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BELEGGINGSPROPOSITIE 
Monumenten GGZ WNB | Halsteren

INLEIDING

Stichting GGZ Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB) is voornemens 
een drietal monumenten, gelegen op Landgoed Vrederust te Halsteren, 
te verkopen. Halsteren is gelegen ten noorden van Bergen op Zoom, 
Noord-Brabant. Het betreft een tweetal rijksmonumenten: 
het Hoofdgebouw (kantoor) en De Schorre (herontwikkeling ten 
behoeve van bijvoorbeeld zorgappartementen) en een gemeentelijk 
monument De Ark (kerk dat tevens inzetbaar is voor bijeenkomsten 
met een thans beperkte restauratieve functie).



BELEGGINGSPROPOSITIE 
Monumenten GGZ WNB | Ligging

GGZ WNB Landgoed Vrederust | Halsteren 

Halsteren is gelegen ten noorden van Bergen op Zoom, Noord-Brabant.
Landgoed Vrederust is zeer goed bereikbaar. Vanaf de A4 neemt men afrit 27 
(Bergen op Zoom Noord) en vervolgens via Randweg-Noord naar de Hoofdlaan. 



HOOFDGEBOUW GGZ WNB | Hoofdlaan 8 - Halsteren 

Het Hoofdgebouw, gelegen op Landgoed Vrederust aan de Hoofdlaan 8, 4661 AA Halsteren. 
Het is gebouwd in 1930 (architect B.T. Boeyinga) in de Amsterdamse School-stijl. Het pand is gerenoveerd in 1989, binnenzijde in 2005. 

Het Hoofdgebouw wordt voor een periode van 10 jaar teruggehuurd voor € 193.275,= per jaar vrij van BTW. 

BELEGGINGSPROPOSITIE 
Monumenten GGZ WNB | Hoofdgebouw

Het is een gebouw van 2.568 m2 BVO, 
1.950 m2 VVO.  

Indien gewenst kan de koper van het 
object het huurcontract van 10 jaar met 
een opzegtermijn van 1 jaar opzeggen 
zodat het Hoofdgebouw vrijkomt voor 
herontwikkeling. 

Het huurcontract zal een standaard ROZ 
huurcontract bedrijfsruimte betreffen. 

Er wordt een ruim kavel mee verkocht 
met parkeerplaatsen ten behoeve van 
het Hoofdgebouw.
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B.G.
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1ste verdieping
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2de verdieping
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KELDER
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BELEGGINGSPROPOSITIE (kavel 5)
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Kenmerken

Omvang kavel    : 7.240 m2
Huidige eigenaar   : GGZ WNB
Huidig gebruik    : Kantoor
Status pand    : Rijksmonument
Huidige bestemming gebouw  : Maatschappelijk
Huidige  bestemming terrein  : Groen

   Beeldkwaliteit

   • Het Hoofdgebouw vormt een markant pand dat beeldbepalend is  
      voor Landgoed Vrederust;
   • De representatieve gevels bevinden zich aan de zuid- en oostzijde;
   • De oostrand van de locatie dient een parkachtige setting te 
      behouden met een open inrichting zonder erfafscheidingen;
   • De westzijde van de locatie bevindt zich tegen de bosrand, heeft 
      een grotere beslotenheid en mag individueler worden ingevuld.

Regels voor het kavel

• Het kavel mag voor maximaal 20% worden bebouwd;
• De bouwhoogte is maximaal 12 meter;
• Eventuele bouwmogelijkheden bevinden zich aan de noordwestkant     
   van het kavel;
• Parkeren vindt op eigen terrein plaats;
• De waardevolle bomen dienen behouden te blijven;
• In de parkruimte aan de oostkant zijn geen bouwwerken, 
   erfafscheidingen en parkeerplaatsen toegestaan;
• Door het kavel lopen kabels en leidingen die een kaveloverstijgende  
   functie hebben (afstemming GGZ WNB)

Ruimtelijke ordening

Het Bestemmingsplan Vrederust is van kracht (vastgesteld 23 april 
2015). Dit is te raadplegen via: www.ruimtelijkeplannen.nl

De bouwmogelijkheden zijn in het vigerende bestemmingsplan 
beperkt. De gemeente heeft echter aangegeven niet onwelwillend
te staan tegenover passende initiatieven.

De hier genoemde criteria zijn onder voorbehoud van goedkeuring 
door de gemeentelijke monumentenzorg. Het bouwplan dient in een 
vroegtijdig statium te worden afgestemd.



DE SCHORRE | Hoofdlaan 4 - Halsteren 

De Schorre is gelegen op Landgoed Vrederust aan de Hoofdlaan 4, 4661 AA Halsteren. 
Het is gebouwd in 1908 (architect B.T. Boeyinga). Het betreft een leegstaand monument dat herbestemming en restauratie behoeft 
(1908 Paviljoen, 1933 uitbreiding vleugel, 1955 aanbouw serre, 1990 renovatie en uitbreiding).

Een mogelijke herbestemming is de bouw van zorgappartementen. Het is een gebouw van 1.811 m2 BVO, 1.495 m2 VVO.
De Schorre kan per direct een nieuwe invulling krijgen.

