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In plaats van één of meerdere kavels grond te kopen 
biedt M2Beleggen u nu de mogelijkheid om grond te 
kopen via het ‘collectief’. U koopt dan een deel (percen-
tage) van de grondportefeuille. Dit kan een interessante 
investeringsmogelijkheid voor u zijn.

Gespreid grond kopen Kenmerken van het collectief:
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Risico spreiding; door een belang in meerdere grondposities neemt de 
kans toe op een hoogwaardige bestemming (van één of meer van de 
percelen).
De verwervingskosten zijn minder omdat er geen kadastrale verkaveling 
hoeft plaats te vinden.
Het is minder bewerkelijk doordat er schaalvoordelen optreden die de 
kosten drukken en de beheersbaarheid van een project vereenvoudigen.
De belegger heeft er geen omkijken naar: het onderhoud wordt koste-
loos verricht door een pachter.
2 Maal per jaar een nieuwsbrief over grondbeleggingen in het algemeen 
en de grondportefeuille in het bijzonder.
De zekerheid van notarieel verzorgd eigendom; koper ontvangt van de 
notaris een eigendomsbewijs van zijn onverdeeld eigendom.
Geen jaarlijkse (doorlopende) lasten; de kosten waterschap worden uit de 
opbrengst pacht betaald en wat overblijft na kosten wordt uitgekeerd.
Uw grond is vrij verhandelbaar.

* Minimale deelname € 100.000,-

Geografisch gespreid

Beoordeeeld door een planoloog

Zeer scherp geprijsd



De selectieprocedure heeft geresulteerd in de vastlegging van tien percelen. In het onderstaande overzicht 
ziet u de specificaties van de door M2Beleggen geselecteerde percelen, waarna elk perceel afzonderlijk nader 
wordt belicht zodat een goed beeld ontstaat van de potentiële toekomst perspectieven. 

Bij iedere perceel is er sprake van een winstdeling van 10% van de ontstane meerwaarde. Anders gezegd 
bij een bestemmingwijziging wordt bij verkoop door de notaris 10 % van de ontstane winst ingehouden 
op de aan u uit te betalen verkoopopbrengst. De winstdeling heeft uiteraard alleen betrekking op een 
waardetoename die te wijten is aan een bestemmingwijziging. De voorwaarden van de winstdeling 
staan in de koopovereenkomst nader omschreven.

Plaats   Totaal oppervlakte               Gemiddelde prijs voor deze grondportefeuille: 
   
Beuningen    4.000 m²                       
Bergh / Wijnbergen      4.020 m²   
Hoogeveen        6.490 m²                      
Roden      15.945 m²    
Vlagtwedde    13.425 m²  
Vriezenveen   28.750 m²   
Westerbork   10.006 m²   
Westergeest            7.000 m² 
Zweeloo                    39.640  m²  

Samenstelling
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€ 8,- / m²
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Beuningen 
    Kadastrale aanduiding: Beuningen H 1105
    Provincie: Gelderland
    Totale grootte: 4.000 m² 

Beuningen is in een gemeente gelegen in de streek “Rijk van Nijmegen”, 
ten westen van Nijmegen. De gemeente bestaat uit ruim 25.000 inwoners 
verdeeld over de kernen Weurt, Beuningen, Ewijk en Winssen, waarvan 
Beuningen zelf met ruim 16.000 inwoners veruit de grootste is. De ge-
meente maakt verder deel uit van de stadsregio Arnhem-Nijmegen.  De 
gemeente ligt nabij de A50 en de A73. Deze wegen zorgen voor een uitste-
kende verbinding met het Nederlandse hoofdwegennet. In het noorden 
grenst de gemeente aan de rivier de Waal. Beuningen is met haar ligging 
aan de Waal een mooie en rustige plaats om te wonen. Er is nog volop 
ruimte, natuur en water in deze omgeving wat zorgt voor een uitstekend 
leefklimaat. Daarnaast ligt de gemeente tegen Nijmegen aan wat zorgt 
voor diverse vormen werkgelegenheid in de directe omgeving. Het deel 
uitmaken van de stadsregio Arnhem-Nijmegen zorgt ook voor een hogere 
ontwikkelingsdruk die resulteert in een verhoudingsgewijs dichte be-
bouwing in vergelijking met gemeenten die geen deel van de stadsregio 
uitmaken.

De propositie is gelegen ten noorden van de kern van het dorp Beuningen. 

In het zuiden grenst het aan de Dwars Hommelstraat waardoor het tevens 
ontsloten wordt. In het noorden grenst het aan bos. Ten westen en oosten 
liggen een tuinderij en een agrarisch bedrijf.

Op de kaart is te zien dat de propositie op een mooie ruime en groene 
locatie ligt. Nabij de kern van Beuningen en omringd door groen leent de 
propositie zich om in de toekomst bijvoorbeeld landelijk wonen op te rea-
liseren. De propositie is dus een stuk hoogwaardige grond met perspectief 
om in de toekomst van bestemming te veranderen.
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Perspectief
De propositie ligt op een locatie omringd door groen en nabije de kern van 
Beuningen. Op de hiernaast getoonde kaart uit 2007 is duidelijk te zien 
dat er veel ontwikkelingen plaatsvinden en zijn gepland in de gemeente 
Beuningen en daarbuiten. Woningbouw groeit dichter naar de propositie 
toe nu ook ten noorden van de Van Heemstraweg wordt gebouwd. Een 
blik op de kaart geeft aan dat een mogelijke bestemmingswijziging in de 
toekomst goed mogelijk is. 

