


Gebergte 2 te Lierop

Aan een rustige weg temidden van bos en landerijen is deze exclusieve 
woonboerderij gelegen. Deze hoeve in het buitengebied van het Brabantse 
dorpje Lierop werd oorspronkelijk gebouwd rond 1776 als eigendom van 
de Abdij van Postel. In de jaren ’70 is de woning volledig herbouwd met 
behoud van vele authentieke constructie-elementen. Hierbij is alles tot in 
detail ontworpen, verbouwd en afgewerkt. 

Deze unieke woonbestemming telt o.a. 5 riante slaapkamers, een luxe badkamer, 
een zeer royaal vrijstaand guesthouse en een inpandige kantoor-/praktijkruimte. 
De natuurlijke ligging en het zeer omvangrijke perceel van 6.700 m2 rondom de 
woning bieden de ideale omstandigheden om in alle privacy heerlijk tot rust te 
komen of om werk en privé te combineren. 

Lierop behoort tot de gemeente Someren. Het dorp ligt in het noorden van de 
gemeente en telde onlangs ca. 2.250 inwoners. Lierop was tot 1935 een zelfstan-
dige gemeente.

Dit unieke object is gelegen in het buitengebied, en toch met alle voorzieningen in 
de nabijheid. Op enkele autominuten afstand van de woning bevindt zich het 
Rijkswegennet met de A67 (Venlo – Eindhoven) of de N279 (Helmond – Weert). 
Hierdoor rijdt u binnen 20 minuten het centrum van Eindhoven in.

Algemene kenmerken

Bouwjaar : 1972 
Inhoud : ca. 2.251 m3

Woonoppervlakte woning : ca. 349 m2

Woonoppervlakte bijgebouw : ca. 136 m2

Perceeloppervlakte : ca. 6.700 m2

Aanvaarding : in overleg

Prijs op aanvraag

General characteristics

Year of construction : 1972    
Internal Volumetric Area : approx. 2.251 m3 

Living area house : approx. 349 m2

Living area outbuilding : approx. 136 m2

Plot : approx. 6.700 m2

Completion date : to be discussed

Price Upon Request

This exclusive farmhouse is situated on a quiet road amidst a wooded area 
and is surrounded by peaceful farmlands. The farm is nestled on the  
outskirts of the town of Lierop in Brabant and was originally built around 
1776 as a property of the Postel Abbey. This charismatic home was  
completely renovated in the 1970s, retaining many of the authentic  
construction elements within the design, whilst upgrading facilities and  
ensuring attention to detail were incorporated in the finishing touches.

This unique residential farmhouse offers numerous possibilities for families, inclu-
ding five spacious bedrooms, a luxurious bathroom, a very spacious detached 
guest house and an indoor office/studio. The natural surroundings and the very 
generous overall property footprint of 6,700 m2 offer ideal conditions to relax with 
ultimate privacy, or to successfully combine work and private life.

Lierop is a quaint town and part of the municipality of Someren. It is located in the
north of the municipality and has around 2,250 inhabitants according to the latest
count. Until 1935, Lierop was an independent municipality.

Although this unique property is tucked away in the countryside, all amenities are
within easy reach. The national road network is just minutes away by car, linking
you to the A67 motorway (Venlo - Eindhoven) or the N279 highway

Gebergte 2 in Lierop





Parterre

Als u middels de oprijlaan het perceel betreedt, ziet u diverse toegangsdeuren tot 
de woonboerderij. De oorspronkelijke voordeur –een nostalgische staldeur met  
2 gedeeltes– bevindt zich in de voorgevel. Echter, deze wordt nauwelijks nog 
gebruikt als toegangsdeur. 

Ground floor

On approach to the main building via the driveway, you will notice several entran-
ces to the farmhouse. The original main entrance - a nostalgic double stable door 
- is located at the front of the house.  This door is rarely used as an entrance door 
in current times. 





De deur naar het achterportaal is thans de gebruikelijke “voordeur”.  
U verkrijgt dan toegang naar een riant portaal welke voorzien is van 
een toiletruimte, meterkast en provisiekast. Tevens is de cv-installatie 
(Remeha) en vloerverwarmingsinstallatie in de bergkast opgesteld.  
De ruimte is voorzien van tegelvloer en vloerverwarming. 

Vanuit het achterportaal is de royale woonkeuken te betreden. Deze 
woonkeuken ademt sfeer en nostalgie uit! De eikenhouten balken,  
een authentieke potkachel, terracotta plavuizen vloer (met vloerver-
warming) en toegang naar kelder en opkamer spreken boekdelen.  
De keuken is opgedeeld in een spoeleiland, kookgedeelte en er  
bevindt zich een (extra) aanrechtblok voorzien van spoelgelegenheid. 
De keukeninrichting is voorzien van inbouwapparatuur waaronder 
vaatwasser (Miele), koelkast, combi-oven/magnetron (Miele), 6-pits 
gasfornuis (Boretti) en diverse lades die u de nodige opbergruimte  
bieden voor uw keukenapparatuur. 

