
\ Leden den ach~d:'ie_nden ~J.9,a.rt nebEmti en.hond~rd z even.: eu bwinti i!St ve.r--
~ . ~ e cheuen. voor mt j ~ Ja,n £ei ·end v an d e Ber&s Notaris ter ataw.lplaa.ts 

d.!tlster daw 1 i n tiagen.toordit5heid der na te noetr en getuigeu . 
de ~eer Fr ederlk ~endrlk Gijsbertus van !ters on, wonende te ·ost
voorne , hand e l ande volgens zi j ne verklar ing i n hoeda.ni t;;heid van ee-
nig Dirac teur der naamlooze venn qot-s chao ~• r.taa tsch a:_ pij t ot Exp l oi ... 
tat le van onroe.rende goederen 11 Voorne' s , Duin~' , ge ves t i gd te ltotter .
dam, op~ericht bi j akte ver leden voor rtotaris .eester P. J . va.n 
Wi j n6aarden te ~otterdrun , den tweeden December negeuti enhonderd drie , 
sewij ~ igd bi j akte , verl eden voor dien iqotari.s den ~veer,Yienden 
November .negentien.honderd zea, negen en twintig It'ebruar i 1912 en 
l o October 1919, op de ontwel:pen_ waarvan de ~<oninklijke tjeWilligin.g 
is var leend bij Besluiten resp. van d,e 18 November 1903t nummer . .54, 
den 2 Novemner 1906, nummer 16• den 22 Peoruari 1~12, n\1llllaer 42 en 
rd~n 4 Octooer 1919, nummer 86i welke He'r van Iterson, volgens 
z1jne verklartng tot na to me den reohtshandeling bevoe8d ~s. ~raoh
ten& maohtiging v~ Comm!ssarissen dier aaamlooze vennootschapJ van 
welke machtiging van Commissarissen bli jkt u1 t eene onderhand&che 
akte, welke aan d eze ak:te is gehecht ~ 

parnij t er eene zijde, $n 
I .. de Heer .~eester Plater Gerbrand van. fienhoven. a.s.surad.eur, wonen
de te Ams-terdam., volgens zi jne v.erklaring handelende: 
a. voor zich, in hoedanigheid van onder-voorzitter en penningmeester 
van' na te noemen var eeniging; - · 
b. als lasthebber vrul de Heerens ' 
1. Doctor Johannes Theodorus Oudemans, par~iculi.er wonen4e~ te Put ten 
2. Doctor Hein Wi ll ems · Hellu,1ius, leeraar. wonende t-e Am~i;erdam., 
die btj het verstrekken dezer Iastgevinge~ handelden, reap. ala 
voorzitter en tweede secretaris der na te no~nen vereeniging; ter
wi j l zl j tezamen r~et den Hear van Tienhoven, in zijne hiervoor sub a 
omschreven hoedanighoid en met de hi erna te no-e:~:en Heeren Thyss e en. 
Cleyndert, in hunne aldaar genoemde-hoedanigheden vo~men net Dage
lidkech bestuur der Veneeniging ,.Vereeniging tot Beboua van Natuur
mQnumenten in Nederland", gevestigd te Amsterdam. dat overe-enkomstig 
artikel 8 der Statuten van gel.Uelde vereeniging tot na te melden 
reahtshande11ng volkomen bevoegd ts . Zijnde de Vereeniging als 
reohtspersoon erkend bij Kon • .!3eslu1 t van. de.\ 3lsten Maart. 1906, 
mer 47, · · · 
Bli~kende van de lastgevingen Qp den Heer van Tieuhovenl door. den 
Beer Oudemao,s ui t eene akte van volmacht den . 15 M-aart 1.1. in orid.
nali voor den. notaris Oarel David Adriaan Deibert te Putten verled..e 

.. @ door de-n Beer Heinsius uit eene altte van volmacht dp. 16den M 
l~l· in- o~iginale voor mij Notarist . ~erleden , welke akten beidep aaa 
deze ~nut& zijn vastgehecht. 
II. de Meer · Doctor Jaoobus Piet~ Tnyss& 1 leeraar. wonende te · 
Bloemendaalj in hoedanisheid v~ eerste aecretaris van &enoemde , 
vereeniging, en · _ . · 
i1I. d$ Heer Hen~ik Cleynd~rt Albertszoon, ·partioulier, 1~tst 
wonende te Bloemendaal • thans verblijf hOudende te Wiesbaden, in 
hoedanigheid van lid van het dagelijksch bestuur van genoemde 
vet-eeniging, 

tezamen part ij ter· andere zijde. · 
~ De oomp&.rant van Ite~son, tar eElne zijde, verklaarde in zijn vool:'-
1 melde hoedanigheid, dat d oor de door hen vertegenwoordigende naamlo 

ze ·vennootsohep, ter bevordering van het ·doel der Vereeniging tot 
:Sehoud van Natuurmonumenten in N~erlend en ten einde ~ooveel mo~a
lijk te bevorde,t"'en. dat de daarvoor in aanmerking komende onroer~nd.~ 
goederen, hierna te noe~en. ongeschonden als natuurmonument in 
stand bl~jven, in vollen en vrijen eigendom bij daze worden geaohon
ken , onder de hierna te omschrijven bepalingen aan de Vereeniging 
tot .Behoud van tratuurmonumenten in 'N ederland, welke schenki.ng voor 
en r1 amens die Vereenig?.JJ.g bij deze uit.dr-ukkelijk wordt s.ang,enomen, 
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\ 
door de comparanten :cer and ere zi jde, de navolgende 
deren.: 
a . Gelneente Hieuw Helvoet: 
~a perceelen kadastraal bekend ln f:ec tie It. nummers; 15?, strand, 
groot veerti.en Uectaren, een en zestig Aren , 
;41, duinen. en filters, grqot zestig HecGaren, negentien Aren, vijf ~ 
negentig Centiareu, , 
247-; duin, &;root vijf Hectaren, negen A.ren , drie en vijfti g eentiare 
}25, hakhout, groot een lle~tarem veertig Areh, negentig centiaren, .. 
te~.arr~en groot 9-en en tacht~g Hectaren, een en dertig .Arenf acht en 
d-ertig centia.ren; 
benevens den eventueel aanwezigen aanwas van een of meer dezer p~ 
ceele.n zooals hie.t-n.a sub D zal worden omschreven. 
B. Gemeente Rockanje; Zuide«lijk deel. _ 
de per ceelen kadast-raal bekend in Sectio A, U\11llnters 1, strand 
gedeeltelijk en we1 een gedeelte ter grootte van ongeveer &en en 
twintig Hectaren, vij:ftig Aren , of ~oo groot als bij latere kadastra 
opmeting zal blijken; 
83, duin. groot een en vijftie; .lren, zestig centiaren, 
86, dulnen' groot vier .tiectaren, tien.. r).ren, dertig centiaren, 
87, dui.n en r iet (Qua.k.jeswaterJ gr·oot dertien Hectaren zeatig aren, 
88, duin, grooil acht Eecta.ren , zestig Aren, twintig cen(;iaren, _ 
247, duin, r-.,.xoot ze1ren en twintig aren; 
459, duj..Q.en, groot twi.ntiG hects.ren, acht en veertig arenzestig 
centiareu, 
670 , duinen gedeeltelijk en wel een gedeel~e groot ongeveer drie 
en tachtig hectaren, negen en ~wintig aren of zoo groot als bij late 
k<'..dast.eale Opl!leting zal blijken 1 · 