Door de vele (natuur)ontwikkelingen zal grond die in de toekomst in 
aanmerking komt voor een bestemmingswijziging schaarser worden. Hier 
geldt natuurlijk ook; hoe schaarser de grond, hoe duurder de grond. Een 
toekomstige bestemmingsverandering van de propositie naar woning-
bouw zal via een marktmechanisme direct zorgen voor een verhoging 
van de grondprijs. De ligging maakt van de propositie een aantrekkelijke 
uitbreidingslocatie met mooie perspectieven.

Utrecht 2012, drs. ing. R.A. Hanenburg

De nieuwe Kaart van Nederland 2007
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Bergh / Wijnbergen
    Kadastrale aanduiding: Bergh / Wijnbergen D 312
    Provincie: Gelderland
    Totale grootte: 4.020 m²

Wijnbergen is een dorp met 100 inwoners en is gelegen in de provincie 
Gelderland. Het dorp ligt deels in de gemeente Doetinchem en deels in de 
gemeente Montferland. De twee delen worden gescheiden door de A18. 
Montferland heeft ruim 35.000 inwoners en maakt deel uit van de stadsre-
gio Arnhem-Nijmegen. Gemeente Montferland is in 2005 ontstaan als ge-
volg van een gemeentelijke herindeling van de dorpen Bergh en Didam en 
bestaat vandaag de dag uit de 15 kernen; Azewijn, Beek, Braamt, Didam, 
Greffelkamp, Kilder, Lengel, Loerbeek, Loil, Nieuw-Dijk, Oud-Dijk, ‘s-Heeren-
berg, Stokkum, Wijnbergen, Zeddam en de drie buurtschappen Holthui-
zen, Vinkwijk en Velthuizen. Gemeente Montferland ligt op de grens van de 
streken Liemers en de Achterhoek. Ook ligt het aan de grens van Duitsland 
met de gemeente Emmerich.

De propositie (oranje) is gelegen ten zuiden van Doetinchem en de A18. 
Het ligt ingesloten tussen grasland en de Kruisallee in het noordoosten. De 
propositie is verder omringd door een strook natuurgebied in het oosten 
en grasland dat een agrarische bestemming heeft. Verder staan er in de 
omgeving een aantal woningen en opstallen. De propositie ligt op een 

groene locatie die geschikt lijkt voor toekomstige uitbreidingen die aan de 
A18 en Doetinchem zullen grenzen. 

wijnbergen

doetinchem

Ontwikkelingen in de regio
De meeste projecten worden binnen de bestaande contouren van de 
kernen gerealiseerd om zo het buitengebied te beschermen. Volgens 
het streekplan van Provincie Gelderland moeten stedelijke uitbreidingen 
namelijk zoveel mogelijk binnen bestaande kernen worden gerealiseerd. In 
de toekomst zal dit waarschijnlijk moeilijker worden omdat de bestaande 
kernen in de gemeente snel vol raken. Er zal in de toekomst dan ook sneller 
voor moeten worden gekozen om buiten de stadscontouren te bouwen. Er 
zal in de toekomst dus vaker moeten worden gedacht aan uitbreiding van 
de huidige kernen in plaats van aan inbreiding van deze kernen.
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Naast gemeente Montferland breidt ook gemeente Doetinchem uit. O.a. 
in zuidelijke richting. Deze ontwikkelingen grenzen aan de A18. Het is niet 
ondenkelijk dat er in de toekomst ook ontwikkelingen van dezelfde aard 
zullen plaatsvinden aan de zuidzijde van de A18. 

Perspectief
De propositie ligt op het moment bijna tegen de bebouwde kern van 
Doetinchem en de A18 aan. Deze omgeving is gemakkelijk bereikbaar 
door directe aansluitingen op o.a. de A18 en de Doetinchemseweg. Dit 
schept uitbreidingsmogelijkheden voor de verdere toekomst.

Door uitbreidingen van Doetinchem in zuidelijke richting komt de propos-
itie in beeld als toekomstig ontwikkelingsgebied. Daar komt nog bij kijken 
dat de propositie geen onderdeel uitmaakt van een beschermingsgebied 
of stiltegebied. Verder wordt er geen water gewonnen in het gebied. Hier-
door is het gemakkelijker een toekomstige bestemmingswijziging en dus 
ontwikkelingen te realiseren. 

Een bestemmingsverandering van de propositie naar bedrijventerrein - 
deels zonder bebouwing zal een via een marktmechanisme direct zorgen 
voor een verhoging van de grondprijs.

Utrecht 2012, drs. ing. R.A. Hanenburg

 Kaart Natuurwaarden Ecologische Hoofdstructuur
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Hoogeveen
    Kadastrale aanduiding: Hoogeveen  S 1226
    Provincie: Drenthe
    Totale grootte: 6.490 m²

Hoogeveen is een plaats en gemeente in de provincie Drenthe. De ge-
meente telt circa 53.000 inwoners die verdeeld zijn over elf kernen. De kern 
Hoogeveen is met circa 39.000 inwoners de grootste. 

De gemeente ligt aan de A28 die noord Nederland met west Nederland 
verbindt en aan de A37 welke Hoogeveen met het oosten en Duitsland 
verbindt. Verder is de gemeente verbonden met het spoor Groningen 
– Zwolle. Vanaf Zwolle rijden de treinen door richting de Randstad. De 
gemeente ligt dus op een knooppunt van hoogwaardige infrastructuur. 

