
 

BESCHRIJVING VAN CLOSERIE DE SIRIEIX 

 

 

 

 

LIGGING 

 

* 25 km ten zuidoosten van de autoweg kruising A20/A89. Niet ver van de autowegen, zonder 

verkeerslawaai. 

* In de met veel natuurschoon gezegende regio Pays Vallée de la Dordogne Correzienne. De regio 

is pas recentelijk door het toerisme ontdekt. In de omgeving liggen veel (zelfs de hoogste dichtheid 

van heel Frankrijk) prachtige oude dorpjes met het officiële predikaat "un des plus beaux villages 

de France”, verleend door de stichting Middeleeuwse Dorpen, gezeteld in Collonges la Rouge op 

15 km afstand gelegen.  

*  Het domein is goed tegen inkijk beschut.  

Er zijn drie inritten: 1 in het noorden en 2 in het zuiden. De gebouwen zijn in het kadaster van 1830 

geregistreerd (d.i. het kadaster van Napoleon). Het totale bezit is door een landmeter uit Argentat 

opgemeten. 

*  Om er te komen : neem afslag Brive la Gaillarde (in 2015 vernieuwd en verbreed), dan de 

D921 tot aan Quatre Route d'Albussac.  

*  Internet: 15 mbits (mini), stabiel, TV per satelliet ASTRA en TNT met antennes; HD 

fiberkabel wordt op korte termijn aangesloten. 

 

* GPS coördinaten NB 45006’ 53”; OL 10 45’ 43’.   

 

 

 

HET DOMEIN 

 

-  Is heel goedgesitueerd en omgeven door heggen en hagen, op een direkt aangrenzend terrein van 

16.600m2, waarvan 5.000 m2 gemakkelijk gesepareerd kan worden. Grote laurierhagen scheiden 

het woongedeelte van het omliggend terrein, waardoor de twee aan elkaar grenzende gedeeltes op 

“natuurlijke” wijze gescheiden zijn 

-  De hoofdwoning heeft een magnifieke ligging op zuid-zuidoost. Bij helder weer zijn de (‘s winters 

besneeuwde) bergtoppen in Auvergne Cantal goed te zien; afstand hemelsbreed circa 50 km. 

-  In 2014/2015 zijn alle daken geïnspecteerd en waar nodig hersteld. 

-  Tussen de woonruimtes in ligt een op het zuiden gericht, zoutwater buitenbad van 10 x 7 m, goed 

beschut (tegen wind en inkijk) door ramen 

-  Een verhoogd terras met uitzicht op het zwembad, ideaal om bv te lezen en/of een oogje op de 

kinderen te houden. 

-  Een tweede, iets groter, verhoogd eetterras, ook nabij het zwembad. 

-  Een sauna (22 m2), ingang vlakbij het zwembad, met instapdouche –met twee douchekoppen- 

alsmede een toilet. 

-  Een derde overdekt en heerlijk beschaduwd en tegen wind beschut  terras (15m2) direkt tegen het 

huis aan 

- Luchtkwaliteit: de lucht is heel zuiver op een hoogte van 575 m.   

- Rustig gelegen tussen weides en bossen, Er is geen enkele geluidsoverlast. 

- Het domein beschikt over een parkachtige tuin met wel 200 meter lange paden met grote bomen. 

-  Nog een schaduwrijk terras, met prachtig uitzicht op de hierboven genoemde bergen, ligt onder een 

hoge moerbeiboom aan de het westkant van het huis. Bij helder weer zijn  ook hier de (‘s winters 

besneeuwde) bergtoppen in Auvergne Cantal goed te zien. 

-  s Zomers is de temperatuur 3 tot 4 graden lager dan in Brive la Gaillarde 

-  Lichtvervuiling = 0, ideaal om melkweg en sterrenhemel te bewonderen en te bestuderen 

- Het domein is een waardevaste en winstgevende belegging. 

-  Schitterende zonsop- en ondergangen, vooral in september en oktober. 

-  Jachtsport: In de buurt mag er op de talrijke damherten en wilde zwijnen gejaagd worden 

-  Hengelsport: Argentat is een vissersparadijs en hoofdstad van de vliegaastechniek. 

 

 



BIJGEBOUWEN 

 

1.  Een bakhuis (bouwjaar 1780), vroeger door het dorp gebruikt, met een doorsnee van 2,30m. 

Het is volledig gebruiksklaar en perfekt in orde, de binnenwand is van chamotte steen en 

volledig gerenoveerd in 2007. De baktrog en broodmanden,  alsmede andere bakspullen zoals b.v. 

bakplaten en vaten, zijn allemaal nog aanwezig en ook klaar voor gebruik! NB: Der Franse TV-

zender TF 1 heeft op 8. 6. 2011, een film daarvan gemaakt (website link VIDEO TF1). 

2.  Een oude intacte waterbron, diepte 10 meter. 

3.  Een grote schuur van 200m2, met op de bovenverdieping een betonnen vloer van 10cm  dikte, 

met mogelijkheden tot verbouwen, en een zoldering gemaakt van magnifieke kastanjehouten 

(genummerde) balken. Door het ronde raam op het westen is er een mooie lichtinval.  

Op de begane grond is er een garage/ werkplaats van 35m2, met een effen betonvloer, alsmede 

de technische ruimte voor het zwembad. 

4.  Een tuinhuisje van 3,60 x 3,10 m (11 m2). 

 

 

 

AANVULLENDE INFORMATIE 

 

-  2 ruime, fraaie en authentieke en suite slaap- en badkamers, gescheiden door een gang en een 

tussenliggende muur met geluidsdichte wanden, op de eerste verdieping, airco aanwezig, in de 

voormalige boerderij. 

-  In de woonkamer beneden is een uitstekend brandende open haard (een z.g. cantou; 2,70 x 1,70m, 

de houtvoorraad ligt ernaast. In de cantou-opening zijn twee 1-persoonsbankjes  

-  Vliering: 2 kleine ruimtes. 

-  Een ruime keuken, kantoortje, waskeuken, kelder en wijnkelder. 

-  Buiten barbecue op een klein terras alsmede een barbecue binnenshuis. 

- Twee moderne onafhankelijk functionerende een snelle warmwatervoorzieningen 

-  Centrale olie gestookte verwarmingsketel met anti-hydrostatische voorzieningen 

- Ruimtes voor  evtl electrische bedrading voor mogelijk toekomstig gebruik reeds aangelegd  

- Privéparkeerplaats (schaduwvoorziening in de planning) 

-  Het aangrenzende terrein is ideaal voor de aanleg van een moestuin 

-  Een in gebruik zijnde sceptic tank van 3000 liter (oostzijde) 

 Een sceptic tank van 3000 liter (noordzijde), tbv een evt vergroting. 

-  Een Gallisch oppidum op 1 km afstand met een panorama van 3600 

- Op 2 km afstand een uitstekend restaurant en een goedbezet hotel. 

 

- De waardering van de goed lopende “Chambre d’hôtes” valt in de hoogste categorie, namelijk 

4 korenaren.  

 

 