"tezamen groot · ongeveer eenhonderd twee en vijftig hecta.ren, zes en 
dertig aren, zeventig centinren, benevens den eventueel aanwezigen 
aan.was van een of meer dezer perceelen., zooals hierna .sub D zril! . wo~d 
omschrev en. 
c. Geueente Rockanje, hoordelijk deel. 
de perceelen kada8traal bekend in Sectie A numm&rs 1. strand• gedeel 
t~lijk en wel ~en·gedee~te groot ongeveer eenhohderd vijf en vijft~ 
hectaren of zoo groot ale bij latere kadastr~e opmet1ng z•l bJijk~At 
419, duin, g,1;·oot vijftien aren, ~estig centiaren, 660 1 . duiJlen, g,edee 
telijk en wel een gedeelte &root ongeveer ee,~onderd acht en zesti& 
h_ecta.re,n vijftig a,re.n·, of. zoo groot als bij latere kadasti'ale op;n~ · 
ting ~al blijlfen. · 
tezamen groot. onge~eer d~iehonderd drie 
~estig aren. zestig centiaren; benevens 
aanwas van een of llleer dezer perceelen, 
oms~hreven; 

en t.win:tig h.E;otaren, .v-1jf' 
den eveo.tuee·l S.a.JlW'Et~lgen 
zooals hierna sub D zal .wo 

' -
D. den na.tuurlijken aanwa.s van de hiervoor sub A, B en c. omr;~chreveil 
perceelen, welke aanwas kadastraal nog ongenummerd is, doeh reeds : 
terrein uitmaakt en welke aanwas aan de noord- .en- zuidzijde begrensd 
wordt door eenreohte lijn. getrokken in bet verlengde van de op de· 
·hoogwaterlijn uitloopende eigendomsgrenzen van de geschoriken per
ceelan, zooals deze in deze akte- zijn vastgelegad ~ aan de Wes~ 
zijde door de zee~ zooalsdeze tbans de feitel~jk& be~enzing vormt 
met het land, zijnde de pun~en waar de f$itelijke see~'&na de hiervo 
b$doelde lijnen, getrakken in de verlengden v~ de noordelijke en 
zuidelijke eitendom.sgrenzen v~ de .geschollken -perceelen f¥djdt, op 
kennelijke wijze op het terrelll aa.ngegeven, zullende de aanwas, ;welk 
zieh sedert heden ter plaatse za1 vormen, worden gerekend .eigendom 
te zij.o. van . d.~ eigenaren der kust, zonder da.t de begrenzing verder d 
de verlengden der eige.nd.Qmsgrenzen van het te.J;rein,- · zooa,ls. in d.eze 
overgedragen, zal worden bepaald. . 
De ~ervoor omsehreven geschonken perceelen zijn• tezamen met de 
ontgonnen t~reinen welke door de geschonken perceelen zijn 
geenclaveerd en gel!jktijdig door de partij te~ eene aan die ter 
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andere. zijde heden worden verkocht bij akte, vot>r mJ.J 1 Notarisf te 
verlijd~n~ op de volgende wijze begren~d~ (welke grenzen pp de beide 
aan de.ze akt~ gellechte kaa.rten , -welke door partijen. zijn voo~ echt -
~rkend en ten blijke daarvan door haar zijn ge~eckandt zijn aange~e~ 
met roode k~our) - _ 
het terrein in de Gemeente Nieuw H~lvoat: 
aan -de zeezijde ·door de hoogwaterlijn -vanat de gem~entegrena tueeell~~ 
de gan.eenten 1-iieuw Helvoet en Roakanj$ tot het punt waar deze hoogw 
terlijn net v&rlengde naar de zeezij4e vah ae zuidoostelijka kadast 
le grens yan per~eel Nieuw-Helvoet, -Sec~ie A, nummer 741 snijdt; 

_ ~ de zuidoostelijke zijde doo.r een. lljn, vat:UU" la:atstge11oem.d punt 
getx\okken in het v~rilengde van de . zuudoostelijlte kadastra.le grans 
V$11 peraeel ~~ieuw-i!elvoet A· 34-1 en die gren.s z~U tot het punt, · 
~~di1~a&!z~Sdi~i§R~Bf fRitS~~~noemd punt door de ~oldergrens 
loopende in noordelijke richting tot aan de gemeente~ens tuaech$n 
de gemeent~_q Rockanj~ &n Nieuw•Helvoet; -
en aan de noordZijde doo~ de ~emeentegrens tusschen de gemeenten 
Hieuw- Heltro•et en Rockanje, . vena:t h-e1; punt waar d~ze de poldergl;'ens 
snijdt tot aan de hoogvra.t-erlijn te.r hoogte ongev-ee~ van mijl_p~al 16. 
~ zuidelijk~ gede~lte in·de gemeente Roakanje~ 
aan de zuidzijde door de noordelijk~ ~ens van het vorenbedoeld 
terr~in in de gemeente N~euw-H~et; ~an de zeezijd~ door ·de hoog- . 
waterlinn van af ongeveer mijlpaal 16 tot een pun~ gelegen op 
tweehonderd negentig meter tan ~uiden van mijlpaal .141 aan 'de · · 
n6ordweatelijke zijde door een rechte lijn van at laatstgenoemd pun 
naar den noordwestelijken· hoek van perceel Roekanj&~ Seette· A.667 
voorts in het verlengde dier liJn· vanaf_dit hoekpunt door een recht 
lijn .naar het punt wa.ar deze lijn snijdt het verlengd~ in noorde
lijke rlcb.tin~ van de oQatelljke kadastrale gre-~s van perce~l 613. _ 
~er.volgens door een lijn loopen4e evenwijdig m~t an op afs~and v~ 
zea meter ten noorden van de noordelijke kadastrale grans van per
ceel ~ockanje D.5~ tot aan het verlengde van de kadastrale grens-
acheiding tusschen genoemd perc~l- en perceel Rockanj e D 5? en eind 
lijk doo~ een l :ijnJ loopand~ langs dit, verle-.agde in zuidell>jlte ~.i;cb: 
ting tot aan l~tstgenoemde gPens en vervolgens in weaue~ijk& rich 
door de noQrdelijke kadastrale gr$nQ van p~c$el RocKanje D. 56~ 
aan de land.iijde door de po tdergrena. in zuidelijke richtiJig tot w 
d~ze de ge.ntetl11tegr•ens tusschen d$ gem.eentett lioekanje ~n Nteulftlt~ 
sf4jdt. . _ . - _ · 
H~t- n~ordelijk gedeelte 1ri _d;e geineante ltockanje; aan -de ~uidzi~5le _ 
e&u rechte, l_ij~,. loopende vanat ee.n. punt van de hoogwat~lijn, rg$lf. 
vi~hQnde~d vij£ ~ t-aohtig m~tEn' ten zuiden van mijlpaal J:2 , · in o~ 

· veer N~ord Oost~ ten ooatellJke r1ch~1n~ naar h~t stiijpunt van het 
Yerlengde ran de -westelijke grens _van pereeel Ro~kanje A 4,0 ea . , · 

· een -lian, . oopentle evenwijdig met -ell: op een- ~stand V!\n z:ea ~meter "? 
noorden.van de noordelijke grens v~n _g~meld perceel 4}~ en ve~volgeq 
(loQr ee.n lijn, loopende van dit snijJ)unt evenwi.jdig met ~m . .: Ol) ee,n _ 
afetand van zes m.eter ten noorden van de noordelijke ~en- Vah 
pel'ot:telen 430 en 4.31 tot waa.r dez~ lijn de weetelijke gren8 van p 
oeel 4l8 -k¥,uist en vervolgens door de zuidelijke gren~ van ~aatst$ 