De toekomstige ontwikkeling van de gemeente is beschreven in verschil-
lende visies en plannen. Tot 2030 verwacht men een groei van de 53.000 
inwoners nu, naar 57.000 tot 58.000 inwoners. De groei van Hoogeveen is 
normaal te noemen, vandaar dat de gemeente ook de mogelijkheid heeft 
om te kiezen voor een kwalitatieve groei in plaats van een kwantitatieve 
groei van de gemeente. De gemeente heeft dan ook een structuurplan 
gemaakt in samenwerking met Kuiper Compagnons welke een kwalitatie-
ve en creatieve groei van de gemeente beschrijft.

Door een redelijk gelijkmatige bevolkingsgroei in combinatie met gezins-
verdunning (minder mensen in een woning) neemt het aantal huishou-
dens binnen Hoogeveen volgens de Provincie Drenthe met 2400 toe van 
2010 tot 2030. Hoewel de druk op de woningmarkt zal afnemen blijft de 
zorg voor voldoende woningen bestaan. 

De propositie is gelegen ten westen van de kern Nieuweroord in een rui-
me, open en groene omgeving. Nieuweroord is een kleine kern die bestaat 
uit een kleine duizend inwoners. De kern heeft naast een basisschool 
weinig eigen voorzieningen.

De propositie grenst overwegend aan grasland en akkerbouw. Aan de 
noord en westzijde grenst het aan de 2e Wijk en het Noorder Hoofddiep. 
Het word ontsloten door een zijweg van de Hoogeveense Vaart. 

Ligging van de propositie
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Perspectief
Om te kunnen blijven groeien zal Hoogeveen woningen in woonmilieus 
moeten realiseren die aansluiten bij de behoefte van diverse typen huis- 
houdens. Meer diversiteit is een speerpunt. Op deze manier wordt door-
stromers (mensen die bijvoorbeeld groter willen gaan wonen) de kans 
geboden binnen de gemeente te blijven wonen door een aantrekkelijk 
aanbod van kwalitatieve woningen binnen een mooi woonmilieu. Daar-
naast zal moeten worden ingespeeld op de vraag voor de groeiende groep 
senioren en kleinere huishoudens.

De inwoners worden door de gemeente gekwalificeerd als kritische woon-
consumenten. De kritische woonconsument kijkt volgens de structuurvisie 
naar woningen en locatie en is alleen te binden of te trekken met werven-
de woonmilieus. Hier past minder of zelfs geen traditionele woningbouw, 
maar juist particulier en/of collectief opdrachtgeverschap, stedelijke woon-
vormen en dorpse woonmilieus. De locaties moeten dus kwaliteit bieden.

De propositie ligt op een mooie locatie dicht langs het kanaal en nabij Nieu-
weroord welke in de toekomst kans maakt op een bestemmingswijziging 
naar bouwgrond.  Een blik op de kaart geeft al aan dat de propositie een 
hoogwaardige ligging heeft betreffende toekomstige ontwikkelingen. De 
witte ster geeft aan dat aangrenzende gronden zijn aangemerkt als mogelij-
ke uitbreidingslocatie. De propositie lijkt hiermee ook een mogelijke uitbrei-
dingslocatie voor de verdere toekomst. Een bestemmingsverandering

van de propositie zal via een marktmechanisme direct zorgen voor een 
verhoging van de grondprijs.

Utrecht 2012, drs. ing. R.A. Hanenburg 

 Kaart Structuurvisie – Bron: Structuurvisie 2015 - 2030
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Roden
    Kadastrale aanduiding: Roden O 77
    Provincie: Drenthe
    Totale grootte: 15.945 m²

Roden is een plaats met een kleine 15.000 inwoners gelegen in het noorden 
van Provincie Drenthe. Roden maakt deel uit van gemeente Noordenveld.  
Gemeente Noordenveld telt ruim 31.000 inwoners die verdeeld zijn over 26 
kernen, waarvan Roden met circa 15.000 inwoners de grootste kern is. Roden 
ligt net onder stad Groningen en is hierdoor vanuit Friesland, Groningen en 
Drenthe goed bereikbaar.

De Provincie Drenthe en Roden zijn de laatste tijd constant in beweging. 
Door opwaardering van infrastructuur en de eenwording van de Europese 
Unie is Drenthe relatief gezien een stuk dichter bij onder andere Duitsland en 
de Randstad komen te liggen. Roden heeft een strategische ligging nabij de 
stad Groningen. Via de N372 en de A7 is de stad Groningen snel te bereiken. 
Ook zijn er diverse busdiensten in de regio richting onder andere deze stad.

De propositie is gelegen ten oosten van de bebouwde kern van Roden. 
Verder is de propositie gelegen in een groene, afwisselende omgeving in de 
nabijheid van een golfclub. De omgeving lijkt geschikt om bijvoorbeeld het 
concept ‘landelijk wonen’ te realiseren. 

Het gebied Leek-Roden is gelegen nabij de stad Groningen, in de nabijheid 
van de rijksweg A7, op de grens van de Provincies Drenthe en Groningen. 
Het gebied bevat 2 grotere kernen; Roden en Leek, 13 kleinere dorpen en 
3 landgoederen. Leek en Roden hebben in het verleden een gezamenlijke 
ontwerpopgave voor de Regio Groningen-Assen ontworpen.

