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Ulenpas 87 te Eindhoven

Maak kennis met deze zeer royale gezinsvilla op aantrekkelijke locatie in wijk 
“Ooievaarsnest” te Eindhoven. Op fietsafstand van het stadscentrum bevindt 
zich deze vrijstaande villa met maar liefst 4 slaapkamers! Een zeer royaal 2e 
woongedeelte, welke uitermate geschikt is voor mantelzorg, gastenverblijf en/of 
au pair woning. Tevens is dit 2e woongedeelte een ideale ruimte voor het realiseren 
van meerdere slaapkamers op de eerste etage. Op de begane grond is er een 
riante ruimte welke ideaal geschikt is voor een kantoor- en/of praktijkruimte aan 
huis. Uiteraard ontbreekt het niet aan een ruime inpandige garage en is de fraai 
aangelegde achtertuin welke ideaal op het zuiden gelegen een fijne rustplaats na 
een lange werkdag. 

Het “Ooievaarsnest” is een in het zuidwesten van Eindhoven gelegen villawijk, 
met zeer goede verbindingen naar Veldhoven en het centrum van Eindhoven. 
Zo liggen ASML en het Maxima Medisch centrum op slechts enkele fietsminuten 
van de woning en ligt de bushalte van lijn 16 nabij het woonhuis! Het betreft een 
gewilde, rustige en kindvriendelijke woonomgeving met de uitvalswegen A2 en 
A67, de High Tech Campus, diverse scholen, het natuurgebied “De Klotputten” 
en recreatie plas “Hanevoet” om de hoek gelegen. Tevens is het winkelcentrum 
“Kastelenplein” met vele primaire voorzieningen ook in de directe omgeving van 
woning gelegen. 

General characteristics 

Year of constuction : 1979
Volume : approx. 1.333 m3

Living area house : approx. 334 m2

Plot : approx. 1.341 m2

Completion date : to be discussed

Price Upon Request

Ulenpas 87 in Eindhoven

Get to know this very spacious family villa in an attractive location in the 
“Ooievaarsnest” district in Eindhoven. This detached villa with no less than 
4 bedrooms is located within cycling distance of the city centre! It has a very 
spacious 2nd living area that is extremely suitable for family care, a guesthouse 
and/or au pair house. This 2nd living area is also a perfect space for creating 
multiple bedrooms on the first floor. The ground floor has a large space that is 
ideally suited for a home office and/or practice. Of course there is also a spacious 
indoor garage, and the beautifully landscaped backyard ideally situated to the 
south is a wonderful place to relax after a long day at work. 

The “Ooievaarsnest” is a villa district located in the southwest of Eindhoven, with 
excellent connections to Veldhoven and the centre of Eindhoven. ASML and the 
Maxima Medical Centre are just a few minutes by bike from the house and the 
bus stop for line 16 is also nearby! It is a sought after, quiet and child friendly 
neighbourhood with the A2 and A67 motorways, the High Tech Campus, several 
schools, the “De Klotputten” nature reserve and “Hanevoet” recreation pool all 
around the corner. The “Kastelenplein” shopping centre with its many essential 
amenities is also located close to the property. 

Algemene kenmerken

Bouwjaar : 1979 
Inhoud : ca. 1.333 m3 
Woonoppervlakte woning : ca. 334 m2 
Perceeloppervlakte : ca. 1.341 m2 
Aanvaarding : in overleg 

Prijs op aanvraag
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Parterre

Entree voorzien van tegelvloer, garderobe en toiletruimte. In de hal bevindt 
zich tevens een meterkast en de vaste trapopgang naar de eerste etage. 

Groundfloor

Entrance with a tiled floor, wardrobe and toilet. The property’s meter 
cupboard and staircase to the first floor are also located in the hallway. 
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Vanuit de ontvangsthal komt u middels de dubbele deuren in de living welke 
ruim plaats biedt aan een zit- en eetgedeelte. De gehele living is voorzien 
van tegelvloer en heeft een splitlevel indeling. De sfeervolle openhaard 
voorziet u van een extra gezelligheid tijdens de koudere maanden. 

The double doors in the entrance hallway lead into the living room, which offers 
ample space for a sitting and dining area. The entire living room features tiled 
flooring and has a split-level layout. The charming fireplace provides extra 
cosiness during the colder months. 
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Aan de achterzijde van de woning is een fraaie zitkamer gecreëerd met een 
doorloop naar de dichte keuken. Een grote schuifpui naar de overdekte 
veranda zorgt ervoor dat u tijdens de warme dagen uw eetkamer bij uw tuin 
kunt betrekken. 

To the back of the property, a wonderful lounge has been created with 
a passageway to the closed kitchen. A large sliding door to the covered 
veranda allows you to connect the dining room to your garden on hot days.  
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De keuken is voorzien van wandopstelling met diverse inbouwapparatuur 
waaronder vaatwasser, combi oven/magnetron, 5-pits inductie kookplaat 
en veel provisieruimte in de diverse lades en kasten. De raampartijen vanuit 
de keukenruimte geven een magnifiek zicht op de rondom gelegen tuin. 

The kitchen has a number of wall units with a range of built-in appliances, 
including a dishwasher, oven, microwave and a 5-burner induction hob. The 
various drawers and units also offer plenty of storage space. The windows 
in the kitchen have a magnificent view of the garden around the property. 
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Vanuit de keuken bevindt zich een doorgang naar de bijkeuken en praktische 
praktijk-/kantoorruimte. De bijkeuken is voorzien van een ingebouwde 
kastenwand, aanrechtblok en loopdeur naar de achtertuin. Tevens bevindt er zich 
een badkamer welke is voorzien van douche en er is plaats voor het aansluiten 
van uw witgoed apparatuur.