_noemd pe~oeel en het ve~len~e in costelij~e riehting van genoemde 
grena t ot d~ poldergrensi - , . · · 
aan de_ landzijde. ~oor een lijn loeipende van laat-&tgenoeD1d punt-in . -. 
noorde.lijke riohting lan.ge de _poldergrens tot aan- he·t snij,:punt vu 
genoemde grC\ns en het verlengde in. zuidooste_lijke ri~hting van de 
noordoo~t.elijke kfJ-da~trale gren.s van perceel 651 en vervolgens ,!an 
dit vertengde en genoetnde kadast:rrale grens trot aan,. he-t s 'nijpunt van 
die grens .. en het ve1.•lengde in .zuidelijke richting van de. weatelljke,; 
kadastral~ grens van ~;ereeel 659 en verv.olgens door dit verlenroie f/ 

'gemel~& westelijke ka(lastrale grens in noorde1ijke. riohting ~ot '}).~ 
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einde dier grens en van da~r door een rechte lijn naar den zuid oos
telljkan hoek van percee1 643 en van. daar door een lijn ten naaste
bij volgende, de aan den ze~kaut ~elegen, zuidelijke en · estelijke 
BTtmzGn van perceel 64 3 en loop!!Jnde tot aan den l!leest noord .westelijkaj 
hoek van-dit perceel, van daar door aen rechte lijn naar den meest 
zuidelijken hoek van perceel 597, VGrvolgens door d.e zuid-.grens van 
dit pei'ceel in· west elijke richting en v-ervolge.o.s door de. aan d.en 
zeekant gelegen, zuide11jke en westeli.jke grenzan van perceel 598 en 
door d~ westelijke zr.~ns van perceel 620 tot het punt wad.r die weste
lijke grcns snijdt het midden van 'de sloot, welke loopt van percee* 
620 in noord.·westel ijke richting naar h~t .Breede Wa.ter(met dien vera 
de, da.t voor zoover de genoemde kadastrale grenzen van perc&elen 
643, 597., 5~8 en 620 ongeveer samenvallen met een natuurlijke be-::
~~uzing. gevormd door een sloot of greppel a~n d~ buitan7.ijde 
van een, die perceelen omgrenzende scheltering, de grenzen van 
het Beachonken terrein zullen worden gevormd doo~ een lijn loopen -
·de ev·enwijclig met de oevers en in hGt midden van de genoemde gr&p
p$1$ of alooten) . en van laatst6enoemd sUijpunt door een lijn ge
legen in het midden van genoemde sloot tot waar deze lijn den 
eeraten duinrug ten oosten van het ~reede Water doorsnijdv, v~r
volgens door een ~ijn, volgande ~ozon duinrug in noordelijke 
richting evenwijdig aan eJl ongevoeL' dertig meter van den oostoe
ver van het Breede «ater tot aan aen punt nabij den noord oos
telijken hook van het Breede ~ater (welke punten en welke lijn 
op kennelijke wijze j.n het terrei.n zijn a.ao.gegeven) en van ~aata~ 
g~ooamd punt in ongeveer westelijke richting in een gabroken lijh 
naar de ~oogwaterlijn, ter hoogte van mijlpaal 8 (welke punten 
en lijn tev~n~ op ker.u1elijke wijza in het terrain zijn a~gegeven)• 
nan de zeezijd~ door de hoogwaterlijn van at mij lpaal 8 t;ot op 
485 meter ten zuiden van- mijlpaal 12. 
Zijnde t-llle l,;:a.d.astrale peroeelen, W41.arnaar in de grensomsch.rtj
ving s-ub 0 is verRezen, ge1ed)en in sectie .A der ge.m.een.te .Hocka.nje. 

D. Voor de~ aanwaa van de aub A.B en 0 gemelde perceelen wordt voor 
de be6renzing verwezen naar hetgeen hiervoor ~ub D is ver~eld. 
Partijen Ye-rklaardeb, dat de ve.n.nootE:chap-uchenk~ter het perceel 
gemeente ~ieuw-Hevliet Sectie A nummer 15? in ~igendom verkregen 
heett door ver jaring, aangezi$n zij en hare recht~voorgangere 
dat p&rceel sedert onheuglijken tijd in ona£gebroken, burgerl1jk 
bezit hebbEUl., conform artikel 1992 van het Burgerlijk ~letboek 

· en blijk~n~ ak~e de dato 2 December 1903 voor den notaris van 
Wijngaarden te Rotterda~ verleden, .dit perceel in eigendom aaA de 
naattloozQ venhooteohap-schenkst~r in de~&werd ove~gedragen. 
Dit perceel staat op het kadaster ten n~e - Yan den Staat der N&-
derlande~- -
'}ten a.anrtien van dit perceel verkiaarden de ooUipara.nten, · dat 
.alle· rechten ~$lke de .narunloor.e venrtootsollap schenkst;er op dlt 
perceel zoude kunnen uitD~fenen bij deZ$ aan de be~ift~gde wordeD 

~eaehohken~ , 
De vennootscha~-schenkster heeft de overige voormelde onroerende 
goederen eveneens in eigendom verkresen bij ~~ ruervoor gemelde 
akte van oprioftting de~ naamlooze vennootscbap da dato 2 December 
1903 , over .. fSeaehreven ten hy_potheekkantore te .Sri elle • den ll De-
cember daaropvolgende, in deel 280, nu.tilt1ler 2. . 
De oomparanten ve~klaardeh, dat -door het passeeren· dezer akte, 
alle ovei--e.enko.asten. welke tuaschen de partijen ter ee~ en ~er 
andere zijde te voren, betreffende de voo~elde onroerende goe
deren mochten zijn aa~egaan, zija vervallen en vernietigd. . . 
Voor:ts verklaren de comparanten, 1·n hu,nne gemelde kwalitei t 1 dat 

\ 

daze schenking is geschied onder de navolgende bedingenJ 
1. De . goederen worden overgedragen voetstootsk en in den . staat, 

waarin ·zij zich heden b€vinden, met alle daartoe behoorende reeh
ten en g~reahtigdheden , heerachende_ en lijdende erfdienstb~arh~ 
den. . · 
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De sehen-lrstrer is tot beene vrijwar].ng gehou9.en , ter zake van ui t
wiPning. noch tar zake van u.xim«ttR verborgen gebreken. 
De goederen ·worden gel eve r d vrij van hypotheek, hypothecaLre 
insehrijving en beslag. 
Elke vordering wegena onder- o~ ovexmaat wordt uitgesloten, 
verklarende partijen beene nadere omsehrijVihg van het bij deze 
geschonkene te verlangea als· zijnde alle hun volkom~ bekend. 
De achenkster draa~ aan de beglftigde ver alle reobten van vrij
waring en andere, welke zij tegen hare rechtsvoorgangers heeft. 
De be~iftigde kan het geschonkene in bezit en genot aanvaarden 
van bed-en af'; de baten en lasten van .het geschonkena ·zijn van 
heden iJ:f voot' rekeni,n~ van de beg_iftigde. 
De he6iftigde wordt bij deze door de sohenkster onherroepelijk 
gemachtigd om, ter eekoming van eigendomsovergang, d eze akte 
of een afschrift daarvan te doen Qv~rs~hrijven ten betrQ~~en 
hypoitheekkantore. , 

6. t De kosten dezer akte en van de overschrijving der akte in de 

' 
openbare registers ten hypotheekkantore komen ~en laste van de 
be6iftigde~ 

7. ~ De begiftigde zal de geschonken onroerende goederen· in ongerep-
1 ten toestand handhaven eh op geen enkele wijze of in geen enke

len vorm - hetzij direat ~etzij indirect - huizenbouu of we~n
aanleg , op en/of oultiveering of exploitatie: v~ het geschonkene 
of eenig deel daarvan bevorderen, qaartoe hare ~edewerking ver~ 
leenen of d& mogelijkheid openen, behalve voor zoover de instand