Recent is de ontwerpopgave aangepast door de Stuurgroep Regiovisie 
Groningen Assen (RGA). Diverse gemeenten hebben een vergoeding 
gekregen voor de eerder gemaakte kosten tbv het plannen van ontwikke-
lingen. Overigens worden naast de eerder genoemde vergoedingen 

Luchtfoto van Roden en omgeving
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door RGA en de provincies door deze partijen ook miljoenen vrijgemaakt 
voor een doorstart van ontwikkelingen in de betreffende omgeving. 
Hierbij zal de nadruk liggen op het benutten van marktkansen. Flexibiliteit 
en innovatie zijn hier van groot belang. In een recent statenstuk wordt 
vermeld dat volgens alle landelijke prognoses voor de regio 
Groningen - Assen – ook voor de langere termijn – een substantiële groei 
van het aantal woningen wordt verwacht. Dit wordt vooral veroorzaakt 
door aanhoudende huishoudensgroei (tot 2020 gaat het om ca. 20.000 ex-
tra huishoudens). Hierdoor zullen de komende tien jaar nog 10.00 wonin-
gen worden gebouwd, in vergelijking met de raming van 36.000 woningen 
in 2008 een behoorlijk verschil maar er blijft een vraag bestaan.

Perspectief
De propositie heeft een strategische ligging nabij de bebouwde kern 
van Roden. De propositie is door deze ligging een aantrekkelijke uitbrei-
dingslocatie, in het bijzonder voor woningbouw in de vorm van landelijk 
wonen of bijvoorbeeld het uitgeven van vrije kavels. 

Het uitgeven van vrije kavels wordt steeds populairder in de noordelijke 
provincies. Nu gemeenten steeds meer hun eigen visies mogen maken 
wordt er vaker gekozen voor deze vorm van gronduitgifte en bouwen. 

Deze vorm van gronduitgifte en bouwen zorgt voor een grote vraag naar 
grond omdat per woning over het algemeen veel meer vierkante meters 
worden uitgegeven dan bij projectmatig bouwen. 

Nieuw kaart van Nederland 2008/2010

Zelfs met een rustige groei van de kern zal de propositie snel aan de beurt 
kunnen komen voor een bestemmingsverandering. De nieuwe vormen van 
woningbouw behoeven gemiddeld veel meer grond per woning waardoor 
het mogelijk is dat er een grotere vraag naar bouwgrond zal ontstaan.
Een bestemmingsverandering van de propositie naar bouwgrond zal via 
een marktmechanisme direct zorgen voor een verhoging van de grond-
prijs. De propositie is een locatie met potentie.

Utrecht 2012, drs. ing. R.A. Hanenburg
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Vlagtwedde
    Kadastrale aanduiding: Vlagtwedde V 535
    Provincie: Groningen
    Totale grootte: 13.425 m²

Bourtange is een vestingdorp direct gelegen aan de unieke historische ves-
ting Bourtange. Bourtange dat deel uitmaakt van de gemeente Vlagtwed-
de, is gelegen in de streek Westerwolde. Vlagtwedde is een gemeente en 
plaats gelegen in het zuidoosten van de Provincie Groningen. De gemeen-
te bestaat uit ruim 16 duizend inwoners die verdeeld zijn over 27 grote en 
kleine kernen. De grootste kern is Ter Apel met ruim 6000 inwoners waarna 
Vlagtwedde volgt met ruim 1900 inwoners. Het gemeente huis staat in de 
derde kern; Sellingen. De vijfde kern, Bourtange, ligt op ruim 1 kilometer 
van de Duitse grens. De streek wordt gekenmerkt door een overvloed aan 
heidevelden, akkers, beken & bossen die worden afgewisseld door mooie 
dorpen, buurtschappen en boerderijen. Het denkbeeld van het ‘open’ Gro-
ningse landschap past dus maar ten dele bij deze sfeervolle en variërende 
omgeving. 

De propositie is gelegen ten noorden van de kern van Bourtange. Bourtan-
ge is de vijfde kern van gemeente Vlagtwedde. De propositie wordt in het 
noordwesten ontsloten door de Bakovensweg en in het noordoosten door 
de Piketlaan. Rondom de propositie liggen veel ruime woningen op ruime

percelen met uitzicht op het open aangrenzende landschap. Verder grenst 
de propositie aan grasland.

Ligging propositie

Met het oog op toekomstige ontwikkelingen is dit een uitstekende locatie 
om woningen te bouwen. De ligging naast de huidige kern doet de kans op 
een bestemmingswijziging toenemen. In de volgende paragrafen zal worden 
beschreven waarom deze propositie een goede kans maakt op een bestem-
mingsverandering in de toekomst.
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Perspectief
De propositie is gelegen nabij bestaande bebouwing. De ligging tussen de 
kern van het dorp Bourtange en het buitengebied maakt het een zeer in-
teressante locatie. Door de geplande ontwikkeling van natuur rondom de 
zuidkant van het dorp wordt bouwgrond nog schaarser en komen locaties 
als de propositie naar voren als potentiële toekomstige uitbreidingsloca-
ties. Een blik op de kaart geeft al aan dat een toekomstige ontwikkeling in 
combinatie met een bestemmingswijziging goed mogelijk is. Met name 
woningbouw waaronder het concept ‘landelijk wonen’ lijkt erg in de omge-
ving te passen. Met het oog op toekomstige ontwikkelingen is dit dus een 
uitstekende locatie om woningen te bouwen.

