


Boekelseweg 27 te Gemert

Aan de rand van het historische Brabantse dorp Gemert is deze gigan-
tische woonboerderij (> 3.000 m3) gelegen op een magnifiek perceel 
van ca. 13.000m2. De woonboerderij is gebouwd in 2020 en u heeft nog 
de mogelijkheid om de binnenzijde geheel naar uw eigen wens en 
smaak af te bouwen. 

Deze unieke woonbestemming telt o.a. ruimte voor 5 riante slaapkamers,  
2 badkamers, een guesthouse, kantoor/praktijkruimte en zeer ruime inpandige 
garage. De woning is zo ingedeeld dat er mogelijkheden zijn voor bijvoorbeeld 
mantelzorg of dubbele bewoning. Een exclusief object waarbij alles aan de  
buitenzijde tot in detail is ontworpen en is gebouwd en afgewerkt met zeer 
hoogwaardige materialen. De ligging van deze woning en het zeer omvangrijke 
perceel rondom zorgen voor volop privacy en biedt u zowel binnen als buiten 
de gelegenheid om heerlijk tot rust te komen. De achtergelegen weides bieden 
ook plaats voor het houden van paarden en/of andere dieren.

De gunstige ligging aan de rand van Gemert met diverse (nieuwe) uitvalswegen 
zorgen ervoor dat u in korte tijd in Eindhoven of ’s-Hertogenbosch bent. De 
gemeente Gemert heeft een prachtige historische kern met vele leuke horeca-
gelegenheden en winkels. Voorzieningen als middelbare school, kinderopvang 
en sportverenigingen zijn alle op fietsafstand gelegen. Deze ligging met rond-
om een prachtig uitzicht over de landerijen maakt dit object dan ook tot een 
unicum! 

Algemene kenmerken

Bouwjaar : 2020   
Inhoud : ca. 3.016 m3

Woonoppervlakte : ca. 710 m2

Perceeloppervlakte : ca. 13.299 m2

Aanvaarding : in overleg

Prijs op aanvraag

General characteristics

Year of construction : 2020    
Volume : approx. 3.016 m3 

Living area : approx. 710 m2

Plot area : approx. 13.299 m2

Completion date : to be discussed

Price Upon Request

Nestled on the fringe of the historic village of Gemert in Brabant stands  
this enormous farmhouse (> 3,000 m3) on a magnificent plot of approx. 
13,000 m2. Just recently built in 2020, the farmhouse has every potential for 
you to finish and decorate the interior according to your own taste. 

This unique residentially zoned property features 5 spacious bedrooms, 2 bath-
rooms, a guest house, an office or atelier, and a very sizeable indoor garage. The 
house is designed in such a way that it also suits other purposes, such as informal 
care or double occupancy. An exclusive property of which the exterior has been 
designed in every detail, using the highest quality materials for the construction 
and finishing. The position of the house and the very large estate surrounding  
it ensure complete privacy and provide ample space to relax and unwind both  
indoors and in the garden. In the meadows that extend to the rear, there is also 
plenty of space to keep horses or other animals.

The convenient location on the outskirts of Gemert and various (new) access roads 
ensures cities such a Eindhoven and ‘s-Hertogenbosch are within easy reach. The 
beautiful historic town centre of Gemert offers plenty of excellent restaurants,  
cafés and retail shops. Facilities such as a secondary school, childcare centre and 
sports clubs are all just a bike ride away. This setting with magnificent panoramic 
views over the countryside makes this property truly unique! 

Boekelseweg 27 in Gemert





Parterre

De gehele binnenzijde van deze woonboerderij is tot ruwbouw neer-
gezet. De binnenmuren voor de indeling van deze gigantische woon-
boerderij zijn reeds geplaatst. Zo is er een majestueuze ontvangsthal 
aan de rechterzijde van dit unieke pand. In deze ontvangsthal is ruimte 
gecreëerd voor een toiletruimte en er bevindt zich een fraaie trap- 
opgang. De schaalvormige hal laat u binnenkomen in de zeer riante 
woonkamer en eetkamer met een gezamenlijke oppervlakte van  
ca. 140 m2! 

Vanuit de woonkamer en eetkamer is de royale keukenruimte (ca. 55 m2) 
bereikbaar. Droomde u altijd al van een enorme woonkeuken? Alle 
wensen op het gebied van koken en keukeninrichting zijn hier mogelijk. 
Na realisatie van wand-, plafond-, vloerafwerking en het plaatsen van 
keukeninrichting wordt uw keuken droom hier werkelijkheid. 