. . 

houdin~ v~~ dit natuurmonument zulks mocht eischen. 
De begiftigije zal het geh~el of eenig d el van het ges~honkene 
niet mo6en vervreemden, teuzij het belang van dit natuurmonument 

8 • . 

op Voorne eene dergelijke vervreemding noodig o£ wenschelijk 
maakt , ter beoordeeling van het bestuur der voor~elde vereenl~ng • 
DE;)ze schenking is verder gesohied onder den ui.tdxukkelijken last, 
dat, ingeval ·van onteigening ten a.lgemeenen nutte van eenig deel . 
van het geschonk~~~~ binned vijftig jaren na heden, door de ·be
gifti&de eene zoo hoog mo~elijke vergoeding moet worden bedongen 

1 en de .nelft ·van he-t netto ontvangen. bedrag dezer vergoeding.. aan 
de scbenkster .of hare rechtverkrij~enden moet worden uitgekeerd. 
,.Ule geaOhillemJ welke tUsschen partijen~ naar aanleid,ing van 
dez~ overeenkomst 1 mochten rijzen. zullen in hoogste instantie 
warden be&list door drie scheidslieden. die door partijen in o~ 

·derling over1eg zttllen worden b~noemd en die bij gebreke ·van over
een$t~ming zullen worden benoemd door de Arr~ndiss~ents~eQnt
bank te 'Aia$terdam oil door die te Rotterdam, 'ter· keuze. en ten ver-
-zoeke van de me est gereede partij. ~ scheidalieden zullen . · 
recht spreken ala goed& mannen naar billijkbeid en in hoog&te 
resoor~ uitspra~k- doen. , 
Ten slotte ve~klaarden partijen ui tsluitend ten einde de over
zichteliJkheid van he~ gehee l der geschonk~n terreinen tre beYer
de.rett, ~an deze a.kte tevens te hechten 2 topographisc-~e. door baar 
ondertee.kende kaarten, zonder dat zij aan dez.e topogra_phi.a~he 
kaarten .eeaige rechten zullen kunnen ontleenen, 
Voor de uitvo~ring dezer ov~reenkoost verklaarden partijen domi-

! cilie te llebben gekczen ten ka.utore van den bewaardar van deze 
1 ltiiuuutakte • · 
~,... WAARVAN AKTE OPU.El.lAAKT L"T MINUUT ; .)jJ.A ' 

Verleden te Amsterdam , ten dase en jare als in den hoofde ~ezer 
is gemeld. in ~egenwoordigheid van de Heeren Jan Drijver, amb
teuaar, ~onende te E.ant poort, gemeente , Velsen en Theophile I.~ouls 
Fra,ns Hoersoh, ca.n<lidaat-nota.ris wonende te B.loemendaal , als ge-
tuigen, evanals de comparanten mij , notaris bekend. 
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. O:nmidd.elljk na voor.lezing. is deze akte onderteakend · door de c om.
parant~n, de getui~en en mij Notari$. 
Gett)_6ke.nd t P.fl~G.van Iterson• t?.G.vao :!'ienhoven; ·Jac P . ihysr.~e; 
11 .. \JJ.e~ ~dert Azn .. , J . D.r~jver. ··rJ;l . itoeJ:-sQh, J . .B.van de Her~ .u~tari,s~ 
Met V:tJf anncxen , gratJ.s gerelnstre$l:'d ti~ A~sterdam., 23 '. aart 
192?·d.eel 3 blad 1% , no.LJG42 , aeht bladen vijf' r·env Joien • 
De on·tvanger- no.3 ;eteakcnd _l?lc c&rdt. 
J)e 011de:c~etedcende: 
!!. .tDRIA .. .m· PEIBH Vk'f HO~"Y • ~r~n, care;a.dcor, ,~ 
2. BA;REND P.AtrLUS WIL:.EB~~ L E :ii . .A!Rt a.gent v. buitenl . h~.:lzen, 
3·· DRIANUS RlJD,O L~HUS Vf£1l'B~UOOE, makelaa.r in grao.en · 
4. J~f$0 Vft$. ROEY B~ ITH, oargadoo~, . . 
-allen won.ende te Rotterdam en 
;. Mr.ANTON CORNEtTS VMi lOK~ a~cretar1s ~ener Handelsvennoot
scha_p, wonepde te lUllegei"sberg, die sub l-4 in hu.nne: hoedani~ 
he-id van eeni~~:ge oommissnrisseu en tUe. sub 5 van ee'nig ged~le
ge~rd COlamissaris van de N.v .. :M.aatsqhavJ)ij tot · ~loit~tie vazi 
Onroerende Goed.eren "Voorne• s . .Dui.n~', ~evestigd te Roi;terdam, 

_ v e r k ,l a r e -n: _ 
te;p voldoening van artikel 7 der statuten van gemelde vennoot
schap hune medewexking te verlee-'lell ~oii-cn macht.J..giJlg t~ c;even 
den Direateur om nam.ena:r de voorznelde verinootschap aau. de wver
eellig! ng t.ot Behou.d van 11atuurmonuutenten. in liederla.ndu g sveatigd 
Amsterdam.,. 
·a. te s.cheiik~"l de· navolgende ter.-reine.n· .onier: . 
gem.eente Nie-uw-Hel/Xoet kadaster Sec tie A nos 157, 341; 247 • .325. 
gemeente R~cka je, zuidelijk deel kadaster sectie A Nos• 1 ge
deeltelijk 8}, 86 , && 8?;· 88, 24-? , 259, 6'70 gedeeltelijk gemee.tlt,~ 
Rockanje, noordelijk dael kadae-ter sectie A nos l geteeltel.i·Jk 
4-19, 660 g~deeltelijk; ter total.e zrootte van. ongeveer 557 hec~ 
t~en 33 A.68 c.A., alemede den natuurlijken ~auwas van de boven
genoemde pereeelen, welke aan.was ka.das·f;raal nog ongenwwerd 1$; , 
do9h reeds. :ter.ee1n ui tma.akt, een ·en ender zooals dit nader in de 
ak'te 2al worden o-mschrev$n. . 
b. t~ verkoopen tegen eenkooDprijs naar de. gekapit&liseer~e op
brerrgat ·op basis va.n ~ zijnde :f • .;i)OOO.-; de navolgende terr-einen 
onder: . 
gemee:nta .Nieuw-Heuoet, ·kadaster sectie 'A .Nos .l69,194 ,197,206~210• 
21~, 23.4~ 236, a57, 258, Q~V. 268t 278, ~90 , 292,293~ 298.7QO, · 
,o~,;lQ , .311, 320, ~a9, ;>9~, 33li_ 3!>2., 337, 338, 340, gezaeente· 
~oekanae, .zu.Ldelijk d_e$1, kad.aster seotie A, ~os. 260.1 331, :334, 
jBl, 382, 385• _ 506, .$27, 528; .5~0, 561.1 613,_ 61&. 66·t, ti68; ~69 , 
g~me~nt$ Rockanje1 ~oordelijk deel, kadaster sectie A, n6e . -
407t 408~ 409, ~4lv. 413, 416, 417, 41~. 646, 64?, 648 649f . 650~ 
6.51,- 652, 653, 661 ~ de peroe~~en w~~e in ~ltoos, durend_ er~-· 
p-achV: zi;jn Uite;e~~ven: .· onder q.e g:tmeeht,e 1h .. euw-.Bel'voev1 kadas1i~r. 
-sec-tie A, nos~ 170, 263-i 259 Em van no.~02 het gedeelte groot 
1.23 A, ·afltom.stig van no . l88; -gemeente llockanje, .noordelijk (.\eel, 
ka.daste:r; seotie A noa 4:20~ een gedee"lte groot 2 c.eni:liaren 4~1. _ 