Bourtange krijgt in de toekomst net als diverse andere landelijke plaatsen 
waarschijnlijk te maken met demografische ontwikkelingen als krimp 
en vergrijzing. Om deze ontwikkelingen in goede banden te leiden en/
of tegen te gaan ontwikkelen overheden beleid dat met name de vraag-
kant naar woningbouw centraal stelt. Aangezien er een groeiende vraag 
ontstaat naar levensbestendige woningen, landelijk wonen en vrije kavels 
gaan veel gemeenten hier in mee. Hierom is in de toekomst de verwach-
ting dat en meer zelfrealisatie van deze vormen van woningbouw plaats 
zal (mogen) vinden. Deze vormen van woningbouw behoeven over het al-
gemeen meer bouwgrond per woning dan standaard woningen. Hierdoor 
stijgt het gemiddelde aantal benodigde meters bouwgrond per woning.

Wanneer er een functieverandering plaats zal vinden naar woningbouw, 
zal de wens van gemeente en burgers begrijpelijkerwijs zijn om het 

dorpsgezicht en de overgang naar het buitengebied zo goed mogelijk te 
behouden. De propositie is ten eerste juist gelegen om zo’n voorgestelde 
overgang te kunnen bewerkstelligen. Ten tweede zal er dan naar verwacht 
ruim ontworpen, groene en open woningbouw plaatsvinden. Dit is gebrui-
kelijk bij ontwikkelingen aan een dorpsrand. Dit zal inhouden dat er wo-
ningen uit het duurdere segment zullen verrijzen in een groene natuurlijke 
omgeving. Deze omgeving moet de overgang van bebouwing naar natuur 
ten slotte zo geleidelijk mogelijk maken. Een bestemmingsverandering van 
de propositie naar bouwgrond zal via een marktmechanisme direct zorgen 
voor een verhoging van de grondprijs.

Utrecht 2012, drs. ing. R.A. Hanenburg



Ligging van de propositie
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Vriezenveen
    Kadastrale aanduiding: Vriezenveen L 3404
    Provincie: Drenthe
    Totale grootte: 28.750  m²

Vriezenveen is een plaats bestaande uit ruim 13.000 inwoners in de pro-
vincie Overijssel. De plaats ligt in het zuiden van gemeente Twenterand. 
Gemeente Twenterand bestaat uit ruim 33.000 inwoners die verdeeld zijn 
over 15 grote en kleine kernen. Vriezenveen is de grootste kern binnen de 
gemeente. Vriezenveen maakt verder deel uit van stadsregio Twente.

Vriezenveen heeft een treinstation aan het spoor Mariënberg - Almelo. 
Verder loopt de N36 door de gemeente welke meerdere op- en afritten 
heeft verspreid door de gemeente. En daarnaast een belangrijke regionale 
functie heeft (een zogenaamde stroomweg functie). Door de gemeente 
lopen verschillende waterwegen waaronder het Overijssels Kanaal. De 
ligging van Vriezenveen aan het Overijssels Kanaal en aan de N36 maken 
de plaats goed bereikbaar voor (vracht)verkeer. De aanleg van een nieuwe 
hoofdvaarweg ten zuiden van Almelo zal zorgen voor een directere verbin-
ding met Duitsland. 

De propositie is gelegen aan de Aadorpweg in het noordoosten en de 
Kanaalweg-Zuid in het zuidwesten.  Verder is de propositie omringd met 

grasland en grenst het in de noordoostelijke punt aan een op- en afrit 
van de N36. Aan de overkant van het Overijssels kanaal is bedrijvenpark 
Twente gelegen. 

De propositie ligt op een groene locatie met perspectief. Een toekomstige 
ontwikkeling op deze locatie is bij een blik op de kaart goed voor te stellen.
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Perspectief
De propositie ligt nabij een recente uitbreidingslocatie van Almelose be-
drijventerreinen. Duidelijk te zien is dat Almelo tot aan de N36 uitbreidin-
gen heeft gepland. In de verdere toekomst is het dan ook goed mogelijk 
dat aan de andere zijde van de N36, de zijde van Vriezenveen, ook uitbrei-
dingen plaats gaan vinden. Het is immers een uitstekende uitbreidingslo-
catie nabij twee doorlopende wegen, het Overijssels Kanaal en het spoor.

Aangezien veel andere gronden te noorden westen en oosten van Vriezen-
veen een bepaalde ‘natuurlijke waarde’ hebben lijkt een toekomstige uit-
breiding hier minder gepast. De propositie leent zich uitstekend voor het 
toekomstige verstedelijkingsproces van stadsgewest Twenterand waarbij 
de steden naar elkaar dienen te groeien. Met het ook op de ontwikkelin-
gen in Almelo in de nabije toekomst lijkt de propositie een uitbreidingslo-
catie voor de verdere toekomst. Een bestemmingsverandering van de 
propositie zal via een marktmechanisme direct zorgen voor een verhoging 
van de grondprijs.

Utrecht 2012, drs. ing. R.A. Hanenburg
vriezenveen

almelo

geplande woonwijk

geplande bedrijfsterrein

Kaart Omgevingsvisie Overijssel 2009 
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Westerbork 
    Kadastrale aanduiding: Westerbork U 225 
    Provincie: Drenthe
    Totale grootte: 10.006 m²

Westerbork is een dorp in de gemeente Midden-Drenthe. Midden-Drenthe 
is een gemeente die centraal ligt in de Provincie Drenthe. Midden-Drenthe 
telt ruim 33.000 inwoners die verdeeld zijn over haar 29 grotere en kleinere 
kernen. Westerbork is na Beilen, waar het gemeentehuis staat, met ruim 
4500 inwoners de grootste kern van de gemeente. Door Beilen loopt ook 
het spoor Zwolle – Groningen en de A28. 