In het tussenportaal aan de achterzijde is er toegang naar een  
praktische provisieruimte, een zeer riante inpandige garage voor het 
plaatsen van 5 à 6 voertuigen en een multifunctionele tussenruimte. 
Voornoemde ruimtes zijn natuurlijk voor vele alternatieve doeleinden 
geschikt en kunnen bijvoorbeeld in gebruik genomen worden voor  
kantoor-/praktijkruimte, study en speelkamer. 

Ook willen wij u attenderen op de vele mogelijkheden binnen deze  
woning, gezien de omvangrijke vertrekken. Het realiseren van bijvoor-
beeld een inpandige mantelzorg woning, een uitgebreid guesthouse 
en/of dubbele bewoning zijn slechts enkele mogelijkheden die dit zeer 
omvangrijke object te bieden heeft.

Ground floor

The entire inside of this farmhouse has been built as a shell. The  
interior walls of this gigantic farmhouse have already been placed for 
the layout. For instance, the entrance on the right of this unique  
building opens up into a majestic reception hall where, besides room 
for a downstairs lavatory, you will find a grand staircase that leads  
upstairs. Walking through the bowl-shaped hall takes you to the very 
spacious living room and dining room that boasts a combined surface 
area of around 140 m2! 

From the living room and dining room, you enter the large kitchen area 
(approx. 55 m2). Has your dream always been to have a massive  
kitchen? There is more than enough space here for every cooking and 
kitchen appliance. After finishing the walls, ceiling and flooring to your 
exact wishes, and with all kitchen equipment installed, your dream is 
sure to come true. 

The vestibule at the rear gives access to a practical pantry room, a very 
spacious indoor garage for five or six vehicles, and a multi-purpose 
space in between. These rooms can of course be redesigned to suit all 
kinds of other purposes and can be used, for example, as an office, 
study and playroom. 

And given the many rooms that the property features, the home also 
lends itself well for other living arrangements. Perhaps you would like 
to set up the farmhouse for informal care, create a fully equipped guest 
house, or even a double occupancy home. These are just a few of the 
possibilities this expansive property has to offer.





Eerste etage

Een gigantische overloop geeft toegang naar de 4 ruime slaapkamers en een 
zeer riante masterbedroom. Tevens is er een praktische provisiekast gerealiseerd 
op deze overloop en zijn er twee royale ruimtes gecreëerd voor het realiseren van 
luxe badkamers. 

Vanuit de garage is er tevens een trapopgang gerealiseerd naar de master- 
bedroom op deze etage, om eventueel een scheiding in de woning mogelijk te 
maken voor dubbele bewoning, guesthouse of mantelzorg. 

First floor

A huge landing gives access to four very spacious bedrooms and a royally sized 
master bedroom. You will also find a practical storage cupboard on the landing 
and two well-sized rooms are ready for to create luxurious bathrooms. 

There is also a staircase that leads up from the garage directly to the master  
bedroom on this floor, enabling you to possibly divide the house for double  
occupancy, create a guest house or set it up for informal care. 





Souterrain

Vanuit de riante inpandige garage of de study bereikt u middels  
een trap het souterrain. Deze royale kelderruimte is ideaal voor het 
realiseren van uw eigen wijnkelder, fitnessruimte, wellnessruimte,  
relaxruimte en/of guesthouse. Het souterrain meet ruim 110 m2 en  
kan dus meerdere functies tegelijkertijd hebben.

Semi-basement

From the spacious indoor garage or the study you can take the stairs 
down to the semi-basement. This spacious underground area is per-
fect to start your own private wine cellar, build a fitness room, wellness 
area, relaxation room and/or guest house. The basement measures 
over 110 m2 and can therefore be used for different purposes.



Exterieur

Deze unieke woonboerderij is gelegen op een perceel van ca. 13.000 m2 
waarbij de gehele tuin en oprit nog naar eigen wens en inzicht aange-
legd kan worden. De vele vierkante meters rondom de woonboerderij 
geven u veel mogelijkheden voor het realiseren van bijvoorbeeld een 
eigen boomgaard waar u uw eigen fruit kunt telen, een dieren/paarden-
weide, natuurvijver en/of buitenzwembad. 

In zijn totaliteit maken de bouwconstructie, het kruisverband metsel-
werk, de authentieke elementen en het gebruik van hoogwaardige  
materialen dit geheel meer dan excentriek. 