~~cy~;~e verleeneA het reeht van koop op de navolg~de' perceel~n onder 
de aemeente T<ock.anje , ka.dabiJre,{;ll bekend i~ !Sectfe At nos·-.4?9, 

1/ 591, .59-i , a.ire~ 30.69 . 00 H. A. van no ,. 660 circa 8"~5~00 H.{~... va..n · 

1

1 
no.l circa 2.18.75 H. A. van no.65B circa 46. 37.00 area van no . t · 

\ 
1

504- ·en ci~ca 1 .. 78 .00 H.a . van no.61S, aaro.en gr~ot 'Oilg,ev.eer 50 n.A • . 
een en a.nde~ z-oo-ala di t .nader in. de akte van overd.raoht zal wo~deil_ . 
omsefir.ev~n; zulks voor een pt'ijs te bepalen door d!'it! deskundig~ 
en voorts ten la! te van de voormelde perceelent genaamd. "Servitp.ut 

i Tq,q..W~f en ten bate van de gedeelten van de perc~€.0Jii !ooaifhjl «: 

~
\ ~A nos .1 en 660 welke door verkoop komen aan de voormelel.e ve.- · 

· j (P e~ni3ing te vestige,n de erfdi~nstbaarheid da.t gedure.n<i~ den t.iad 
dat de Vereeniging eig~~es is van een gedeelte van het heer$Ch~na · 
erf, het lijdend eri: noch gehee l noch gedeeltelij.k raag wor.den .. 
ontgo.nnen of op eenigerlei. wijze in exp.l<?i ta'bie rnag worden ge.no-
m.enr 



• 
dusdanig dat d~ uurd ~ het aanzien als onontgonnen en ongerept 
natuurterrein zou<.l.on veranderen. 
d. te cedeeren de divorse ·vorderingen ten_laste van ~e pachters, 
huurders· en erf~)achters der :per eele.u, welke als voormeld aan da 
Vereeniging tot Behoud van Natuurmonu.menten in ~1~derlnnd worden 
geschonken of overgedragen het sub a t;m ~.g~~elde, onder zooda
.nige voorwaarden en bepalinge.n ala de directie nader zal overeen
komen; nitsdien de f cherlkin6A- en v~rkoopsvoorwaarden en bediagen 
te re~el~n, de kooppeningen te ontvangen en daarvoor k~ijting te 
gevcn, 4e vereischte akten te doen opmaken, verlijden en te tee
kenen <Ul verder in den. uitgebreidsten zin al datgene te O.Qeh wat 
de directeur mocht nocdig aehten o~ de rechten van de door hem 
vertogenwoordigende vennoot chap te bewaren en de goederen in 
eigendom en bezit vaa d& voormelde Vereeniging te l~verem. 
Onderteckend de11 28 Februari.1927 • Geteekend: A..l?.van Hoey Smith, 
B. P. Willebeek le :aa.i.re; A.R. Verbrugge, J .van Hoey Smith, A.O. 
VSJ:l Eck. 
Heden den 15den ~aart 1927 compaxr~erde voor mij Carel David 
.t1.dri~an Deibert , notaris ter standplaate Putt en • a~rondi ss~ent 
Zwolle, in tegenwoordigbeid der beide na te noemen, mij bekende 
getuigen. 
D~ Heer Doctor Johannes Theodorus Oude~~. particulier, wonende 
ye Putten, volgens ziJne verklaring ten deze haAdelende in hoe
darligheid van voorzi \iter van de dagelijksch bestuur van de Ver
eeniging uvereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Neder
landr' gcvestigd te Amsterdam, welke vereeniging als rechtspersoon 
is erkend bij Kon . besluit van }1 Maart 1906, no.47 
De «ompara.nt verklaarde in zijne geo.elde goed.anigheid volmaeht te 
geveh aan den heer ~.Pieter Gerbrand van Tienhoven. asauradeur, 
wonende te Amste . .t:dam, ondervoorzi tter ei;>. ,penningmeester van voor
noemde vereeni~ng. speoiaal om hem oomparant in deze ih zi jne 
gemelde h-oedanpghei:d te vortegenwoordi~en bij het e.angaan van 
overeenkomsten van ache.nking, welke aan de Vereeniging "Vereeni
ging tot .Beho'u.d van Natuurmonumenten in Nederland., voornoemd, 
zul1en worden gedaanl de voorwa~en en bepalingen, wQaronder 
die schenkittgen ~ullen plaats hebben voor en namens hem vast 
te stellen, de aoodige akten daarvan te doen opmaken en teeke
nen1 alle aohenkingen, welke aan ganoemde Vereeniging iijn gedaan 
of zullen worden gedaan·voor en mame~s hea in zijne iemelde· kw~ 
11 teit voor ·genoe~de vereeniging uitdrukkelijk aan te nemen; · 
.hetzij bij de akte van achenking of bij Sfzonderlijle akte en ' 
verder o~ te· die~ zake alles te doen wat nooQig zal zijn, alles 
met de macht van aubst1tutie. 

W ARVAN AKT~ UI~ TE G~VEN IN ORIGINAL!. · ~ 
Verleden te Amsterdam, ten tijde als in den hoofde dezer akte , 
is g. meld, in t"!genwoord'-gheid van de Heeren ~heophile Louis 
Frans Roersch, oandid.aat-notaris, wonend& te Bloemendaal. BJK en 
Aren't' l>ijkhuiz.en, kantoorbediende wonende te 4materdam• •ls ge
tuigen, evenals de oomparant mij notaris, bekend. 
Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderte~kend door d~n 
comparant, de getuisen en mij noKtaris. 
Geteekend: H. W.Heinsius, ·Th. Roersch, A.Dijkhuizen. J . B.v.d.Eergt 

. · Not~ris 
qeregistreerd te Amsterdam~ 17 Maart 192? deel 6, blad 28, no . 

· 542, een blad, reen ren.voo1. , 
Obtvangen voor reoht ;g.1.50 De ontvanger no~3 15eteelcend 1>iccard t 
Uitgegeven ¥oor afsehrift op heden 
14 April 1927 

(w.g.) J~ B-. van. de Berg 
Notari.s. 



... ._1&0_., ~ silne ..SlaftiiC 111 hoedaipet.A 'lab 

{~.J!iltn•· ~ ••1ue TeDDOOtiiGb.ap •JtaaUGU.ppJJ tot .BQ101tase 'flllll 
~ loeaeren "VoorDtt'e Dllin", pl'dti&d te Bott.._, OJCe
~ ~ •te wrl.eden 'I'Oor lfotaz-18 JIHder P.J. ftll Vi~~ te 
•ftiFHIIi In tvee4en deo•ber :aepatiellbondet Clrie, &fti~ld.- Ml 
alteil WZ'le4en wor Hen notane dell fttlriifllldell ~-aece~ 

hoDbrt -· •aen en trildiC ~ebnarl "Depplt1enboD4&4 tvrrlf eil 
..U. 'oktober aepntieDhoftllezod. neplftien, op 4e o~ ~ ~ 

keD *'- 4e 10ninkl1jte ~ 1a wrleenl b!J IHlUta zra
~~k wn de achttieiden ~ber ~ltdiOIIIIIJII «de• ~ 
aer ~~ a. tweaen DD'Miber nepDtidboJJ4ei'Cl Ha, m• Ill" 16, ._ 
twM • 'hbtipten t.'bruar1 nqent1~ t1raal1, liMP Ill" 42 a 
4• 'fteltd• oktober Depnt1nlacmder4 mpnt1en, riuwer 86, 1IW1ke beer 

'Nil ltenon nlpna &i~ne ftl'klar1Jia tot Da te aal.den noJduell4ellnc 
bnoe&d u, 'lr:raohteDII II&Oht11J8 ftll ~- 41er '-l.oM · 
Yemaootaohllpa 'YE welke aacht~ 'l'8ft C!owt•eariasen blJJkt ut ... 
• ~· atte, vel.ke sa geheoht aan ene akte ftD ~ 
door ~ naulose vennoouohap •4e op heden wor ~ DOtvi8 

Yerle4en, partij ter eeae z131e, en 

4e beer R8eater P1eter Oerbrarl4 van !ierlho'Ya, aaeuradeur, WGDII!ite 'M 
Allatert., •laeu ziJne nrklariDS, baJiclelende: 
a . 

