelijke beschrijving en het raadsbesluit
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Postbus 8, 1740 AA Schagen

Tel. (0224) 210 400 
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Geachte heer, mevrouw

De gemeente heeft interesse in uw grond.

VERľHNOFJ

Om ook in de toekomst goed te kunnen wonen, groen, sporten, recreëren, kortom om goed te 

kunnen leven in de stod Schagen is er meer ruimte nodig. Ruimte die er op dit moment niet is. De stad 

is vol. Om dit alles in de toekomst toch mogelijk te maken, heeft het college van burgemeester en 

wethouders van gemeente Schagen een ontwikkelvisie opgesteld. Hierin is opgenomen dat wij een 

aantal gronden direct grenzend aan de oostzijde van de stadsrand wíllen ontwikkelen. Op dinsdag 22 

juni heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het verder uitwerken van de 

ontwikkelvisie Schagen en besloten een voorkeursrecht te vestigen op de betreffende gronden. Op 

21 september heeft de gemeenteraad hetzelfde besloten en dit voorkeursrecht bestendigd. Om voor 

een samenhangende ontwikkeling te zorgen hebben wij ervoor gekozen om alle gronden te willen 

verwerven. Alleen dit maakt een goede ontwikkeling op deze schaal mogelijk. Volgens de openbare 

registers van het Kadaster bent u (mede-) eigenaar van/hebt u een beperkt recht op één of 

meerdere van deze gronden. In deze brief leggen wij u uit wat het voorkeursrecht voor u betekent. De 

tekst hieronder is in juridische taal geschreven, wij zijn verplicht om het u op deze wijze mede te delen. 

In de bijlage vindt u een uitgebreide uitleg over het voorkeursrecht.

Eigendom

Volgens de openbare registers van het Kadaster bent u (mede-)eigenaar van/hebt u een beperkt 

recht op het perceel/de percelen, kadastraal bekend gemeente Schagen, sectie K, nummer(s) 191. 

Op de kaart die als bijlage bij deze brief is toegevoegd ziet u deze percelen aangeduid met het/de 

nummer(s) 25.

www.schagen.ni

Bíj beantwoording ons kenmerk vermelden.
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Aanwijzing wet voorkeursrecht gemeenten

Op 21 september 2021 heeft de gemeenteraad van de gemeente Schagen besloten om dit 

perceel/deze percelen op grond van het bepaalde in de artikel 2 en 5 van de Wet voorkeursrecht 

gemeenten (Wvg) aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van 

toepassing zijn. Deze aanwijzing heeft betrekking op de voorgenomen ontwikkeling van gebied 

Schagen oost, ten oosten van Schagen. Dit gebied ligt globaal ten oosten van de bebouwde kom 

van Schagen, tussen de Nes in het noorden, de Lutjewalleiv/eg in het oosten, de Haringhuizerweg in 

het zuiden en de Priggeweg in het westen. Het besluit treedt in werking op 23 september 2021 (één 

dag na publicatie in het gemeenteblad van 22 september 2021). Het besluit vervalt van rechtswege 

drie jaar na dagtekening, tenzij voor dat tijdstip een structuurvisie, bestemmingsplan of inpassingsplan 

is vastgesteld. Indien er binnen 3 jaar een structuurvisie wordt vastgesteld dan wordt het 

voorkeursrecht verlengd met 3 jaar. Binnen die 3 jaar dient de gemeenteraad een bestemmingsplan 

of inpassingsplan vast te stellen, waarmee het voorkeursrecht kan worden verlengd met 10 jaar.

Ter inzage

Het besluit van de gemeenteraad ligt samen met een lijst met daarop de kadastrale aanduiding van 

de in de aanwijzing opgenomen percelen, de grootte van elk van de in de aanwijzing opgenomen 

percelen, evenals de namen van de eigenaren en rechthebbenden van de daarop rustende 

beperkte rechten en een kaart met daarop de aan de percelen toegedachte bestemming en 

overige relevante gegevens, met ingang van 23 september 2021 tijdens kantooruren ter inzage in het 

gemeentehuis in Schagen. Wij verzoeken u een afspraak te maken voor het inzien van de stukken op 

het gemeentehuis. Al deze stukken treft u ook als bijlage bij deze brief.

