
 

TE KOOP 
 

Minimumbod: vanaf € 28.000 
(excl. verkooprechten en aktekosten)

We verkopen een perceel grond in een groene omgeving in Wommelgem.  
Op dit ruim perceel ligt een mooie, grote vijver die kan dienst doen als 
visvijver. Naast de vijver staat er nog een klein gebouwtje dat kan gebruikt 
worden als bergruimte of zelfs als kantine. 

De grond ligt in het gebied van de Schijnvallei en is omgeven door grote 
bomen, waardoor een rustige privé-omgeving wordt gecreëerd. 
Het eigendom is vrij van pacht en/of huur.

Het eigendom wordt verkocht via de procedure van biedingen onder gesloten 
omslag. De afsluit van de biedingen vindt plaats op donderdag 8 december 
2022 om 13 uur.

 
De Hoge Keer z/n 
2160 Wommelgem 
 
Perceeloppervlakte 
14.785 m²

Kijkmomenten 
bezichtigen na afspraak

Afsluit biedingen 
8 december 2022 om 13 uur

Grond met (vis)vijver 
in groene omgeving



Omgeving   
De Hoge Keer is een doodlopende straat, vertrekkend van de 
Oelegemsteenweg in Wommelgem. De Oelegemsteenweg 
zelf vormt de verbinding tussen de gezellige dorpskernen van 
Wommelgem en Oelegem.

De grond met vijver ligt wat verwijderd van de weg en 
ligt verscholen in de groene rand van de Schijnvallei, op 
wandelafstand van het Albertkanaal. Ideaal om te genieten van 
de rust en de stilte. 

De percelen zijn kadastraal gekend onder Wommelgem, sectie B, 
nummers 334a, 334b en 335a. 



Verkoopvoorwaarden
Op deze verkoop zijn de “algemene verkoopsvoorwaarden toepasselijk op verkoop van stadseigendommen waarvoor 
AG Vespa gemachtigd is om op te treden en op verkoop van eigendommen toebehorende aan AG Vespa”, zoals goedge-
keurd door het directiecomité van AG Vespa in zitting van 28 augustus 2017, van toepassing. 

Stedenbouwkundige voorschriften 
• geen omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen uitgereikt;
• gelegen in Natuurgebied en deels in agrarisch gebied;
• geen stedenbouwkundige misdrijven vastgesteld;
• geen dagvaardingen uitgebracht, geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd en geen 

hangende procedures voor het opleggen van dergelijke maatregelen;
• recht van voorkoop Natuurgebieden;
• geen omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden uitgereikt;
• geen voorwerp van voorkeur-/projectbesluit.
 

Biedingen onder gesloten omslag 
Het eigendom wordt door AG Vespa verkocht via biedingen onder gesloten omslag. De biedingen worden afgesloten op 
8 december 2022 om 13 uur. 



Liggingsplan

Geopunt-kaart
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Overzicht verkoop 

Eenheid Perceeloppervlakte Minimumbod* Afsluit biedingen

De Hoge Keer z/n 14.785 m² € 28.000 8 december 2022 om 13 uur

* het minimumbod is exclusief verkooprechten en aktekosten 
 
 

Bezichtiging en informatie
Het eigendom is te bezichtigen na afspraak.

Voor meer informatie kan u terecht bij:

 
Contactpersoon
Raf Aernouts 
03 432.83.09.
Raf.aernouts@antwerpen.be

Alle prijzen, foto’s, oppervlaktematen en plannen die vermeld staan in deze brochure zijn louter informatief en onder voorbehoud van vergissingen en/of wijzigingen. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden  
ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege. Uw eventuele opmerkingen kan u melden aan ag vespa via agvespa@antwerpen.be.
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