'l'llll -. te D08ten Vereen:lBina; 
b. ale aoDieliq luthebber ~ 4e Beeren: 

1. Doctor Johamlea !heo4oru Ou4•au, part1CN11er, wna4e te 
l'u.UDJ 

2. Doator. Rein V111ema .He1ma1ws, Ileeraer, wonencte te ...Wrt.• 
418 b1j het nretrekken 4ezer 1u~ ban4elde, re.peo
t~l1,1k ala -foorz1tter. en tweede aeoretarla 4er za te Jlalllll 
Vereen~, tarwijl ~1j tez&rlen met 4en Hoer n.n ftezaho'Ril 1Jl 

' 
s13ne hiel"t''Or BUb a. omscbreven hoeclant8be14 e met de~ 
te DOeMD Beeren Thijsae en Cleijnderl 1n hwme al.claar pno•fle 

h~eden vormeu he-t d&&el1jltaoh beatuur 4er Vereeo•dnc 
"Yere~nc tot Behoud enm lta'tUllriDOnwaenten 1n "lftMJ.rlaml" 1 . . 
ane•t.l&d te uaterdall, 4at overeeDkoae'tia artikel 8 a. ~ 
ta YD .-e1ae v~ tot na te aelcle recibt~ 



- .... -- IIIDar1k OlfijiiiC1S Alberta I DOll, JU't1all.1W, ladft ~ 
iieu JleM»eab te Blo•w•l, tMDe wrblt~f Wale te w.;. 
,.._, ID ho~i4 'ftD 1.1il ftD ha Dasel1;1k*C6 lleetar, •• 

a-14e "Yft'Hilldng tot Behoud ftD J'atuurmollDiltDt&en sa··~ 
lalll•, --- partiJ , .. aD4ere z13dit. 

Dt aca,_..t ~ Itereon ter HM B1~4e ~., :lA ·~- ..,.._ 

.-148 llicMIIIIIft1&Mf4, naMZI8 •• 4oor ~ ~ ....... .,. 

WIIIIOOti'CjMp, ter beoorctellzla 'ftlll het 4oel cter veree.,'81111 tDt ..._ 
hCIItl4 "ftlill llafnmrmoi'11ZIIellten 1n :lfel.erlanA en ter ataon4ariils ftD lad 
ta'N!.D 4oor. c1e part1j t:er ''ne s134e aaa pnoemde-T~ -
eataoat.l bSJ akte heden "WOr 111~, llobz-181 wrle4•,4oor wlk ier
rdD 4e !Uema te no•an peraeelen al.le &1311 fieiDOlanercl, iJa wl1eD 

- ft'llea e!pndoa te wrkoope eD 1n ·~ OYW' te drliPJ1 Mb ae 
l 

Yere•tsSJJC ...,....,1aina tOt 'BekCRl4 YBB 111m:11mDo...m8a 1a ~· 

wor wlJce Tere•!clns c1e oo~e ter e4ere u~ae, !h ~t" 

baaw, ~-. enen, tam, bouwliiD4, -.~a sroot 'Y13:t s.ota-. 
zea .a-.a, aoht Cent1arer1J 

B. 4e oni-oez..!Mle so«teren, plepn oh4er le aeaeente JlMbmJe, attit-
113k 4Ml • aldaar ka4ae1r~ beken4 1D seotie .A mmer H0,,,1r 
,;.,~,382,385,506,527,528,560,561,61',616,667,668,669, ala timi

.. , IIOIIID'e, 1al1n, boaw- en wilaa4 a -~ ~ poot ~~ JIID

tazwa, f6l • 4er.t18 AreD, Mn en tac!lt!« Oe.niaraJ 
o. cle oaroeiWide goederen, pl..- OD4er 4e pmeeate-~ • ._.._ 

1~ deel, c a1.4sar ka4alrtraal bttkeDI 1Ji aecrU.a A, FP llW .,,.. 

409, 410,413,416,417,418,646,647,~649,650,651,652,~"'· ~f ... 
aab1DWl,.. eFt, tuln, ~ en we1lam4, amen · aroot ...- ...._.._ 

twe • ftet1c arm, T12:t 8ft tachti& oenttaNnt 
D. 4e ODI'O..m.t. aoe4eren, welke in altoosctvan4e ~ -..,.-.1-~~ 

Pftll • 181qaa z13n: 

.,._..,.,. te W14Rur-Belwet. m ao~, 26,, traU. a.tn 

'l1l8aU GlfttiareD, 1n ·~t b~ wtn. ~ 8tdeJa, sw,.-..~ 

·~ 259, hu1a - .-. 81"00" .... -- ~~ ---~ ... 



••••Ill id.Ja 11l ll!lct1e As 
~" 1r 420, tu.1n, fP."'O't ~SeD A1wl, twe en tacht~ o.au
... .. .. ieel ,. groot bee .Arel:l, ill etpaaht b'-3 Jl'.orMl.!a 

~ te BooJam.1e; 
42t, hula; sroot acht an derU& Centiare, 1n erfploht bii aoz..
M11a '71ooater te Roobn~e; 

OldG" 4eHB ftl"koop en koop .zi~ll iliet begrepen cte opftalla, wU. 
sieb op het ftftoahte 'beY1b481l, al.le ~lke opetalle, lliet ut.ate
ri.D&' ftll • te Mlden, elgeD4oa s~n ..._ 4e ~ ~ • 

~ten - op welD oplftall.en de 'Yeftoopllter in a- ... ~ 
..... u.. 
h opnal.1e 4ez' perceel• a-eeilte B1aur-8el"YOet1 Motle J. me _. 

m e Jroelrwn~e Hatie A, -1" 560 e 616 s1~n e1paa,. ftD .,.._ 

toopeter • 'tiOI'4en b~ deH ae4e ftl'tl:oeht 'U.~IIde 4e 1llllll'4e 41W ..

etaU• Oli4er a h ael~ ~ be&Npea. 

~-~. 4at le ftl'keopeter .. WOI'Jiel.le OJIIHftllle 
pea_._ ill .Sa-toa ved:reec toor cte Ofti'IIOhrijYiDC tea ~
bllton te 11r!:.Ue, den elfte cteoeabftt •Pil"S.hoD4ezrd dfte', m.-.1 
280, .._r 2, 'ftll een u1tU*Ml der akte Tan opr1.oht1Ds YMa war
M14e TeliliDOtlllbap, wrle48rl 'W'OQl' natarla lleellter PSeter JalSa -
QJ_...._ te Rotter4a den weeleD 4Meaber _,_,, • ...,..an.., 
~-~ 4at a.e verkoop 1111 koop 111 paahUt1 wor ._ 
·~· 'nD ~ lB DBR!IG ~l!lm GtJJ.DJa, w1ke 4~ aoaparet tft- ,._ 
ajJ4e, ill si~ne eemeJ.de boeclaD1Che14, Yel'klaarden va 4e ._.,.._ ..-,. . 
ftl2&a1 te laebba, 4aarYoor Jar1.1t1Dg pwD4e. Z1~n4e «• W81C. .. • 

te ae14en. er1'41ellt~1d, welker ?Mt181Ds IMN1e ec W'Jate •--' 

daer ~ ODder 'VOOI"IIelle tooppr~a bearepea. 