Bezwaar

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunt u gedurende een termijn van zes weken, ingaande 

de dag nadat dit besluit bekend is gemaakt in het gemeenteblad, bij de gemeenteraad van 

Schagen tegen voormeld besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden 

gericht aan de gemeenteraad van Schagen, Postbus 8, 1740 AA Schagen. Degene die een 

bezwaarschrift heeft ingediend en tevens van mening is dat spoed is vereist, kan een voorlopige 

voorziening vragen aan de Voorzîeningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, afdeling 

bestuursrecht, Postbus 1621,2003 BR Haarlem. Het indienen van bezwaar of voorlopige voorziening 

schorst de werking van de aanwijzing niet.

Adressering brief

Wij vragen uw aandacht voor het volgende. Ingevolge wettelijk voorschrift zijn wij verplicht de 

kennisgeving te adresseren geheel conform de administratieve gegevens van het Kadaster. Deze 

administratieve gegevens kunnen afwijken van de werkelijke situatie, bijvoorbeeld doordat de in de 

openbare registers ingeschreven eigenaar inmiddels is verhuisd of overleden. Bij rechtspersonen kan 

sprake zijn van handelsnamen die afwijken van de naam in het kadaster. Ondanks het feit dat wij 

wellicht op de hoogte zijn van de feítelijk gewijzigde situatie, zijn wij toch verplicht de administratieve

Bij beantwoording ons kenmerk vermelden.
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gegevens van het Kadaster te volgen. Wij kunnen het Kadaster niet verzoeken om de administratieve 

gegevens te wijzigen. Dit zal de (nieuwe) eigenaar of beperkt gerechtigde zelf of via een notaris bij 

het Kadaster dienen te doen.

Vragen

Heeft u vragen over het voorkeursrecht? Stel deze gerust aan Jolanda Pot via 

iolanda.pot@schaaen.nl of via telefoonnummer 06 - 23 66 61 26.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen,

gemeentesecretaris irgemeesfei

iw M.J.P. van Kampen-NouwenDe heer A.S. Meijer

Bijlagen:
- Zakelijke beschrijving van de betekenis van de aanwijzing:
- Gemeenteraadsbesluit met lijst percelen en grootte daarvan, namen van eigenaren en 

rechthebbenden van beperkte rechten en tekening.

Bi| beantwoording ons kenmerk vermelden.



Zakelijke beschrijving van de betekenis van de aanwijzing

behorende bij de kennisgeving d.d. 22 september 2021 van de gemeente Schagen

Wij realiseren ons dat dit besluit voor u, zowel als voor ons als gemeente belangrijke gevolgen heeft. Dit 

besluit neemt de gemeenteraad niet zomaar. Het is een uitzonderlijke maatregel die genomen wordt 

als het niet anders kan. Zoals wij al aangeven in de eerste alinea van de brief, is er geen ontwikkeling 

van de stad Schagen mogelijk binnen de huidige grenzen. Alle stukjes zijn ingevuld. Om ook in de 

toekomst fijn te kunnen wonen, werken, sporten en recreëren, is er meer ruimte nodig. Als eigenaar' van 

onroerend goed in Schagen oost krijgt u van ons deze bijlage. In deze bijlage geven wij informatie over 

wat de Wet voorkeursrecht gemeenten is en wat dit recht nu precies betekent voor u.

