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Heden, de zevenentwtntigste
negentieDhonderd dr1e§nze
veraohenen .. roor m1.1, mr. llar e Johan_Ke.iJer, .. not.ar.is ter ...........,... -_
ts Amsterdam, 1n tegen'ii'OortUgheid 1'8ll de na te. noe100n
de beer Ja100s Riobard Pennington van Hoer SmHh; reder,
te Botterdam, ten daze handelende ala enig direoteur van de
terdam geveatigde na~mloze nnnootschaJ): N. V. Kaa hobapp~ to .. · ·. •
B'xploitatie rnn Onroerende Ooederen •voome's IXlin• en ale zodanig
die naamloze veDD.ootaohaJ> ten deze vertegenwoordigende,
. · ··
bl1Jicens van de tot na te 100lden reohtsharu1el1ngen overeenkometig de statuten vereiste goedlceur1ng van de comm1ssar1ssen van
gemelde naamloze vennootscbap u1 t een aan deze minute geheoh~e
k:lartng,
ter ene z1Jde, en
de beer G1jsbart Karol Cons~t van Tienhoven, algemeen proou·
rat1ehouder blJ de Nederlandse Overzee Bank N.V., wonende teAmsterdam, ten daze handel~nde:
.
a. als lid van het dagelijlce bestuur van de teo Amsterdam geveetis-.
de vereniging& Vereen1ging tot Behou.d van Natuurmonumenten in Nederland,
. :·
b. ale - bl1Jicens een onderhaoose alcte van volmaoht, getelcend ...1n ···::· ·
de maan.d me1 van cUt jaar, wellce akte na voora!' door daze oo~.~ :
ala laethebber, in tegenwoord1ghe1d van .....j, notar1s, en de na,:~a· .· ,
ooemen getu1gen voor eoht erlcend en ten bl1Jke daarvan door allen :' ,:.
getelcend te :.ijn, aan daze minute is vastgehecht - sx>eo1ale laet":O:. : · ·
hebber ren de heren:
· ·" ~~!-;,~' .
1. mr. Hugo "iillebrord Bloemers, collllilissaris van de Koningin in' ,da: ·
v1no1e Gelderland, wonende te Arnhem,
. , . .}.\-_: \
2. mr. Hendrik Westermann, advocaat en J)rooureur, wonende te .Am~ · ::
sterdam,
.
. · ·
3· dr. Gerrit Anton Brouwer, part1oul1er, wonende te Biltho
4. 1r. Fr1edr1ch Wilhelm l'alsch, part1oul1er, wonende te rr..............
$. dr.1r. Zander Yalce van der lleer, part1oul1er, wonende te a~[k'EL~
venhage,
6. mr.dr. Constantinus Nicolaaa 1£ar1a Kortmann, comm1ssar1a
1 1\.uu.u~~-u 1n de Prov1nc1e Noord -Brabant, wonende te • s-Herto~"-'~-'
bosoh,
.
·
. .
die deze last verstrelcten 1n hun hoedan1ghe1d van ondersolie
l1Jlc Voorz1tter en laden van het da~~lijlca bestuur van voorma
vereniging, in wellce hoedan1ghe1d zlJ die ve
tezamen·
de laatstgenoemde oomparant voor na . te melden
tsgeldig vertegenwoord1gen;
bl1Jicende van "e voor bedoelde reohtshandelingen
Jceuring van het algemeen bestuur van gemelde vereniging
aan daze minute geheoht u1ttrelcsel van de notulen van de
t1en maart negent1enhonderd drie~nzestig gehouden
laatstgemeld bestl!Jr,
tar andere zijde.·.•~
D3 ool~IlllU"8Ilten, handelende ala gemeld, gaven voorar te · .
dat b1J akte Oll aohtt1en mart negent1enhonderd
·
voor notaris J.B. van de Berg, destijds te Amsterd'm
arsohrirt overgeaohreven ten hypotheekkantore te
twintlg apr11 negentienhonderd zevenantwint1g. 1n deal·
2, door gemelde naamJ,.oze nnnootsobaJ>t N.V. lf.aat·
·
tat1e van Onroerende

: 2)

... ·....._; .· _ ....

het TSrlangde 4aarnmJ
aan da noordz1Jda door de noordal1Jke graus tan laa'
meld tadastraal l!Graeel casu qUo het varlengda daarn.n l.O']~~t:i~
'flUlat' laatstbedoeld sn1Jpuu\ tot het p"unti waar die
de seewaarts gelegen YOet yan de ott1o18le zeewertng
de hu1d1ge keur mn het 1'atersohap de Br1elsohe I'ijlcrin&t ·
·.
aan de oostz1Jde door de voet van gdmelde zeewertng !Openda
Yanat' laatstgemeld sn1Jpunt tot het punt waar die ,!i YOat · · ·
s:n1Jd\ de noord-oostelijlce grans tan het biJ daze alcte atge- ·
· /Goedgelcem-d
stane terrein;
. ae doorhal1ng
aan de zuidzijde door dat gedGelte van de grans van hst b1J
.
deze akte a!'gestane terre1n, lo:pende vanar laatstgemeld sn1J. ~;l~;
j van 2 letters.
punt tot het ptmt, waar daze grans snijdt de grans tussen het
{-'.
oaakte strand r.an de Noordzee en de zeeduloen.