Westerbork is via Beilen verbonden aan Assen als “corridor bereikbare stad.” 
Dit houdt in dat het dorp via een provinciale weg en het openbaar vervoer 
goede toegang heeft tot Beilen, en van daaruit tot een stad als Assen, de 
A28 en het spoor Groningen – Zwolle. Om in de toekomst uit te kunnen 
breiden is deze directe verbinding noodzakelijk. Door een aanhoudende 
opwaardering van de infrastructuur komt Westerbork relatief dichter bij 
andere dorpen, steden en provincies te liggen.

De propositie is gelegen in het noorden van Westerbork. Het ligt ten 
zuidwesten van recreatie landgoed “de Timmerholt.” Op dit landgoed staan 
verschillende soorten verblijven zoals luxe landhuizen, bungalows en

appartementen. Enkele jaren geleden is er gestart met een uitbreiding van 
dit park (oranje) in zuidelijke richting.  Ten zuiden ligt een kleine strook bos 
en vervolgens de bebouwde kern van Westerbork.

Ten oosten van de propositie ligt nieuwbouwwijk Hooimaveld (blauw). 
Deze nieuwbouwwijk is ruim opgezet volgens dorpse principes.

Met het oog op toekomstige ontwikkelingen is de propositie een mooie 
locatie om woningen op te bouwen. De ligging nabij twee huidige uitbrei-
dingslocaties doet de kans op een bestemmingswijziging toenemen. In de 
volgende paragrafen zal worden beschreven waarom deze propositie een 
goede kans maakt op een bestemmingsverandering in de toekomst.

Ligging van de propositie
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Perspectief
In de toekomst kan er meer woningbouw worden verwacht in kernen als 
Westerbork. Mede door het vol raken van de laatste open gebieden binnen 
de huidige bebouwingscontouren van gemeenten binnen Drenthe. 

Wanneer er een functieverandering plaats zal vinden naar woningbouw, 
dan zal de wens van gemeente en burgers begrijpelijkerwijs zijn om het 
dorpsgezicht en de overgang naar het landelijk gebied zo goed mogelijk te 
behouden. De propositie is ten eerste juist gelegen om zo’n voorgestelde 
overgang te kunnen bewerkstelligen. Ten tweede zal er naar verwacht ruim 
ontworpen, groene en open woningbouw plaatsvinden. Dit is gebruikelijk 
bij ontwikkelingen aan de dorpsrand. 

Dit zal inhouden dat er woningen uit het duurdere segment kunnen verrij-
zen in een groene natuurlijke omgeving. Deze omgeving moet de over-
gang van bebouwing naar natuur ten slotte zo geleidelijk mogelijk maken. 
Deze woningen zullen dan liggen te midden van de ruime woningbouw 
van de bebouwde kom en het open gebied. Een blik op de huidige kaart 
geeft logischerwijs al aan dat woningbouw een optie lijkt wanneer er een 
bestemmingsverandering zal plaatsvinden.

Een bestemmingsverandering van de propositie naar bouwgrond zal via 
een marktmechanisme direct zorgen voor een verhoging van de grond-
prijs.

Utrecht 2012, drs. ing. R.A. Hanenburg

Ligging voorbeelduitwerking in structuur visie Westerbork 2009

nieuwbouwwijk
hooimaveld

uitbreiding 
‘timmerholt’ 
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Westergeest
    Kadastrale aanduiding: Westergeest F 1102
    Provincie: Friesland
    Totale grootte: 7.000 m²

Kollummerzwaag is een dorp, bestaande uit een kleine 3.000 inwoners. Het 
dorp maakt deel uit van de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland. 
Gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland bestaat uit ruim 13.000 inwo-
ners welke verdeeld zijn over 12 dorpen en 14 buurtschappen. Kollumer-
zwaag is na Kollum het grootste dorp. De gemeente ligt in het noordwes-
ten van de provincie Friesland. 

De bevolking van de gemeente is de afgelopen jaren nagenoeg gelijk geble-
ven. Desondanks worden er aanhoudend nieuwe woningen gebouwd. Het 
dorp Kollumerzwaag telt een aantal middenstanders, een supermarkt, een 
zalencentrum en een basisschool. Verder heeft het dorp een eigen industrie-
terrein.

De propositie is gelegen in het zuidwesten van Kollumerzwaag. In Kollumer-
zwaag is het gelegen ten westen van een duurzaam ontworpen nieuwbouw-
wijk. Deze wijk is ruim opgezet en bestaat voornamelijk uit woningen uit 
het duurdere segment. In het zuidoosten ligt een bestaand bedrijventerrein. 
Aangezien de gronden aan de oostzijde van het dorp eerder een bestem-

ming zullen vinden als bedrijfsuitbreidingsgebied (blauw) van Kollumer-
zwaag lijkt de grond aan de westzijde (oranje) meer geschikt voor een toe-
komstige woningbouwuitbreiding. De laatste woninguitbreidingen hebben 
in het zuidwesten van het dorp naast de propositie plaatsgevonden. Woning-
bouw lijkt hier dus de meest voor de hand liggende bestemming.

De propositie heeft een mooie ligging grenzend aan de kern van Kollumer-
zwaag en een mooie aansluiting op de achterliggende landerijen. 
Woningen die op de propositie kunnen verrijzen zullen net als de omliggen-
de woningen het beste in de omgeving passen wanneer deze vrijstaand of 
als twee onder één kap worden gerealiseerd. Zo zal de overgang van bebou-
wing naar het buitengebied geleidelijk gaan.

