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Bielemansdijk Zelhem



TYPE WONING vrijstaande woning

BOUWJAAR 1929

INhoud 395 m³

WOONOPPERVLAKTE 131 m²

PERCEELOPPERVLAKTE 10400 m²

AANTAL KAMERS 6

AANTAL SLAAPKAMERS 4

LIGGING in het Achterhoekse 
coulissenlandschap

TuinLIGGING rondom

isolatie dakisolatie, dubbel glas

Energielabel E

Garage inpandig, vrijstaand steen



OMSCHRIJVING
Op een prachtige plek in het Achterhoekse coulissenlandschap staat deze 
gemoderniseerde VRIJSTAANDE WONING. Naast de vrijstaande woning staat een 
verwarmd en geïsoleerd bijgebouw momenteel in gebruik als atelier, maar ook te 
gebruiken als andere doeleinden. Daarnaast staat er een vrijstaande stenen schuur 
en dierenverblijf op de kavel van ruim 1 hectare. Het erf wordt omgeven door oude 
kastanje- en notenbomen en weiland. 




Indeling woning;

Begane grond: de hal is bereikbaar via een aangebouwde houten veranda, 
moderne toiletruimte, prachtige badkamer inloopdouche en wastafel, 
studeerkamer, woonkamer met veel lichtinval, houtkachel en massieve houten 
vloer, sfeervolle woonkeuken voorzien van vaatwasser en koel-/vriescombinatie en 
afzuigschouw, vanuit de woonkeuken is middels openslaande tuindeuren het 
zonneterras bereikbaar, provisieruimte.

De keuken en badkamer zijn voorzien van vloerverwarming.

Verdieping: overloop, 4 slaapkamers, waarvan 2 met dakkapel, C.V.-ruimte. 




Naast het atelier (± 75 m²) staan er verder op het erf een dierenverblijf en 
vrijstaande stenen schuur met inpandig een garage en geïsoleerde en verwarmde 
ruimte t.b.v. bijkeuken. Aan deze schuur is een ruime op de zon gerichte veranda 
gebouwd.




Bijzonderheden:

•	Woonoppervlakte 131 m².

•	Perceelsoppervlakte 10.400 m².

•	Rustig en in de beschutting van bossen gelegen en op 4 kilometer van het 
gezellige centrum van Zelhem.

•	Voorzien van dakisolatie (kap is vernieuwd omstreeks 2001) en dubbel glas.

































Kadastrale kaart



Plattegrond begane grond



Plattegrond 1e verdieping



Plattegrond bijgebouwen



Plattegrond kapschuur



lijst van zaken



lijst van zaken

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