.. ~
De oompa.raot ter andere z1Jde, h.andalende ala gemeld, verlcl.aar>"";
de de hiervoor sub A gea:elde erfd1enstbaarhedeo coder de daarbij
(
gemaakte bed1ngen voor de Veren1g1ng aan te nemeo en het argestane terrein voor die Veren1g1ng 1n e1gendom te aanvaarden.
B. de comparant tar andere z1Jde, handelende als gemeld, b1J daze
voor en namens de Veren1g1ng afstand doet ten behoeve van Voorne's
.·
Duin van het recht van koop van het terrain tar grootte van ongel (9Gr vijftlg hec~e, zoals in de tweede van bovengemelde akten
: 'r.lD achttlen mart negentleW.oc~erd zevenentw1nt1g. nadsr omsohrelven en van de b1J die akte ten la~te van dit terrain en ten behoelve ~n het terre1n van de Veren1giLg gevest1gde erfd1enstbaarheid,
I
I
,welke afstand de comparant ter ene zijde voor en namens Voorne's
1
f!Goedgekeurd
Du1n verklaarde aan te nemeo.
de doorhal1ng
De compa~nten, handeleude als ge~eld, verklaardeo ffiet betrekvan 4 letters. king tot daze overeenkomnt Gog het navolgende te zljn overeeogekomen:
.
7 ! 1. llet betrekiclng tot het b1J daze a.kte afgestane ~tl terrain
• .:..:--zullen van toepassing zijn alle voorwaarden en be:pallnge.:l waarooder de b1J eerstgemelde akte van achttien maart negentienhon.
derd zevenent~1ntig gedana sohenking heP~~ plaats gehad, met
! 1nachtoem1ng eveowel van de hlerna te melden rlJ zigingeo sn met
.
dieD verstande dat op het ~rgestane terrain van toepaasiog zul•
len z1Jn de be~~n omtrea~ de jacht, nee~gelegd in de on, --r·
~· ~ndse overeeokomst tussen Voorne's M.n en de Veren1ging
1 ·1
voor het aangrenzende terrain van de Vereniging, 1o duplo getekend o~ v1erentwintig januari negentiqnhonderd twea~nv1Jrt1g,
in duplo geregistreerd te Amsterdam op dert1g januar1 oegen
honderd twee§nvij!'tig in deal 215, blad 92, nummer 1796;
de voon:aaroen en bell811ngen in gemelde akte van sohenking van·
aohtt1en. cuart negent1enhooderd zevenentw1nt1g sub 8 en 9 vermeld, worden b1J daze in overeenstemming met de thana beataande
omstand1gheden en de tegeowoordige inziohten vao part1J~n voor
het b1J daze afgestane terrain en voor het biJ bedoelde alcte
gesohonken terrain, da t de Vereniging thans nog in e1gendom
toebehoort, gewijzigd in dier voege dat daze bepalingen
zullen luiden:
Deze achenking is verder geschied onder de u1tdrukkelL1ke
• last, dat ingeval van ooteigening or vervreemding van enig · .
•deel van het ge~ohonkene binnen v1Jft1g Jaar na de verkriJ
•naar keuze van de aohenkar, hetz1j de beltt van de ontvang60 .
•onte1gen1ngavdrgoedinR, hetz1J de hel!'t van de waarde van hat . .
vv ........_.,,keurd
•vervreemde aan VoorneTs Du1n o!' haar rechtverkr1jgenden moet
doorbaling
•worden u1t$ekeerd.
1 woord.
•tngeval een vervree.mding als bovenbedoeld deal uitmaakt van
•een ru111ng ian gronden, zal worden uitgekeerd de heltt van .
•de eventuele meerdere ...aarde, die de door de Veren1ging a.!'&e":'
·•stane gronden moohten hebben boven die van de door de Vereni
• ging verlcregen · gronden. In de gevallen 1n d1 t art1kel be do
• zal de waarde~worden vastgesteld door drie deskund1gen,
,'Goedgekeurd
•van ddn zal worden aangewezen door elk van beide part1J~, .
de doorbaling
•lende·deze beiden samen de derde deskuod1ge aanwijzen. LDI~:~~:~~
van 1 letter.