Exterior

Sitting on a plot of approx. 13,000 m2, the entire garden and driveway 
of this unique farmhouse can still be landscaped according to your  
personal ideas. The expansive grounds surrounding the farmhouse  
offer so many different landscaping options, such as a private orchard 
to grow your own fruit, a paddock for horses, a natural pond or an  
outdoor swimming pool. 

In all, the building construction, cross bond brickwork, authentic  
elements and use of high quality materials make the overall effect 
more than eccentric. 











Algemene kenmerken:

•  Zeer hoogwaardige ruwbouw waarbij gebruik gemaakt is van 
fraaie en veelal natuurlijke materialen;

•  Volledig isolatiepakket aanwezig, waardoor een uitstekend  
energielabel mogelijk is;

•  Sfeervolle en riante rietgedekte woonboerderij welke nog geheel 
naar eigen smaak en wens verder afgewerkt dient te worden; 

•  Mogelijkheden voor kantoor/praktijkruimte aan huis;

•  Mogelijkheden voor guesthouse, mantelzorg en/of dubbele  
bewoning (vergunning hiervoor dient koper zelf aan te vragen bij 
gemeente); 

•  Fijne rustige ligging in het buitengebied van Gemert en toch op 
slechts 5 autominuten van de bruisende historische kern met zijn 
vele restaurants, cafés en winkels; 

•  Steden als Eindhoven en ’s-Hertogenbosch zijn binnen een half 
uur met de auto bereikbaar; 

•  Een overvloede van rust, ruimte en privacy zijn dé kenmerken  
van dit fraaie object!

General features:

•      Very high-quality building shell that makes use of beautiful,  
mostly natural materials;

•  Full insulation package on site to achieve the highest energy  
rating possible;

•  Spacious thatched farmhouse, filled with atmosphere and charm, 
ready to be finished and decorated to your personal taste and 
wishes; 

•  Options to create a separate office or atelier at home;

•  Multi-purpose potential such as a guest house, informal care living 
and/or double occupancy (it is the buyer’s responsibility to apply 
for a permit with the municipality); 

•  Lovely, peaceful location on the outskirts of Gemert and yet only  
5 minutes by car from the vibrant historic centre with its many  
restaurants, cafés and shops; 

•  A 30-minute drive brings you to the cities of Eindhoven or  
‘s-Hertogenbosch. 

•  An abundance of tranquillity, space and privacy are key features 
of this beautiful property!
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Deze informatie is door ons samengesteld om u een indruk te geven van dit  
object. Hoewel wij bij het samenstellen van de brochure zorgvuldig te werk gaan, 
kunnen er geen rechten worden ontleend aan eventuele onjuistheden. 

De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te 
passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. Alle in 
deze brochure genoemde oppervlakten zijn conform de meetinstructie vanaf  
de ons beschikbare tekeningen ingemeten. De Meetinstructie is een afgeleide 
van de NEN2580 maar sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door 
bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen.

Deze informatie dient in combinatie met een bezichtiging van de woning te  
worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een bod en/of om in 
onderhandeling te treden. Wij adviseren u om te allen tijde deskundige bijstand 
van een makelaar en/of onafhankelijk bouwkundig adviesbureau te vragen. Tot 
zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen dient de koper, bij het tot 
stand komen van de overeenkomst, een schriftelijke bankgarantie te doen  
stellen of een waarborgsom te storten ten bedrage van 10% van de koopsom.  

Wij danken u voor uw belangstelling en graag tot ziens.

Met vriendelijke groet,

We have put together this information to give you an impression of this property. 
Although we have taken all due care when preparing the brochure, no rights may 
be derived from any inaccuracies that it might contain.

The objective of the Measurement Instructions is to provide a more uniform  
approach to the measurement process and an indication of the usable area  
applicable. All of the surface areas stated in this brochure are in accordance  
with the Measurement Instructions, based on the drawings available to us. The  
Measurement instructions have been derived from NEN2580, but do not fully rule 
out differences in measurement outcomes as a result of interpretation differen-
ces, roundings-off or restrictions, for example.

Combined with a viewing of the property, this information must be considered to 
be an invitation to make an offer and/or start negotiations. We advise you to re-
quest the expert assistance of a property agent and/or independent structural 
consultancy at all times. When concluding the contract of sale, the buyer will be 
required to provide a bank guarantee or pay a deposit equal to 10% of the 
purchase price,which will serve as security for the performance of all of the  
various obligations applicable.

We appreciate your interest and hope to meet you soon.

Best regards,