The more customary “front door” used nowadays  leads to the rear 
vestibule, giving you access to a spacious entrance hall featuring  
a separate toilet, utility cupboard and pantry. You will also find the  
central heating system (Remeha) and underfloor heating system in the 
storage cupboard. The entire space is tiled and has underfloor heating.

Continuing past the rear entrance hall leads you into a spacious kitchen. 
This separate kitchen breathes an air of warmth and nostalgia! The oak 
beams, authentic cast-iron stove, terracotta tiled floor (with underfloor 
heating) and access to basement and upper storage room are testa-
ment to the overall character and charm that this property exudes.  
The kitchen is divided into a central island and bar, a separate cooking 
area and an (additional) kitchen worktop with rinsing facilities. The  
kitchen boasts all modern conveniences including a dishwasher  
(Miele), refrigerator, combi-oven/microwave (Miele), 6-burner gas  
cooker (Boretti) and various drawers that provide ample storage space 
for your kitchen appliances.



De opkamer is met een opstapje te betreden vanuit de royale woon- 
keuken. Een ideale ruimte welke u vele mogelijkheden biedt. Denk aan 
het creëren van een kantoorruimte, study. Ook voor het opbergen van 
uw spullen is deze ruimte zeer geschikt. 

Naast de opgang van de opkamer bevindt zich de doorgang naar de 
kelderruimte. Deze praktische koele ruimte is voorzien van plavuizen 
vloer en ideaal voor het herbergen van uw wijnvoorraad en levens- 
middelen.

The mezzanine room is accessed directly from the spacious kitchen and 
can be used for a range of purposes such as an office space or study.  
It can also function well as a large storage room for your belongings.

Next to the stairs leading to the mezzanine room is the hall leading to 
the basement. The floor of this practical, cool room is tiled throughout 
and is ideal for keeping your wine collection and food at a constant 
temperature.





Zeer riante living met speelse uitstraling door het splitlevel niveau naar het lounge 
gedeelte. De originele, robuuste eikenbalken geven deze ruimte een unieke en 
authentieke uitstraling. De vloer is gedeeltelijk voorzien van eikenhouten vloer-
delen en plavuizen, tevens is er vloerverwarming aanwezig. Er zijn een loopdeur 
en openslaande deuren naar buiten gesitueerd.  Een opvallend detail is dat een 
gedeelte van de potkachel nog te zien is in deze ruimte. In het lounge gedeelte 
bevindt zich een sfeervolle gashaard welke u van de nodige warmte voorziet.

Very spacious living room with a playful layout thanks to the split level to the 
lounge area. The original, robust oak beams give this room a unique and authen-
tic look. The floor is partially laid with oak floorboards and tiles, and has underfloor
heating. There is a single walk-through door and double doors that take you out-
side. An additional highlight in this room is that you are able to see part of the 
cast-iron stove. The lounge area has a cosy gas fireplace to keep the room cosy 
and warm in winter.







Via de living bereikt u de doorgang naar het achterhuis waar zich  
2 slaapkamers, de laundry, badkamer en bergruimte met technische 
installatie bevinden. Dit achterhuis is voorzien van een aparte cv- 
installatie. Slaapkamer 1 is voorzien van openslaande deuren en een 
parketvloer. Slaapkamer 2 is eveneens voorzien van een parket- 
vloer en heeft een praktische inbouwkast voor het herbergen van uw 
linnengoed. 

Continuing on from the living room, you walk through the passageway
to the adjoining rear section of the property, where you’ll find two  
bedrooms, the laundry, bathroom and storage room with heating, 
swimming pool and sprinkler system technical installations. This rear 
section of the property has its own separate central heating system. 
Bedroom 1 has doors and parquet flooring. Bedroom 2 also has a  
parquet flooring and a practical walk-in closet which is ideal for storing 
linen and clothing.





Een luxe en ruime badkamer bevindt zich eveneens op deze begane grond. De 
levensloopbestendige indeling is voorzien van ligbad, zeer ruime inloopdouche 
met rainshower, wandcloset, dubbele wastafel, vloerverwarming en designradia-
tor. Ideaal te noemen is de toegangsdeur vanuit deze ruimte naar de tuin waar-
door u bijvoorbeeld na het zwemmen direct naar de badkamer kunt lopen. 

A luxurious and spacious bathroom is also located on this ground floor. The 
so-called ‘layout for a lifetime’ is equipped with full-length bath, spacious walk-
in shower with rain shower, wall mounted toilet, double sink, floor heating and 
radiator. A wonderful feature of this room is the door leading out to the garden,
allowing you to go straight to the bathroom after a morning swim.