De OQII1P8Z'8Dt~ "Y8Z'tleard.ell YOOrta 4at 4eM ft1'koop e koop 18 ..... 
acbied cm4er 4e •Tolgende be41Dpru 

t • De wrkoGhte oDrOerende goecleren aaan op de koopera antr ftllllltoOta, " . . 
1D 4eD lltaat waarill si~ ld.ch heden lteY1Dclen en worUD .. l....a ~ 

'YIII1 I!DOtheek, ~thecaire 1naohr1~T1ric a bealag;Jd.~DIIe 4e wr
koopater· tot pane udere Yr13var1JiC •hoU4en 4aD tet dJe. ~ 



~~~ 

·•la ..,.,...., t 1101-dende-ctoor 4.e nsoopeter, aan 4e koo]tetarld4 ' . • • . • '(:'" ~ - • • 

.._ -"•~en.·alle reaht-.l welJte a1~- tepnove 4e 'be~ 

~aez..:, paoh'tere ot ·:~tera ~een, ~e·alle ' 1aatu, w.tlD 
..,. 4a .S.pn••r aoetin · Wor«en ge_ .. - ·.-... , '98n_ bel~ at ..OOr .NJr.-

- - - 1 ~~ .. ... 

~ ftD. t. koopst,r. · 
4 . ... Alle ~~en ·tu.aeohen_ Jlal"ti~en_ wor. heden, betretfeiMle. het 

ldJ ·~- 'ftti1toahte, ~' zijn 460~ · doe akte ont'bOD4-. . 
. , s. De, ~1'ko0Pater"·drnagt aan de ko0ps~er ~ alle · ~tm - n-~

wariDS 8Jl anden~ welke. zi~ tegeri ~hare ~tnoor~ llOOht bitbo-
ben. 

6: De ~- ..U: .de -treko~e om-Oe~e goederen zc)~ee1 11081113k 
-~ 1D den .toeetan4, wa8r1n· -~~ aiah 1heden beriDien a ae. 
hUiscboD o:l explo1.tat1e ·ft!l 4e terreiDeD bevor4eren11 '·dUclani& 4at 
ol • • •' 

aiD-4 fflit/ ot aanzien· er. &amlerkelijlt door soiKten veraDCtern. 
' ... ' • - ._ J 

7_. De kDopateJ;' sal het geheel of eenig,Cteel Tan het pkocihte Die~ YU'I-
' ... . , _ • "~ " '· l. "" 

~ tn&~ het belalag '9811 41-t ~llUIIent op Tocmae .a 

~F'* - · · ~· wrvre~ding ~odi&. ot,. ~':~k aaakt," _lillha: tw M-
'iiJ . .~ ,. 

oorctelJ.DC .,. ·~ 1!eatua.r~ ·d.,, vezoeem:ssne-t~ar. 
f - - .• ~ - . . - ,. - - -

'foor.tS' nrklaart de• oompe.J:"Iint ter ''ne, ill mi~n paa14e ~ 

~. 4e rawlpn4a &an de., verkobpSter toe~ortmd-e tJ&rcielnt 

~-~'a. "~diet .. een bru.ine 'u~n op" de door ~~- .n 
~--ha!d~~-.~te ~ ua' ~rmel.de akte ~.,,_,"*ne 
~. bu-t, . betl'ertende' het .BOorttel.!Jit 4eet., 4er" ...... Mol~•· 

~ . 
s~ '~• naar· welke Jraatot ten aese 'wordt ~~ te nh1U 
~ ' - • ~ - . • "l 

C1e ~en .. plepn_ on4~:4e' -eeote Boak&DJe en aldoar ~- . 
~ r_ ., - t .. • -. 

bUim4 in· eeoflAi A, nwllilere. 59t., :w81lllli4, gt-oot Tier Bec,&'Nil, ·...-

c aeati& ~ ~en~1g Cenflaren; _592; ~,:. Sr;-oot bee ~. 
T13:t Ai'enJ;. nD .U,.er 660, :~hie~, oeJ1· &94Hl. te.· 8l'OC>t OD8weer ~-
Beetaren, . • , ., • . ~et~ A2oen. aoht ab ·~!g.~tial"eD 0~-~ 
ala "bi~ latere. ~strale . opmeting ~ai ·bl~kfm.; zoomede het ~ · 
~e ~1-i .A; DW:l!iie~ 479, grtiot zelitte.n Oentiaren.J ·ftD ID&OiMr '1, 

~ - .. . .,_ . _: .. - .. . . ~ 

!ttraiiA• eea. ~e~te g,oot oqev~ acht Heotaren11 n:jtt1m ANa ;f}J' soo 
· ~t. ala M~ ~tere ~Mastrale op~et~ .zal ~1~ken; ft!l ___.. 65:8; 

i . 

!mia-, ~. s~'- u1~ en bouwlancl, een gect~~ ~t OllpTHr 1tiree· &o-

taND,. ~ft.m .Aren, vjJ:t eil z~nt.ta Cent~, et soo. sroot ~· ~ 
la._.. ka4118trale> op11e~~- ~-· blijk~; van·· nmmer. 594, '11l~ ~ fill• 
a~te. ~ cmcUeer Bee en. nertig aren,. sewn en 4.-tlS ·aauafta .. d 

I ·' ~ . ' ·- . - - -

ao,.poot cal8 b!J latere .JEa4utrale oPaeti!l&. zal bli~UDJ en • . :.,.;i' diNt.~ 
,.~ . ~. ~ pa~~~ ·~roo~ onaeveer .Un. ~-- aob.'t .~ . ....-~~-~-~ 



• 

Mlfl• 'ftl.ll cte aloot, a!e \fan peroeel Bockarl~· ~ ~ 

S!l aoor& ~te rich'Ung Daar be1J :ftreede fiter 1~, cJm .-.a 
~tell. ooate van het BreecJe Vatezo 4oor.am:at. YG~ a.-. 
l1a!:araa 1D Ioor4e113ke ricbU.ng eTemd.341C aan en OD&W'Hl" 4~ 
Jtilter 'ftll cle Ooatoever YSn het Breede Water tot aan em pant 1ia1t~ dell 
8Por4.:.00athoet Tan het 'Breede Water, velte punten en nlte liJD op 
DDII81.13b Y1~se 1n het terrein zijn aangegw"f'81l en :nrYOlpDB 4oar ea 
lSJn loopccte ftn laatatgenaed. pant in cmaeveer llestell~ka ~ 
m Hll pbrooke lijn naer cle hoogvate~liJn tar hoogte .,. ~11*11 .. 

w1ke pallte tm wllte 11~n e'f'elleene op kennel~ke w13u 1a lad t8l':ntli 

z131l ~PftDJ 

aan de 111114s~4e 4oor een. Nabte l~n, loopende vanat het jnUlt __. 

het a1d4tm ftll genoemde sloot &enoezide dlaJJn'ag an1j4t,' Daal' hd. pad 

nar het a144en ftn ae:ae &loot de lleetelSJke grena nn het peroee1. 

eeoUa A 68) l!ll'lSJdt en 'ftlldaar door eea U~n wl.gende ctHa SNJ!8 ~ 
•oorlel.SJka r1cht1ng en venolp!la door 4e noorde11~ke gnu ftD hat 

., peraeel Seotie A 620 en TenOl.pne door een rechte 11~n lo~ :aaar 

4an Bocrd-Veatelijken hoek nn peroeel Seotie A 594, ptrokkezl OftCI8-

"f'8ttr 11'1 eta n.ohtins der Koordel.13ke sreu ftD 620 en c1tiarDa door Mil 

U~ll 11'1 Ooetell~ke r1oht1Dg 11aar een punt op 4e ~ aaD de ~la 

ftD,pez'Gtl81. a.at1e A 60"1, gelepo op ~,... eembOD4m ~~ 
ftll 4811 hetel~ken hoek "f'8Jl eenoelld paroeel m ftD «ear laap ... --

