
ook uw woning verdient 
onze exclusieve aandacht

Woonboerderij 
“‘t Barenbroek”

Pieriksestraat 1 Laag-Keppel



U VOELT ZICH THUIS! 
Woonboerderij “‘t Barenbroek” te Laag-Keppel is een 
woonboerderij met open frontstal en hobbywei, 
gelegen op een zeer fraaie locatie.

Optioneel is er 6.960 m2 grond bij te kopen voor  € 
52.500,- kosten koper.

De boerderij is gelegen op een kleine terp aan het 
eind van een eigen zandweg. De ruime afstand 
tot de doorgaande weg biedt de bewoners van 
deze woonboerderij veel privacy en rust. De nabije 
omgeving bestaat uit agrarische gronden en enkele 
bospercelen. 





DE BOERDERIJ
De boerderij is een voorbeeld van een redelijk 
gave 19e eeuws kleiner boerderijtype. De 
boerderij is steens opgetrokken en gedekt met 
een afgewolfd zadeldak met gesmoorde Oud-
Hollandse pannen. De symetrische voorgevel is 
voorzien van een tweetal schuiframen, voordeur 
en een tweetal lage zolderramen. De lange 
zijgevels zijn voorzien van kleine kozijnramen in 
het voorhuis en kleine stalramen en staldeuren 
in het achterhuis. De achtergevel is voorzien 
van een grote deeldeur en een tweetal kleinere 
staldeuren, alsmede een oud hooiluik onder het 
wolfseind. 

Begane grond
De indeling van de boerderij is traditioneel. In 
het voorhuis bevinden zich een woonkamer, 
opkamer, keuken, slaapkamer en ruime 
kelder. De opkamer is voorzien van een oude 
bedstedenwand, gemarmerde schouw en een 
simpele douchegelegenheid. Het gehele voorhuis 
wordt verwarmd midels een oliestookkachel. Op 

de deel bevindt zich het toilet, enkele voormalige 
stallen voor kleinvee en de voormalige stal ten 
behoeve van het houden van melkvee. 

Een trap biedt toegang tot de verdieping boven 
het voorhuis. 

Eerste verdieping
De verdieping boven het voorhuis heeft een 
tweetal afgetimmerde ruimtes. Het achterhuis is 
niet voorzien van dakbeschot alsmede isolatie. 

De boerderij heeft een onderhoudsachterstand. 
De afwerking en voorzieningen zijn gedateerd en 
dienen volledig gerenoveerd en gemoderniseerd 
te worden. 



ERF
Op het erf bevindt zich een zeer ruime open frontstal die is 
opgetrokken met steens muren en heeft gepotdekselde houten 
zijgevels. De stal is gedekt met mogelijk asbesthoudende 
golfplaten. De benedenverdieping bestaat uit voormalige 
varkens- en koeienstallen. De verdieping is in gebruik als 
hooizolder. Verder bevindt zich op het erf een oude houten 
schuur in een zeer slechte staat van onderhoud. 
 
Bestemmingsplan

Volgens het vigerende bestemmingsplan “Landelijk Gebied 
Bronckhorst”, heeft het erf de bestemming “Wonen”. De gronden 
hebben de bestemming “Agrarisch met waarden”. 
 
Monument

Het pand is aangewezen als gemeentelijk monument. 
 
Bodemonderzoek

Op aanvraag hebben wij voor u beschikbaar een verkennend 
bodemonderzoek d.d. 25 maart 2011. 

Bouwtechnische keuring

Op aanvraag hebben wij voor u beschikbaar een bouwtechnische 
keuring d.d. 18 april 2019. 



Erf
Het erf van de 
woonboerderij ‘t 
Barenbroek is nog geheel 
in stijl. 







Details
De boerderij heeft dankzij 
de monumentenstatus 
alle oude details nog 
behouden. 



Monument
‘t Barenbroek is een 
gemeentelijk monument. 
De originele indeling moet 
dan ook behouden blijven 
na verbouwing. 