Ligging van de propositie - Bron: www.nieuwekaart.nl
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Perspectief
Bebouwing is in principe nog niet mogelijk op locatie van de propositie. 
De propositie lijkt zoals eerder genoemd wel geschikt als volgende uitbrei-
dingszone van Kollumerzwaag. Te denken valt bijvoorbeeld aan landelijk 
wonen. Dit zijn kort omschreven ruime woningen op ruime kavels welke 
bijvoorbeeld een mooie overgang kunnen vormen van bebouwing naar 
het platteland.

Hierdoor ligt de propositie toch in een groene omgeving maar wel goed 
aangesloten op vervoersnetwerken.

Ontwikkelingen zoals landelijk wonen  lijken goed te passen op de locatie 
van de propositie. Dit lijkt dus een mogelijke uitbreidingslocatie voor de 
verdere toekomst. Er kan dan een situatie ontstaan van wonen in een 
groene omgeving maar niet geïsoleerd van de omgeving dankzij goede 
vervoersaansluitingen. Een bestemmingsverandering van de propositie 
zal via een marktmechanisme direct zorgen voor een verhoging van de 
grondprijs.

Utrecht 2012, drs. ing. R.A. Hanenburg

De propositie ligt op een hoogwaardige locatie in een rustig gebied. Als 
groot pluspunt  ligt station Zwaagwesteinde op 3 kilometer van de propo-
sitie. Ook de N355 Leeuwarden – Groningen ligt nabij de propositie. 

Ligging propositie
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Zweeloo
    Kadastrale aanduiding: Zweeloo R 105
    Provincie: Drenthe
    Totale grootte: 39.640 m²

Meppen is een dorp gelegen in het noorden van gemeente Coevorden. 
Gemeente Coevorden telt 36.000 inwoners, verdeeld over 38 kernen. De 
gemeente is gelegen in het zuiden van de provincie Drenthe. Meppen telt 
360 inwoners en heeft een landelijk karakter.

Meppen heeft een strategische ligging nabij de steden Emmem, 
Coevorden en Hoogeveen en Assen. Het dorp wordt via provinciale wegen 
aangesloten op de A28 en de A37. Gemeente Coevorden heeft twee stati-
ons aan de spoorlijn Emmen-Zwolle.

De propositie is gelegen ten oosten van de bebouwde kern van Meppen. 
Het perceel wordt ontsloten door de Aelderstraat. Dit is een belangrijke 
regionale verbindingsweg. De propositie ligt in een omgeving van open 
velden, bosschages en bebouwing.

Gemeente Coevorden krijgt in de toekomst net als diverse andere ge-
meenten waarschijnlijk te maken met demografische ontwikkelingen als 
krimp en vergrijzing. Om deze ontwikkelingen in goede banden te leiden 

en/of tegen te gaan ontwikkelen overheden beleid dat met name de 
vraagkant naar woningbouw centraal stelt. Aangezien er een groeiende 
vraag ontstaat naar levensbestendige woningen, landelijk wonen en vrije 
kavels gaan veel gemeenten hier in mee. Hierom is in de toekomst de 
verwachting dat en meer zelfrealisatie van deze vormen van woningbouw 
plaats zal (mogen) vinden. Deze vormen van woningbouw behoeven over 
het algemeen meer bouwgrond per woning dan standaard woningen. 
Hierdoor stijgt het gemiddelde aantal benodigde meters bouwgrond per 
woning.

Met het oog op toekomstige ontwikkelingen is dit een uitstekende locatie 
om woningen op te bouwen. Met name ‘wonen in het groen’ of ‘landelijk 
wonen’ lijken hier goed te passen. Met deze manier van bouwen kan na-
melijk een geleidelijke overgang van het bebouwde gebied naar het open 

Ligging van Meppen 
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overgang van bebouwing naar natuur ten slotte zo geleidelijk mogelijk 
maken. Deze woningen zullen dan liggen te midden van de ruime wo-
ningbouw van de bebouwde kom en het open gebied. Ruimtelijk gezien is 
deze locatie bij bestemmingsverandering dus geschikt voor woningbouw. 
Een blik op de huidige kaart geeft logischerwijs al aan dat woningbouw 
een voor de hand liggende optie is wanneer er een bestemmingsverande-
ring zal plaatsvinden. Een bestemmingsverandering van de propositie naar 
bouwgrond zal via een marktmechanisme direct zorgen voor een verho-
ging van de grondprijs.

Utrecht 2012, drs. ing. R.A. Hanenburg

gebied worden gerealiseerd op een wijze die visueel verantwoord is. In de 
volgende paragrafen zal worden beschreven waarom deze propositie een 
goede kans maakt op een bestemmingsverandering in de toekomst.

Perspectief
De propositie is gelegen in provincie Drenthe. Drenthe biedt in principe 
genoeg mogelijkheden voor landelijk wonen en bouwen op vrije kavels. 
Op deze manier worden kapitaalkrachtige huishoudens aangetrokken. 
Deze aangeboden mogelijkheden voor woningbouw dienen dus als 
concurrentiemiddel. Het aantrekken van deze huishoudens is van le-
vensbelang voor vele dorpen. De laatste jaren is veel kapitaal verdwenen 
uit dorpen waardoor de leefsituatie is verslechterd en voorzieningen als 
winkels soms zijn verdwenen. De aanwezigheid van kapitaalkrachtige huis-
houdens in dorpen zorgt voor een economische impuls doordat geld van 
deze huishoudens links- of rechtsom vanzelf weer in de omgeving wordt 
geïnvesteerd.