MD MD 4e Zee1j4e ftn de peroelen eecftie J. 607,606, ,-o Cl 319 id 
waar ctese 81'eat9 wn d1t laatne peroeel an1~ctt het nrlen&de ftD. a. 
f.u14 WerieUJte Grene ftl1 perceel A 619, ft1"90lge!ia ctoor ..a ~ 
ulttlaltenlle bet wrlangde 41er laatstpnoude grena en 4oor 1......._ 

.JJ08114e £IW&II m het Terlengte an het :nrlaade Her 8Nft8 1a ...._ 

...... li~ke z.lchting tot II8D 48 ll"eDS &all 4e lan4B134e ~ ,....., 

leet1e A 618 en w.n hiAJr 4oor een. l1~n 111 'ft"1jwl dnelfte ~ 
riolltJ:Dc tot UD de 1DepringeD4en hoek MD ae .lfoOrdsjJie ftD Ut: .,._ 

oeel. • ftlll bier naar den meest Oostel~ken hoek Tan het berlre.....-,e 
benet,en laatetpnoemd perceel, langs het m14den van den 'bll1~ 
41• cte' .-oord.elijke arena nn d1t boecbje nmat en Yel""'''l.pu 4001' Mll 
ljJil ~ Jloord-Waatelijke r1ohtj,ng, evenv1341S aan en 6p HDhcmlerC 
aet.er atnaa4 ftl1 de grenzen die in een pbroken l~ll de JJGCr4e1QJr:e 
~ "faal het tel"l'81n op ~en un de "YereeniglJC to-t ...... ft:i:i 

lfatuurao~ 1J;l Wederland" gesohoDlteD wrmen tot-le~ 
1131l, ._ en antir kermelJJk in het terrein aangegna. 

IDU.ea perti~ tar andere z1j4e gebru1Jt wenaoht te makM ftD ~t ~din!-



I 
. I 

S'~liltliiMIIia Yill OftNenet.,.'DS a•''• 4e 4r1e 4HbJI4Spa ._... 

.) .. ..a 4001' 4e Arrond1aat1118nta ReohtltaDk te Aluterd• of t10~ U. t. 
aette~, ter Jtenze an ten nrzoeke ftD de aeeat prae4e ~. 

De ~ Rllen de prija bepalen Daar b1111the14, reke1dD8 hota-
4ea4e aet 4e Tukoopwaarde van het bedoelde terre1D aet 1Daaht~1JII 
YBD he't; IUrop bij deze geTeati&de aerY1twt, soals hieraa ~ 

• 
~ofte ftrklaarden parti~eza b1~ deu te Tes~iBCl tn bate ..- te 
peroele: locbnJe, sectie I. J'IUtlller t e A l'lU.dler 660, ftOJ'SO'ftl' 

.-----+-
kCIINilde door de •de op h84en plaate gehad hebbencle eohnkirJC, t4ta 

oYerataaia ftD a1~ notaris nrleden aan de koopster in deze, al.a bee

aaben4e ernn, en ten laste vu het hierft)Or OllBchreT• ·8e:l"Yl~ 

Mr~"e1Jl•, thana nos toebehooreD4e aan ygel'JII8l.c1e JIS&teollappi2• ala 
' 

1SJ4eD4e Bl"ftD, 4e e~dienetbaarhe14, 4at ~de de· ~4, tat 
Y00r!1'0ell4e Verec181na e!pnares 1.8 ftll •• pdeel te ~ 4e hHNclh-... 
4e erwD, het 113clend ert, nooh Pbeel, DOOh pcteeltel13k _. w.ra• 
ont&DDBe o~ op e8nigerle1 W13 .. in esploltatie aag wrdft .....,.._ 

41aahn1C 4at 4e ur4 en ~t Sllllsien ala ODOll't&ODilel'l ea oi~P'i'_,. 1fil.oi. 

tuurterre1D BOde veranderen. De '1'~ tot Beboud ftll •~ 

TtmDOOtadlap ftrtoopeter in t!ese, nu ~or ala4an aa 1D41en het wdl~ 

bedoeld SerY1tuut-.erre1n aan ~ parti~ ~ andere .:1~48 trr ~ 
sal 0"181"8t1Nm, 41t terre1D 1n onprepte toeeS&bd te ~ •:....:::~~-t---
geene enkele WS.~ze- of 1n pen enkele vol"Dl - hets13 dirH't, ......... ~ .. 

indirect, .hlllzenbouv' of vepn-aanl.eg op en/of cult1veer1DC or dpld:.. 

tat1e van het tel"l"ein of van een gediJel.te c!aarnn te bevorctere&. ~ 
"toe hare Mdeireliting te verlenen of de •ogelijkheid te opeDIUl, llebQft 

Toorr.ov•r de 1118tandhouc!ing 'ft!l dit natwrllOINilent zuD:a aoo~ ~ 

e1.8Chen, nlka ter beoorc!el1ng van het Beetuur der Vere~prier 

in deze en 't8T8J18 011 het geheel of ei118 deel. van YOOmeld •a.rnwut

terrein• D1et te zullen vervreanden tenziJ het belug 'ftJI het Jrattair
ltOJmllent op 'Yoorne, waeronder aoeten worden veretaan ae gODden op-

heclen aan de Vereeniging gesohonlten en nrkocht door de ~-• . 

'Yeunooteobap T8rkoopster 1n daze, eene 4ergel1jke T«rY.re~~ noli£ 

or wenaelijk maaltt, ter beoordeling Tan het bestuur der Tool'iielle Yer
eer11.81Da, wrdel'lde cleze nrbinten~s door partij ter eene &i~de YOU' 4e 
Mamloze Yanootschap-ver.koopster ~" deze aangenOJII8Jl. 
PartSJen Terklaren eifidel.~jk, dat de reahten en ltoatiiD o_p leu ilkte 

en hare oversebri~ving ten eypotheekbntore' vallende, TOOZ' rekeii1Da 
Tall 4e .koopater ~~n, 4at ~ij a:tatand doen ~ de reohtea, tctt ~ 



lflll ~. aabtenaar, wonenda te 8an't])oort pmeente Tel.een • 
~· T.oa1e ~ Roereah~ oand1deat-notar18, 'IIOnelid.e te Bl.oe
~ul ala cetutpn, evenala de oom~t aan mij, lfotaria, llekend. 

ODI}ltctel.lSJJt Da YOOrlezing 1iJ deze akte Onderteekend door le onpa
zoaat., cle setuiPn en m11, llotaria. 

letetat: .r.R.~. Tan Iterson; P.G. van !ierihcmm; J.P. IM3-J if. 
Ole1~n4ert .Alberts!lloonj J . Jll"ijver; '.r . L.P. Roersch; J.B. ftD 4e ~er&, 
110t&r1a. . .. 

Oeregie~eer4 te Amsterdam dr1e en tw1nt1S maart 1900 MftDetrintiaJ 
I 

4eel 3 bla4 196 no. 4043, zeven bladen ~ien rtm."'IOieD.J ~ "'ICr 

~t achthon4erct nj~ en zeTentig gulden J 875,--. 
De On'Wa~t.Pr no • ., getekend: oDleesbaar • 
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