De laundry is ideaal voor het wassen, drogen en strijken van uw  
kleding. Tevens bevindt er zich een wastafel en praktische inbouw- 
kast. Vanuit de laundry krijgt u toegang naar een royale bergruimte 
waar diverse technische installaties gevestigd zijn waaronder;  
beregeningsinstallatie, zwembadinstallatie en cv-installatie. In deze 
ruimte is de authentieke bouwconstructie tot aan de nok zichtbaar en 
er is een loopdeur naar de binnenplaats.

Een dubbele glazen deur vanuit de living biedt doorgang naar de kan-
toorruimte met trapopgang naar de eerste etage. Deze kantoorruimte 
is een perfecte plek voor uw administratie of home office en is voorzien 
van een parketvloer. 

The laundry has plenty of space for washing, drying and ironing your 
clothes. There is also a separate sink and practical built-in cupboard 
space. From the laundry you have access to a generous storage room 
where you will find technical facilities such as the irrigation system, 
pool filtering system and central heating system. The authentic  
building structure has been retained in this room, and there is a door  
leading out to the courtyard.

A double glass door from the living room provides access to the office 
space with staircase to the first floor. This office space, also with  
parquet flooring, is perfectly suited as a home office or private study.

Eerste etage

De lange ruime overloop met originele planken vloer biedt doorgang naar 3 slaap-
kamers en een royale bergruimte. Deze overloop met vide staat in verbinding met 
de kantoorruimte op de begane grond en zorgt voor een uitermate sfeervolle  
uitstraling. Aan de voorzijde van dit woonhuis is de masterbedroom gelegen. Een 
sfeervolle en riante kamer waar de eikenhoutenbalken een eyecatcher zijn. Deze 
slaapkamer is voorzien van dezelfde houten vloer en wastafel. 

Slaapkamer 2 en slaapkamer 3 zijn middels een toegangsdeur vanuit de overloop 
bereikbaar. Beide kamers zijn voorzien van een dakraam, houtenvloerdelen, was-
tafel en Velux horren. 

De praktische en royale bergruimte biedt u de mogelijkheid diverse spullen op te 
bergen. 

First floor

The extensive landing with original wooden floorboards connects you with three 
bedrooms and a large storage room. Boasting a loft, this landing is also connec-
ted to the office space on the ground floor and gives the home an additional  
dimension of space and warmth. The master bedroom is situated at the front of 
the farmhouse. The eye catching oak beams add to the authenticity of the pro-
perty and provide charm and character in this area. These comfortable sleeping 
quarters are also characterized by elegant wooden floors and also have a sink in 
the room 

Bedroom 2 and bedroom 3 are accessed through a door from the landing. Both 
rooms feature a skylight window, wooden floorboards, washbasin and Velux  
window screens.

The practical and spacious storage room allows you to keep various items neatly 
hidden out of sight.









Guesthouse begane grond

Vanuit de binnenplaats op het perceel is het riante en zeer praktische bijgebouw 
toegankelijk. Deze ruimte is uitermate geschikt als guesthouse, au pair verblijf, 
mantelzorgwoning of bedrijfsruimte. 

Guest house ground floor

From the courtyard within the property, you have access to the spacious and very
practical outbuilding. This space is ideal as a guest house, au pair accommoda-
tion, separate care home or a large office.

Bij binnenkomst in het voorportaal ziet u de trapopgang naar de eerste etage, 
deur naar de leefruimte en een toiletruimte voorzien van fonteintje. De gehele 
ruimte is voorzien van een tegelvloer met vloerverwarming en de karakteristieke 
halfronde stalramen maken dat het complex één geheel is. Praktisch aanrecht-
blok welke voorzien is van een 4-pits elektrische kookplaat, rvs-spoelbak en koel-
kast. Bovendien bevindt er zich een badkamer met diverse voorzieningen zoals; 
douchecabine, wastafel en saunaruimte. De openslaande deuren zorgen ervoor 
dat deze ruimte tevens als garage in gebruik kan worden genomen.

Guesthouse eerste etage

Het bijgebouw heeft over de gehele oppervlakte een etage waar zich een zeer 
royale slaapkamer bevindt. De Velux dakramen zorgen voor uitstekend natuurlijk 
daglicht. Het gehele bijgebouw heeft een aparte cv-installatie (Nefit) welke is  
opgeborgen in een inbouwkast ter hoogte van de trapopgang. 

Upon entering, you are greeted with the staircase leading to the first floor, the  
living room door and a toilet vestibule(?) with a sink. The entire entrance area  
is tiled and has underfloor heating, and the characteristic semi-circular barn  
windows complement the style beautifully. It also contains a practical kitchen  
unit equipped with a 4-burner electric hob, stainless steel sink and fridge. In the 
bathroom you will find various facilities such as a shower cubicle, washbasin and 
a sauna room. The large double doors also mean this space can be used as  
a garage.
 