Wet voorkeursrecht gemeenten

De gevolgen van het voorkeursrecht zíjn in de Wet voorkeursrecht gemeenten en het Besluit 

voorkeursrecht gemeenten voor beide partijen vastgelegd. Deze kunt u vinden op 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0003391 /2012-03-23

Betekenis van de aanwijzing

De aanwijzing van uw onroerende zaak krijgt voor u betekenis op het moment dat u van plan bent om 

uw grond(en) te verkopen. In juridische termen wordt hieronder in dit verband verstaan: de overdracht 

in eigendom of de toebedeling van een onroerende zaak, alsmede de overdracht of de toebedeling 

dan wel de vestiging van een recht van opstal, erfpacht, beklemming of vruchtgebruik. Wanneer u uw 

onroerend goed wilt verkopen, bent u vanaf nu verplicht om dit eerst aan de gemeente te koop aan 

te bieden, tenzij er een uitzonderingsgrond bestaat. Alleen als de gemeente niet op uw aanbod ingaat, 

mag u uw onroerend goed aan anderen verkopen. Doet u dit niet, dan zal de overdracht (het 

transport) aan een ander dan de gemeente door de notaris geweigerd worden. Onder elke 

transportakte moet namelijk een verklaring van de notaris worden opgenomen, dat op de betreffende 

onroerende zaak geen voorkeursrecht rust en als dit wel het geval is, dat dan de verkoop niet in strijd 

mei de Wet voorkeursrecht gemeenten plaatsvindt. De levering van het verkochte goed aan een 

ander dan de gemeente kan dan dus niet plaatsvinden en dit kan wellicht voor die ander aanleiding 

zijn u om vergoeding van mogelijke schade te verzoeken.

Uitzonderingen

Op de verplichting tot aanbieding aan de gemeente bestaat een aantal uitzonderingen. Deze zijn 

opgesomd in artikel 10 lid 2,3 en 4 van de Wet voorkeursrecht gemeenten. De uitzonderingen zijn onder 

meer:

» een overeenkomst tussen bloed- of aanverwanten in de rechte lijn of in de zijlijn tot de 2e graad of 

met een pleegkind;

» verdeling van een huwelijksgemeenschap of een nalatenschap:

* een overeenkomst met een ander overheidslichaam;

1 In deze bijlage wordt gesproken over 'uw eigendom', 'uw onroerende zaak' en wordt u aangesproken als 
'eigenaar'. Indien u echter geen eigenaar bent maar een beperkt zakelijk recht heeft op een aangewezen perceel, 
dient u op deze plaatsten 'zakelijk recht' en 'zakelijk gerechtigde' te lezen.

1



De onderhandelingen

Deskundigenadvies over de prijs
Als de gemeente in beginsel heeft aangegeven te willen aankopen, dan kunnen de onderhandelingen 

beginnen. Als de gemeente naar uw mening te lang op zich laat wachten met het doen van een bod, 

of als de onderhandelingen naar uw mening te traag verlopen, bijvoorbeeld omdat de gemeente in 

uw ogen niet genoeg wil betalen, dan kunt u te allen tijde schríftelijk aan burgemeester en wethouders 

verzoeken om de rechter te vragen een oordeel over de prijs te geven. Burgemeester en wethouders 

moeten uw verzoek binnen vier weken aan de rechtbank overbrengen. De rechtbank benoemt 

vervolgens deskundigen die zo spoedig mogelijk aan de rechtbank advies uitbrengen over de prijs. De 

rechtbank doet bínnen 6 maanden na ontvangst van het verzoekschrift bij beschikking uitspraak. Tegen 

deze beschikking staat alleen beroep in cassatie (Hoge Raad) open. De kosten van de rechterlijke 

procedure, het deskundigenadvies en de redelijkerwijs door de eigenaar gemaakte kosten van 

rechtsbijstand en andere deskundige bijstand komen in beginsel voor rekening van de gemeente.

Indien burgemeester en wethouders uw verzoek niet tijdig aan de rechtbank overbrengen of indien 

burgemeester en wethouders de prijsvaststellingsprocedure tussentijds beëindigen, dan mag u 

gedurende 3 járen na verloop van die termijn respectievelijk na bedoelde mededeling het door u eerst 

aan de gemeente aangeboden object aan een ander verkopen.

Verkoop aan de gemeente
Kunt u instemmen met de door de rechter vastgestelde prijs en wilt u uw onroerend goed hiervoor 

verkopen? Dan dient u dat binnen drie maanden nadat de beschikking onherroepelijk is geworden 

aan de gemeente kenbaar te maken. De gemeente is dan verplicht haar medewerking te verlenen 

aan de totstandkoming van een notariële akte waarbij de eigendom wordt overgedragen en de 

koopsom wordt betaald.