BELEGGINGSPROPOSITIE (kavel 4)
Monumenten GGZ WNB | De Schorre
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BELEGGINGSPROPOSITIE (kavel 4)
Monumenten GGZ WNB | De Schorre

Kenmerken

Omvang kavel    : 7.240 m2
Huidige eigenaar   : GGZ WNB
Huidig gebruik    : Leegstaand
Status pand    : Rijksmonument
Huidige bestemming gebouw  : Maatschappelijk
Huidige  bestemming terrein  : Groen

   Beeldkwaliteit

   • De Schorre vormt een markant pand dat beeldbepalend is voor  
      Landgoed Vrederust;
   • De representatieve gevels bevinden zich aan de noordzijde; 
   • De noord-, west- en oostzijde van de locatie dient een parkachtige
      setting te behouden met een open inrichting zonder erfafscheidingen;
   • De zuidzijde van de locatie bevindt zich tegen de bosrand, heeft een
       grotere beslotenheid en mag individueler worden ingevuld. 

Regels voor het kavel

• Het kavel mag voor maximaal 20% worden bebouwd;
• De bouwhoogte is maximaal 12 meter;
• Eventuele uitbouwmogelijkheden bevinden zich aan de west- en
   zuidzijde van het kavel;
• Parkeren vindt op eigen terrein plaats;
• De waardevolle bomen dienen behouden te blijven;
• In de parkruimte aan de noord-, oost- en westkant zijn geen   
   bouwwerken, erfafscheidingen en parkeerplaatsen toegestaan.

Ruimtelijke ordening

Het Bestemmingsplan Vrederust is van kracht (vastgesteld 23 april 
2015). Dit is te raadplegen via: www.ruimtelijkeplannen.nl

De bouwmogelijkheden zijn in het vigerende bestemmingsplan 
beperkt. De gemeente heeft echter aangegeven niet onwelwillend
te staan tegenover passende initiatieven.

De hier genoemde criteria zijn onder voorbehoud van goedkeuring 
door de gemeentelijke monumentenzorg. Het bouwplan dient in een 
vroegtijdig statium te worden afgestemd in overleg met GGZ WNB.



DE ARK | Noachpad 1 - Halsteren 

De Ark - ook Kerk Vrederust genaamd - is gelegen op Landgoed Vrederust aan het Noachpad 1, 
4661 AD Halsteren. 
De Ark is een eenvoudige zaalkerk, gebouwd in 1922 (architect F.G.C. Rothuizen). 
Het betreft 583 m2 BVO, 511 m2 VVO. 
De kerk is op loopafstand van het Hoofdgebouw en de Schorre. De Ark wordt voor 10 jaar terug-
gehuurd voor € 40.900,- per jaar vrij van BTW. 
Er is het voornemen om De Ark verder te verbouwen tot centrale horecagelegenheid voor 
Landgoed Vrederust.

BELEGGINGSPROPOSITIE (kavel 12) 
Monumenten GGZ WNB | De Ark
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B.G.



1ste verdieping
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KELDER 
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BELEGGINGSPROPOSITIE (kavel 12) 
Monumenten GGZ WNB | De Ark

Kenmerken

Omvang kavel    : 2.768 m2
Huidige eigenaar   : GGZ WNB
Huidig gebruik    : Bijeenkomsten en horeca
Status pand    : Gemeentelijk monument
Huidige bestemming gebouw  : Maatschappelijk
Functieaanduiding   : Horeca Cat. 1a en 1b
Huidige bestemming terrein  : Groen

   Beeldkwaliteit

   • De Ark vormt een markant pand dat beeldbepalend is voor    
      Landgoed Vrederust; Het gebouw is alzijdig;
   • De zuid- en westzijde van de locatie dient een parkachtige setting 
      te behouden met een open inrichting zonder erfafscheidingen;
   • De oostzijde van de locatie kent een grotere beslotenheid waardoor
      daar een meer individuele invulling mogelijk is, mits voorzien van 
      een zorgvuldige landschappelijke inpassing met bomen, talud en  
      heesters.

Regels voor het kavel

• Het kavel mag voor maximaal 20% worden bebouwd;
• De bouwhoogte is maximaal 20 meter; max. goothoogte is 12 meter;
• Eventuele bouwmogelijkheden bevinden zich aan de noordwestkant     
   van het kavel;
• Parkeren vindt op eigen terrein plaats;
• De waardevolle bomen dienen behouden te blijven;
• In de parkruimte aan de oostkant zijn geen bouwwerken, 
   erfafscheidingen en parkeerplaatsen toegestaan;
• Door het kavel lopen kabels en leidingen die een kaveloverstijgende  
   functie hebben (afstemming GGZ WNB)

Ruimtelijke ordening

Het Bestemmingsplan Vrederust is van kracht (vastgesteld 23 april 
2015). Dit is te raadplegen via: www.ruimtelijkeplannen.nl

De bouwmogelijkheden zijn in het vigerende bestemmingsplan 
beperkt. De gemeente heeft echter aangegeven niet onwelwillend
te staan tegenover passende initiatieven.

De hier genoemde criteria zijn onder voorbehoud van goedkeuring 
door de gemeentelijke monumentenzorg. Het bouwplan dient in een 
vroegtijdig statium te worden afgestemd.



DISCLAIMER
Elders Consultancy b.v.

De inhoud van dit informatiememorandum is met zorg samengesteld maar is indicatief en er kan informatie afwijken van de

gepresenteerde data. Het is aan de kopende partijen om de informatie grondig te controleren. M.n. gemeentelijke informatie,

tekeningen en de opgave van m2 van de diverse objecten kan afwijken van de werkelijke situatie. 

Het is aan de kopende partijen om e.e.a. zelf te controleren en daar waar nodig bij externe instanties op te vragen. 

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan het informatiememorandum, er zal bij het sluiten van een koop/verkoop-

overeenkomst uitgegaan worden van de situatie “as is”.
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