Guest house first floor

The outbuilding has an upper floor that stretches over the entire length of the buil-
ding, which serves as a large bedroom. The Velux skylights provide excellent 
natural light. The entire outbuilding has a separate central heating system instal-
led (Nefit), which sits in a built-in cupboard near the staircase.



Exterieur

Dit unieke landhuis is gelegen op een perceel van 6.700 m2 waarbij de gehele tuin 
rondom fraai is aangelegd.

Exterior

This unique country house is situated on a 6,700m2 plot with an beautifully lands-
caped garden all around.



Altijd al gedroomd van het houden van dieren bij u thuis? Een omvangrijke dieren-
weide op uw eigen domein biedt u deze mogelijkheid! Vrijwel volledig omheind, 
prachtig omringd door groen en veel vrijheid is de ultieme plek voor het houden 
van kippen, ganzen, geitjes, alpaca’s, pony enzovoorts. 

Have you always wanted to have animals on your farm? The expansive animal 
pasture on this property can help make that dream come true! Almost completely 
fenced in, nature all around you and with plenty of freedom, this is the ultimate 
place to keep chickens, geese, goats, alpacas, ponies, etc. 



Uiteraard mag een buitenzwembad niet ontbreken in dit spectrum.  
Dit buitenzwembad is gelegen aan het terras, u kunt hier dan ook  
uitstekend de afkoeling opzoeken tijdens de hete zomermaanden.  

Er zijn diverse wandelpaden welke u leiden naar verschillende knusse 
plekjes waar u bijvoorbeeld kunt genieten van het weidse uitzicht bij de 
kampvuurplaats, maar ook picknicken in uw eigen tuin behoort tot de 
mogelijkheden. 

Diverse volwassen maar ook jonge bomen zorgen voor een prachtige 
groene omgeving. De tuin wordt middels een ingebouwd sproei- 
systeem (Rainbird) automatisch beregend. Aan de rechterzijde van het 
woonhuis zijn meerdere terrassen gelegen. 

Verder zijn er verschillende belichtingen, diverse elektriciteitsspots, 
bloemborders en sierbestrating aanwezig. 

In zijn totaliteit maken de bouwconstructie, de authentieke elementen 
en het zeer ruime, rustige en groenrijke perceel dit geheel meer dan 
uniek. 

With so much space, there is plenty of room for an outdoor swimming 
pool. Situated adjacent to the main patio area, it is the perfect location 
to cool down during the hot summer months or to go for a daily swim.

Various footpaths lead you to different cosy corners around the gardens 
where you can enjoy the panoramic view beside a campfire, or enjoy a 
country picnic within your own garden.

Various mature as well as young trees provide a beautiful green  
environment. The built-in sprinkler system (Rainbird) automatically  
irrigates the lawn and plants. Several patios are spread out on the 
righthand side of the main building.

Various outdoor lighting fixtures, electricity connections, flower borders 
and ornamental pavings complement the landscaped garden.

The construction, authentic elements, exclusiveness and the very spa-
cious, quiet and green surroundings make this property simply unique.







Carport/berging

Zeer ruime dubbele carport biedt plaats voor 2 voertuigen. Prachtig en robuust 
uitgevoerd met eikenhouten balken en betonvloer. Een zolder met vide biedt extra 
bergruimte. Tevens bevindt er zich een royale bergruimte welke ideaal geschikt is 
als hobbyruimte, fietsenberging en/of werkplaats. 

Achter het guesthouse bevindt zich een houten overkapping voor houtopslag, 
voertuig en dergelijke.

Carport/storeroom

Very spacious double carport with room for two cars. Beautiful and robust structure 
with oak beams and concrete floor. An attic with loft offers additional storage 
space. There is also a generous storage area which is ideal for use as hobby 
room, bike storage and / or as workshop. 

Behind the guest house is a covered wooden structure that can be used to keep 
firewood dry or as an extra carport, etc.





Algemene kenmerken

•   Zeer unieke woonboerderij met 5 riante slaapkamers;

• Volledige rietendakbedekking in 2018 vernieuwd;

• Voorzien van alarminstallatie;

• Zeer riant bijgebouw, voor diverse doeleinden geschikt;

• Kantoor/praktijkruimte aan huis;

• Ideale gezinswoning;

• Een overvloed aan rust, ruimte en privacy!

General features

• Unique farmhouse with 5 spacious bedrooms;

• Thatched roof completely renewed in 2018;

• Protected by an alarm system;

• Very large outbuilding suitable for multiple purposes;

• Home office / studio;

• Ideal family home;

• An abundance of space, tranquility and privacy!
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Uittreksel Kadastrale Kaart

www.statigwonen.nl                        Tel. +31 (0)40 – 7878 758                        info@statigwonen.nl  

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,