Bijzondere persoonlijke omstandigheden

Besluit de gemeente om uw onroerende zaken niet aan te kopen, of laat de gemeente termijnen 

verlopen waardoor u in beginsel vrij bent om aan anderen te verkopen, maar is er volgens u sprake van 

bijzondere persoonlijke omstandigheden die verlangen dat de gemeente de aangewezen gronden 

alsnog van u koopt? Dan kuni u aan de rechtbank verzoeken om de gemeente daartoe te dwingen. 

Voor het indienen van een dergelijk verzoek dient u een advocaat in te schakelen. De rechtbank zal 

vervolgens binnen zes maanden beoordelen of het redelijk is dat de gemeente, gezien uw bijzondere 

persoonlijke omstandigheden, af heeft gezien van aankoop. Tegen deze beschikking staat alleen 

beroep in cassalie open.

Als de rechtbank uw verzoek afwijst bent u gedurende drie jaar vrij om de aangeboden onroerende 

zaken aan anderen te verkopen. Wanneer de rechtbank besluit uw verzoek toewijst, dan wordt er in de 

uitspraak een prijs opgenomen. Als u tegen deze door de rechtbank vastgesteld prijs wilt verkopen dan 

dient u dat binnen drie maanden nadat de beschikking onherroepelijk is geworden aan de gemeente 

kenbaar te maken. De gemeente is dan verplicht haar medewerking te verlenen aan de 

totstandkoming van een notariële akte waarbij de eigendom wordt overgedragen en de koopsom 

wordt betaald.

3



n | GEMEENTE

behagen

Besluit

Vergadering van 21 september 2021

Toepassen Wet voorkeursrecht gemeente in Schagen oost

De Gemeenteraad van de gemeente Schagen,

gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders d.d. 22 juni 2021

De percelen zoals aangegeven op de bijbehorende tekening en perceellijst op grond van de artikelen 2 en 5 van 
de Wvg aan te wijzen als percelen waarop de artikelen 10-24. 26 en 27 van de Wvg van toepassing zijn,

besluit

I. De percelen zoals aangegeven op de bijbehorende tekening en perceelslijst op grond van de artikel 2 en 5 van 
de Wvg voor de duur van maximaal 3 jaar aan te wijzen als percelen waarop de artikelen 10-2-4, 26 en 27 van de 
Wvg van toepassing zijn.

Aldus besloten in de vergadering van 21 september 2021. 

De Gemeenteraad van de gemeente Schagen,

griffier voorzitter

G.E.P. Meijer W.J.P. van Kampen
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Gemeente Schagen

Schagen
Wet voorkeursrecht gemeenten o.b.v. art. 2 en 5 Wvg 
Tekeningnummer: wvg210827GR 
Datum 27-08-2021 Schaal 1:3.500 op A1 :įsnte Schagen

Kadastrale. ;emeē

Legenda

Kadastraal nummer

Kadastrale lijn

Kadastrale sectiegrens Burgerlijke gemeente: Schagen 

Kadastrale gemeente: Schagen SGN00 

Kadastrale sectie: K

Aan te wijzen perceel met 
volgnummer met toegedachte 
bestemming woningbouw 
cum annexìs

\\ \ 4-150 " \
ŭ \ ____ l__ J
I Kadastrale gemeente Uarsirigėrhorn

ļļ-\ " \ ' Gjfe\ \—MmâŕS
Namens de gemeenteraad van 
de gemeente Schagen:

ROGEO

Datum:



VANDIEPEN 
VANDER KROEF

B I J LAG E2

NH170614
Glijnis I Gemeente Schagen



Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap

Monumentnummer*: 45938

Status:
Inschrijving register*: 
Kadaster deel/nr:

rijksmonument 
14 oktober 1977 
3610/102

Woonplaats*

Schagen

Gemeente* 

Schagen

Provincie*

Noord-Holland

Locatienaam Locatieomschrijving

Lutjewalierweg, Schagen

Kadastrale gemeente* Sectie* Kad. object* Appartement

Schagen K

Rijksmonumentomschrijving**

Terrein waarin terp. Datering: Middeleeuwen.

