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Dollemansstraat Baak

woont u 

binnenkort 

op nummer



TYPe woning voormalig schoolgebouw

BOUWJAAR 1892

INhoud 1990 

WOONOPPERVLAKTE 437

PERCEELOPPERVLAKTE 4853

AANTAL KAMERS 9

AANTAL SLAAPKAMERS 2

LIGGING landelijk gelegen

energielabel a

isolatie schoolgebouw volledig geïsoleerd

schoolmeesterswoning in aanbouw

berging diverse schuren



OMSCHRIJVING
In een landelijke omgeving tussen Zutphen en Doetinchem staat dit unieke object 
bestaande uit een voormalig schoolgebouw met aangebouwde 
schoolmeesterswoning en diverse schuren op een perceel van 4853 m².

De huidige bestemming van dit perceel is “recreatie”. Het voormalig school-
gebouw is thans in gebruik als bedrijfswoning, de schoolmeesterswoning is 
bestemd voor 4 bed & breakfastkamers t.b.v. 2 personen met gezamenlijke 
eetkamer. Verder zijn op het perceel nog een drietal schuren aanwezig, waarbij in 
een gedeelte van een schuur nogmaals 2 bed & breakfast kamers t.b.v. 4 personen 
mag worden gerealiseerd. Daarnaast moet er nog een aantal m²  schuurruimte 
worden gesloopt.




Het schoolgebouw is oorspronkelijk gebouwd in 1862 en is in eigen beheer 
verbouwd. Hierbij is rekening gehouden met de historische sfeer en unieke karakter 
van het gebouw. Het pand is o.a. volledig geïsoleerd, voorzien van  
vloerverwarming, een luchtwarmtepomp en 140 zonnepanelen welke zijn geplaatst 
op de bijgebouwen. Globale indeling; vanuit een achterentree/vestibule betreedt u 
een indrukwekkende leefruimte met hoge ramen met uitzicht over de landerijen, 
ingericht met een woonkeuken, badkamer, diverse stookkanalen en een fraaie 
trappartij naar een vide met een groot open slaapvertrek en aansluitend badkamer 
en toiletruimte. 

De naastgelegen schoolmeesterswoning is nog onverbouwd en bestemd voor 4 
bed & breakfast kamers. 



































Kadastrale kaart



Plattegrond begane grond



Plattegrond 1e verdieping



Plattegrond kelder



Plattegrond schuren
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Aan deze informatiebrochure kunnen geen rechten en verplichtingen worden ontleend.
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HENGELO GLD

Kerkstraat 4

7255 CB HENGELO GLD

 0575-462359

ZELHEM

Hengeloseweg 2

7021 ZT ZELHEM


 0314-624215

VORDEN

Zutphenseweg 26A


7251 DK Vorden

 0575-555733