Badkamer
De woonboerderij beschikt 
niet over moderne 
voorzieningen. Een 
douche is gesitueerd in 
één van de kasten in de 
hoofdslaapkamer.







Staat van 
onderhoud 
De boerderij heeft een 
onderhoudsachterstand. 
De afwerking en 
voorzieningen zijn 
gedateerd. Een volledige 
renovatie is dan ook niet 
uit te sluiten. 



Onderzoeken
Op aanvraag kunnen 
wij u voorzien van het 
bodemonderzoek uit 
2011 en een recent 
bouwtechnisch onderzoek 
uit 2019.





BEGANE GROND WONING 



EERSTE VERDIEPING WONING 



KELDER WONING 



SCHUUR



KADASTRALE KAART





LIGGING & OMGEVING
Laag-Keppel is gelegen in de gemeente Bronckhorst 
in de Achterhoek. Bronckhorst is een verrassende 
plattelandsgemeente in de Achterhoek. 

Rijk bedeeld met natuurschoon; een fraai 
coulisselandschap wordt afgewisseld met bossen, 
uitgestrekte weilanden en water. 

Kasteel Keppel, landgoed Ulenpas en 
het stroomgebied van de Oude IJssel 
vindt u in de nabije omgeving.

De snelweg A18 is bereikbaar binnen 
10 minuten.

De overige voorzieningen zijn binnen 
enkele minuten te bereiken. 



FEITEN EN CIJFERS 
In kort bestek
Naam:  ‘t Barenbroek 
Adres:  Pieriksestraat 1 
  6998 CJ Laag-Keppel

Kadastraal bekend: Keppel, sectie E,  
  Nummer(s) 940 
Perceeloppervlakte:  7.680 m2 

Bouwjaar::  1880 
Kamers:  3 (waarvan 4 slaapkamers)

Optioneel:  Keppel, sectie E,  
  Nummer(s) 855 
Perceeloppervlakte:  6.960 m2

Maatvoering
alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief

Woonoppervlakte:   268,30 m2  
Overige inpandige ruimte:   15,10 m2 
Gebouwgebonden ruimte:     0,00 m2 
Externe bergruimte:  259,00 m2 
Bruto inhoud woning: 370,60 m3 

INDELING
Begane grond
Entree - hal - toilet - woonkamer - keuken - twee 
slaapkamers - deel - toegang tot kelder

Verdieping
Overloop -  twee slaapkamers - berging - 
hooizolder

* De meting is gebaseerd op de NEN2580. De meting is 
bedoeld om een meer eenduidige manier van meten 
toe te passen voor het geven van een indicatie van 
de gebruiksoppervlakte. De meting sluit verschillen in 
meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld 
interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het 
uitvoeren van de meting.

vraagprijs € 295.000 kosten koper
vraagprijs optioneel kavel landbouwgrond € 52.500 kosten koper



Witte Rentmeesters en Makelaars
Burgemeester Vrijlandweg 6

6997 AC Hoog-Keppel
0314-382121

WWW.WITTERENTMEESTERSENMAKELAARS.NL

Witte Rentmeesters en Makelaars... 
...is een allround rentmeesterskantoor. Het accent in de 
werkzaamheden ligt op het beheer van particuliere landgoederen 
en de advisering bij aan- en verkoop van agrarisch onroerend goed. 
De makelaardij vormt een logisch vervolg op deze activiteiten. 
Het betreft voornamelijk aan- en verkoop van bijzondere objecten 
in het exclusieve  segment, zoals landgoederen, boerderijen en 
monumenten.

Witte Rentmeesters en Makelaars is uitstekend ingevoerd op het 
gebied van landelijke objecten. Bij de begeleiding, het adviseren, 
onderhandelen en correct afwikkelen van de transacties maakt 
Witte Rentmeesters en Makelaars gebruik van de ruime ervaring die 
gedurende vele jaren is opgebouwd.