Hoofdcategorie

Archeologie (N)

Subcategorie
Archeologie (NI)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument 

Datum van downloaden 26 oktober 2021

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21 
F 033 421 77 99 
E info@cultureelerfgoed.nl

Grondperceel
191

Functie

Pagina: 1 11



KAARTLAGEN

Voor grondlagen

5» ŵ Rįksmonumenien

| ŵ Rįjksmonumentpunten

i ŵ Rįįksmonumeńtconţouren

Sř O Adressen, gebouwen en percelen . varíal 1:3.000) 

ļ ļ O BAG verb Hits objecten 

Į O Kadastrale percelen 

O BAG panden

Sř - Gemeenten en provincies 

: O Gemeentenamen

| ŵ Provincies

“3» Gemeenten

Achrergrondlsgsn

Topografie

O Luchttoto

O Geen achtergrond

LEGENDA

Hieronder staan de legenda's van de zichtbare kaartlagen.

— Rįjksmonumentpunten

6 Rijksmonument (schaal 1:500 - 1:150.000)

* Rijksmonument (schaal 1:150.000 - 1:500.000)

* Rijksmonument (schaal 1:500.000 - 1:2.000.000)

© Voorbeschermd (schaal 1:500 - 1:150.000)

FEATURE-INFO

Rijksmonumentcontouren

Rijksmonumentnummer: 4593S

Juridische status: rijksmonumen!

Status van de geometrie aanwijzsnġsdico

Herkomst van de
geometrie.

divers

Kwaliteit van de 
geometrie

besluit

Toon njksmcnumenl :n 
register.

Open in nieuw

venster
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Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap

Monumentnummer*: 45936 Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cuItureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21 
F 033 421 77 99 
E lnfo@cultureelerfgoed.nl

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 14 oktober 1977
Kadaster deel/nr: 3610/102

Woonplaats*

Schagen

Gemeente* 

Schagen

Provincie*

Noord-Holland

Locatienaam Locatieomschrijving
Schagen Lutjewallerweg

Kadastrale gemeente* Sectie* Kad. object* Appartement

Schagen K

Schagen K

Rijksmonumentomschríjving**

Terrein waarin terp. Datering: Middeleeuwen.

Grondperceei
208
207

Hoofdcategorie 
Archeologie (N)

Subcategorie Functie

Archeologie (NI)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Pagina: 1 11

Datum van downloaden 26 oktober 2021



I *t* © Ŵ

KAARTLAGEN 

Voorgrondlagen 

fm ® Rijksmonumenien

ļ *S) Rijksmonumenipunten 

ļ L- ŵ Rijksmonumer.tcontouren 

'm O Adressen, gebouwen en percelen (vanaf 13.000} 

ļ O BAG verbliįfsobjecten

ļ O Kadastrale percelen

ļ — O BAG panden

S - Gemeenten en provincies

ļ O Gemeentenamen

i ŵ Provincies

® Gemeenten 

Achtergrondlagen 

ŵ Topografie 

O Luchtfoto 

O Geen achtergrond

LEGENDA

Hieronder staan de legenda's van de zichtbare kaartlagen. 

— Rijksmonumentpunten

# Rijksmonument (schaal 1:5Ũ0 - 1:150.000)

# Rijksmonument (schaal 1:150.000 - 1:500.000)

« Rijksmonument (schaal 1:500.000 - 1:2.000.000)

O Voorbeschermd (schaal 1:500 - 1:150.000)

# Voorbeschermd (schaal 1:150.000 - 1:500.000)

« Voorbeschermd (schaal 1:500.000 - 1:2.000.000)

Rijksmonumentconlouren

FEATURE-INFO

Rijksmonumentcontouren -

Riįksmonumeninummer 45936

Juridische status: njksmonument

Status van de geometrie. aanwtjzingsdico

Herkomst van de divers
geometrie-

Kwaliteit van de besluit
geometrie:

Toon njksmonument in 
register:

Open in nieuw 
venster
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