•val d~n van :part1Jen 1n gebreke bl
\ blijrt tot de
een
over te
o!' be1de door
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UEIIlllOD1118l:'d seT8Il80~1dnUg 1n deal 433 nummer 3, door
aan de Vereniging enneena .onder meerdare bl.j zondere
•·t~· ;J-.IIb"oi"W:!tAr'(!An en bel'lfllingen warden nrtcooht an1ge teiTe1nen lngeslohe~ YOOrmeld gesahonkan onroerend goad, terwiJl in daze
~:yan nrtcoo:p en lcoop YOorts aan de Varen1g1ng vero toegelcend
reaht van lcoop van een te1Tf'l1n tar grootta van ongev-eer v1Jrt1g hectare, grenzend aan het gesohonk~n ondersohe1denl1Jic verkoch
id6et:eurd te onroerend goad J
dat Voome•a ]).l1n en ·de Vereni~~"""'"'
l~lin8
hen YOortvloeiende rechten
1 latter
re
en YOcrts voor het be
casu quo verkochte al
nsen te malcen.
~ oocparanten, handelende al
!ovareen!tomst aan te gaan, . ter ui tv
lng van •
~. de oo~nt ter ene zijde, handele
jen namens Voorne • s Duin:
·1. ter atrond1ng van ht>t terrain van d~ Yeren1g1ng g.ma.:u::d het
Breede. Yater, arstaat aan de Veren1g1ng en ~tsj1en 1n volls ~~
_..
vrije eigendom overdraagt aan deze:
het duinterrein met bos, galegen op :1et e1lancl ·1oor.1e, u1t.::-a~r.•J:1"J f>GD gedeelte ter geschatte grootte 'Van ongevear v1Jfnnt~ln
ti~ hectare van de percelen kadastra<:tl bekend ga100cn~e i\ot..:Kan.)o,
sectie A num.mers 617, 618 en 820, "19lle gedeelto aan ;.-.art1j'3n
vollcomen bel<end· 18 en waarvan z!.j e,u!:!u nacla1-e cms..:r.r i.! ·: :.n;~ 'I<Jrlangeo:
van walk terrain Voorne' s D.lln de e 1g~ndom V9riere~g Joor 1.!&
overschr1Jv1ng ten hypotheeKkantore te Brlalle op elf dece~er
negeutianhonderd dr1e in deal 2~0 nummer 2 rdn een ~ttreksal
van de akte van haar opricht1ng op t·Mee decedler negent1en!1oaderd drle voor notaris mr. P.J. van W1jngaarden, dest1jds te
Rotterdam verleden;
.2. aan de Vereniging verleent een erfd1enstbaarhe1d van weg van en
naar het terrain van de Veren1g1Ilg en van en f\aar de Langeweg,
ov9r het Kreekpad, welke er!d1enstbaarhe1u o1J daze gavest1gd
word t ten la8 te van het aan Voorne' 8 l;W.n toeQ~P._qr.e.!?-4. P!l~~el-; ·
kadastraal bekend gemeente Bock8.!lje, ~ctJ~- A ~r 84]:~ls
lijdend err en ten behoeve van het aen d""e Veren1g1ng ·loebehorat'l:l
J(eroeel kadastraal bek:end gatr.eente Rockanje, sec.tie A nummei·
722, als heersend er!', oM...er @ be~l1D-5 dat het gedeelte van
_:;.--het Kreelcpad gelegen tus!Ut:F Hit Ceheih van C:9 Veren1g1ng en het
ingangshek: van het terrain vau dr. Irost _anders dan door voetgangers te gebruilcen, uitsluitend ten dienste van het beheer, de
bewalc1ng en de 1nspeot1e van het terrain van de Veren1ging mag
worden bereden en onvermindern het recht van Voorne 'o ruin be- .
~rkende bepal1ngan ten aanzi~n van gemotoriseerd verkeer, bromr
rietsen daaronder begrepen, op het over1ge gedeelte van het
·!
Kree~d 1n te voeren;
3. aan de Veren1g1ng verleent een er!'d1enstbaarhe1d 1nhoudende,
I
dat de hieroa te omsohr1jven lijdende erTen to ongere:pte toestand zullen warden gehandbaard en o:p geen enkele w1jze or 1n
geen enlcele vorm, hetz1j direct, hetzij indirect, gebez1gd zullen warden voor hu1zenbouw, wegenaanleg, .cu1Uver1ng or explo1ta tie, wellce er!'tUenstb.a arhe1d gevestigd . wordt ten behoeve van
het b1J daze arges:.ane terrain en van de aan de Veren1g1ng toebehorende percelen, kadastraal bekend gemeente Boolc3nje, seotie
A nummers 720 en 722 als heersende erven en ten laste van een
ge~eelte van het pere~el kadastraal bekend gemeente Oostvoorna.
sectie A nummer 3336 en· van b1j deze akte n1et overgedragen gedeelten van de percelen, kadas~l bekend gemeente Bockanje,
seot1e A nummers 817 en 818 als lijdende erven, wellce gedeelten
worden begrensd:
·
aan de weatz1Jde door de grans tussen het naalcte strand van
de Noordzee en de zeeduinen loponde vanar de noordel1Jke grena
van het b1j daze akte argestane terrain tot het punt waar eeratbedoelde ~ens snijdt de noorael1Jke grans van het peroeel kadastraal bekand gemeente OostYoorne, seotie A, nummer 3336, or
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