Wanneer er op de locatie van de propositie een functieverandering plaats 
zal vinden naar woningbouw, dan zal de wens van gemeente en burgers 
begrijpelijkerwijs zijn om het aangezicht en de overgang naar het bui-
tengebied zo goed mogelijk te realiseren. De propositie is ten eerste juist 
gelegen om zo’n voorgestelde overgang te kunnen bewerkstelligen. Ten 
tweede zal er naar verwacht ruim ontworpen, groene en open woning-
bouw plaatsvinden. Dit is gebruikelijk bij ontwikkelingen aan een dorps-
rand. Dit zal inhouden dat er woningen uit het duurdere segment zullen 
verrijzen in een groene natuurlijke omgeving. Deze omgeving moet de 

Ligging van de propositie
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     Wij zenden u een email of brief waarin wij bevestigen hetgeen u heeft  besloten en 
      vragen u om een kopie legitimatie.

      Vervolgens wordt de koopovereenkomst opgesteld en wordt deze aan u per email of 
      post in drievoud verstuurd. Een exemplaar gaat naar de  notaris, een is voor ons en 
      een getekend exemplaar ontvangt u terug.

      U maakt een zekerheidstelling (borg) over van 10% van de koopsom op de derden    
      rekening van de notaris.

      U ontvangen binnen 2 weken van de notaris de leveringsakte met een volmacht en 
      een faktuur. De volmacht dient u bij uw eigen notaris van en handtekening te voor-
      zien (legalisatie).

      Nadat u het restant van de factuur aan de notaris heeft overgemaakt,  draagt de no-
      taris zorg voor de eigendomsoverdracht. Na de notariële overdracht en de verwer-
      king daarvan door het kadaster ontvangt u van de notaris het eigendomsbewijs, 
      waaruit blijkt dat de grond inmiddels op uw naam staat.

Wat nu?
Wanneer u besluit  te investeren 
in een grondportefeuille

Notaris
Het staat iedere koper in principe vrij om een eigen notaris te kiezen. 
Echter aangezien onze projectnotaris beschikt over zeer veel kennis en 
ervaring op het gebied van grondzaken en deze ieder gronddossier zeer 
goed kent, adviseren wij u gebruik te maken van de diensten van ‘onze’ 
notaris.



Uitsluiting aansprakelijkheid
M2Beleggen gaat op basis van langs deze weg verstrekte informatie dan 
wel via internet verzonden e-mail geen enkele vorm van contractuele ver-
plichting aan, noch zijn medewerkers en tussenpersonen van 
M2Beleggen bevoegd namens M2Beleggen contracten aan te gaan. leder 
contract waarbij M2Beleggen partij is, dient via de bestuurders van 
M2Beleggen te worden vastgelegd.

Hoewel deze informatie met de grootste zorg en naar waarheid tot stand 
is gekomen, aanvaardt M2Beleggen onder geen beding enige vorm van 
aansprakelijkheid wegens eventuele onjuistheden in, of verkeerde uitleg 
van, de informatie. Evenmin aanvaardt M2Beleggen enige aansprakelijk-
heid voor de handelingen die de ontvanger verricht op basis van deze 
informatie. Informatie over de bestemmingsplannen geven wij op basis 
van de bij ons laatst bekende gegevens. Bestemmingsplannen zijn echter 
aan verandering onderhevig, hierdoor kunt u dan ook aan de door ons ver-
strekte gegevens geen rechten ontlenen. Wij verwijzen u voor het vigerend 
bestemmingsplan naar de desbetreffende gemeente.

Het is verkoper niet bekend dat er feiten zijn, ondermeer op grond van:
eigen deskundigheid; het gebezigde gebruik van het registergoed; of 
anderszins; waaruit blijkt dat het registergoed in zodanige mate is veront-
reinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, dat het 
aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge thans geldende milieu-
wetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of 
tot het nemen van andere maatregelen. Grondprijzen kunnen fluctueren er 
kunnen dus geen garanties worden gegeven over toekomstige waardeont-
wikkelingen. 
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Investeringsbedrag
M2Beleggen is voor het aanbieden van percelen grond niet vergunning-
plichtig ingevolge de wet en staat niet onder toezicht van de Autoriteit 
Financiële Markten. De minimale investering is €100.000,-.

Investeerders profiel
Hoewel een grond investering sinds enkele jaren kan rekenen op steeds 
meer belangstelling en zeer lucratief kan zijn, is een investering in strategi-
sche grond posities alleen voor die investeerders aan te raden die met hun 
investering niet afhankelijk zijn van een cash flow. Deze beleggingsvorm 
zou wat ons betreft niet moeten worden overwogen door mensen die de 
financiële ruimte missen om een gedeelte van hun beschikbaar vermogen 
voor onbepaalde tijd in te zetten. Een belegging in grond is geen geschikt 
alternatief voor een spaarrekening. Lees meer over de risico’s op de site 
van M2Beleggen en in de beleggingsprospectus.

© 2014 M2Beleggen. Deze brochure is met de meeste zorg samengesteld. 
Mochten er desondanks toch onvolkomenheden in voorkomen dan kan 
de koper daar geen rechten aan ontlenen.



Interesse?
Neem dan contact met  ons op
en bel naar 020 - 23 363 08

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht.
Geen vergunningplicht voor deze activiteit.


