
 
 

 
 

SLEUMERSTEEG 4A BARCHEM 
 
Op schitterende locatie gelegen boerderij 
met aangebouwde geheel tot werkruimte 
verbouwde schuur. Het voorhuis van 
boerderij “Klein Beekman” is opgedeeld in 
twee woongedeelten waarvan de helft bij 
dit aangeboden object met de volgende 
indeling: entree, hal, toilet, berging, 
keuken en woonkamer.  
Verdieping: overloop, 2 slaapkamers, 
berging en badkamer met douche en toilet. 
 
De woning is via een tussenlid verbonden 
met het achterhuis, waarin beneden een 
grote ontvangstruimte is met keuken, op de 
verdieping zijn 2 pensionkamers met toilet 
en douche. 
 

      
 

 
De aangebouwde schuur die is verbouwd 
tot bedrijfsruimte is volledig geïsoleerd. 
Indeling: badkamer met douche, sauna, 
wasmachine en -droger, toiletgroep, 
behandelkamer, 2 ruime pensionkamers 
met sanitair en conferentiezaal. 
Verdieping: overloop, 2 pensionkamers 
met sanitair, kantoor en bibliotheek. 
Verder zijn op het erf aanwezig een ruime 
schuur met 3 paardenboxen en ruimte voor 
voeropslag, paddock, rijbak 40 x 20 m. en 
een ruime garage met berging. 
Aan de overzijde van de weg is een ruime 
parkeerplaats (verhard) met jeu de boulle 
baan netjes omzoomd door groen. 
Dit object heeft veel potentie, zowel 
bedrijfsmatig als voor aan huis gebonden 
beroep. 

 
 
 

 

Woonboerderij met bedrijfsruimte op prima locatie 

Vraagprijs  € 475.000,= k.k. 
 

Deze informatie is vrijblijvend 



  

 
VOORAANZICHT BEDRIJFSRUIMTE. 
 
 

 
KIJKJE OM DE HOEK NAAR HET VOORHUIS 



 
PAARDENSTAL MET OP DE VOORGROND DE RIJBAK 
 

 
3 PAARDENBOXEN EN BERGRUIMTE 



 
PADDOCK IN HET GROEN GELEGEN 

 
GEZELLIG ZITJE MET BERGING  IN DE RIETGEDEKTE HOOIBERG 
 
 



 
RUIME EIGEN PARKEERPLAATS 
 

 
RUIME GARAGE / BERGING MET VERHARDING 



 
WOONKAMER 
 

 
ONTVANGSTRUIMTE MET KEUKEN EN TRAP NAAR DE PENSIONKAMERS 



 
CONFERENTIERUIMTE 
 

 
  
   



 
 
PENSIONKAMERS 
 

 
 
ALLEMAAL MET EIGEN DOUCHE EN TOILET 



 
PENSIONKAMER IN HET BEDRIJFSGEBOUW 
 

 
BEHANDELKAMER 



 
BIBLIOTHEEK MET LEESZITJES OP DE VERDIEPING 
 

 
BADKAMER MET SAUNA EN WASRUIMTE 
 
 
 
 



 
Grootste deel van de woonboerderij en alle overige bedrijfsgebouwen op ondergrond,  
omliggend weiland en parkeerplaats aan de overzijde van de Sleumersteeg. 
Het roze gedeelte (nr. 235) behoort niet tot het aangeboden onroerend goed. 



 
 
 
Kerngegevens van de aangeboden woonboerderij met bedrijfsruimte aan de Sleumersteeg 4a 
te Barchem: 
 
De woning is aangesloten op gas-, water- en elektriciteitsleiding, riolering en is voorzien van 
een schotelantenne voor de ontvangst van TV. 
De woning wordt verwarmd d.m.v. centrale verwarming Nefit HR combi ketel 
Woonoppervlakte: 145 m2 
Inhoud van de woning: 575 m3 inclusief een gedeelte van de bedrijfsruimte 
Perceelsoppervlakte: 2.03.48 hectare en ca. 15 are parkeerplaats 

 
Bijzonderheden:  
- Gelegen tussen Barchem en Ruurlo in het mooie coulissenlandschap. 
- Geheel verbouwde bedrijfsruimte (pension en behandelruimte) goed geïsoleerd en netjes 
afgewerkt. Voor vele doeleinden bruikbaar. 
- Douche met sauna in het bedrijfsgebouw 
- Paardenstallen met paddock en rijbak (40 x 20 m) op het eigen terrein 
- volop gelegenheid tot het uitrijden in de directe nabijheid in prachtig natuurgebied. 



 

 
Google overzichtsfoto 
 
De gemeente is bereid mee te werken aan een gewijzigde bestemming van het bedrijfsgebouw 
naar woonfunctie, mits de woonfunctie van de huidige woning wordt gewijzigd naar werken.. 
 
Het geheel verbouwde bedrijfsgedeelte kan eventueel separaat worden gekocht. De 
energievoorzieningen moeten dan worden gescheiden en een tussendeur moet worden 
dichtgemetseld. Eventueel kan de parkeerplaats aan de overzijde van de weg worden 
toegevoegd. 
 
De boerderij is ook in zijn geheel te koop: de beide woongedeelten met bedrijfsruimte, 
paardenstal, grond en parkeerplaats. 
 
Nadere informatie over deze prachtige combinatie van wonen en werken wordt u graag 
verstrekt. 
 
 
 
 
 
 
 

                     