A passageway leads from the kitchen to the utility room and the convenient 
practice/office space. The utility room has a built-in wall unit, kitchen unit and 
wicket door to the rear garden. There is also a bathroom fitted with a shower and 
space to connect your washing equipment.
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Eerste etage

De open trapopgang vanuit de ontvangsthal biedt toegang tot de overloop. 
Op de eerste etage bevinden zich 4 slaapkamers, een badkamer, ruime 
inloopkast en een separate toiletruimte. De overloop biedt doorgang naar 
het tweede woongedeelte/gastenverblijf wat boven de garage en kantoor-/
praktijkruimte gerealiseerd is. 

First floor

The open stairway leads from the entrance hallway to the landing. There are 
four bedrooms on the first floor, a bathroom, a spacious walk-in closet and a 
separate toilet. The landing provides access to the second living area/guest 
house which is located above the garage and office/practice space. 
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De masterbedroom is voorzien van laminaatvloer, dakkapel en wastafel. Middels 
deze slaapkamer is er een doorgang naar de badkamer. Deze badkamer is zowel 
vanuit de masterbedroom als de overloop toegankelijk. De badkamer is voorzien 
van een doucheruimte, dubbele wastafel met meubel en ruim ligbad. 

The master bedroom has laminate flooring, a dormer window and a washbasin. 
This bedroom has its own door into the bathroom, which can also be accessed 
from the landing. The bathroom has a shower room, unit with two washbasins 
and a large bathtub. 
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Bedrooms two and three are located at the front of the property, and both 
have laminate flooring and a washbasin.

Aan de voorzijde van dit woonhuis zijn slaapkamer 2 en 3 gelegen zijn 
voorzien van een laminaatvloer en wastafel.
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De kantoor-/praktijkruimte is thans in gebruik als showroom maar is ideaal 
te noemen wanneer u een beroep aan huis wilt uitoefenen. U kunt uw 
klanten hier vanaf de oprit ontvangen en er is een separate toiletruimte 
aanwezig. De gehele ruimte is afgewerkt met een lichte tegelvloer en de 
vele raampartijen bieden enorm veel daglicht. 

The office/practice space is currently being used as a showroom but is 
perfect for practising a profession at home. You can receive your customers 
here from the driveway and there is also a separate toilet. The entire space 
is finished with a light tiled floor and the many windows offer lots of natural 
sunlight. 
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Een royale inpandige garage is thans in gebruik als hobbyruimte maar 
is uitermate geschikt voor het stallen van uw voertuig en/of andere 
vervoersmiddelen. Ook biedt deze garage ruime plaats voor het herbergen 
van extra spullen. Een elektrische dubbele deur geeft toegang vanaf de 
oprit aan de linkerzijde van het woonhuis.

The spacious garage is currently being used as a hobby room but is ideal 
for parking your vehicle and/or other means of transport. This garage also 
provides ample space for storing additional items. An electric double door 
leads to the driveway on the left side of the house.
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Boven de garage en kantoor-/praktijkruimte bevindt zich een zeer royaal 
tweede woonruimte wat uitermate geschikt is voor een gastenverblijf, 
mantelzorg of au pair woning. Deze ruimte biedt plaats voor een zit-/
eetgedeelte, een slaapkamer en er is een vrijstaand ligbad met wastafel 
en meubel aanwezig. 

Middels een vlizotrap is de ruime bergzolder bereikbaar welke plaats 
biedt voor het opbergen van uw spullen. Tevens is hier de c.v. installatie 
opgesteld.

Above the garage and office/practice space is a very generous second 
living area that is perfect for a guesthouse, family care or au pair residence. 
This area offers space for a sitting/dining area, a bedroom and there is a 
free-standing bathtub with a washbasin unit. 

The spacious attic can be accessed via a loft ladder, offering space for 
storing your belongings. The central heating system is also located here.

3332



Exterieur

De gehele achtertuin is zo ingericht dat u er optimaal van kunt genieten en 
het vele groen geeft een prachtig totaalplaatje. De overdekte veranda aan 
het huis en het zonneterras met jacuzzi geven u de keus om in de schaduw 
of in de zon uw ontspanningsmoment te beleven. De tuin is voorzien van 
diverse bomen, bloemperken, gras en sierbestrating. Tevens is er een 
beregeningsinstallatie door de gehele tuin aangelegd. Een doorgang aan 
de linkerzijde van de woning geeft de mogelijkheid tot achterom. Ideaal te 
noemen is de privacy die deze tuin te bieden heeft en de perfecte ligging 
op het zuiden. 

Outside

The entire back garden is enclosed and is accessed via an entrance gate on the 
left-hand side of the house. A wide driveway provides space for several cars. 
The entire garden is beautifully landscaped with a number of elements including 
decorative paving, an artificial lawn and a variety of plants and floral borders. 
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Outside

The entire back garden is designed to be enjoyed to the fullest, and the many 
green areas create a beautiful overall picture. The covered veranda attached to 
the house and the patio with jacuzzi are the ideal places to relax in the sun or 
shade. 

De gehele achtertuin is zo ingericht dat u er optimaal van kunt genieten en 
het vele groen geeft een prachtig totaalplaatje. De overdekte veranda aan 
het huis en het zonneterras met jacuzzi geven u de keus om in de schaduw 
of in de zon uw ontspanningsmoment te beleven. 

Exterieur
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De tuin is voorzien van diverse bomen, bloemperken, gras en sierbestrating. 
Tevens is er een beregeningsinstallatie door de gehele tuin aangelegd. 
Een doorgang aan de linkerzijde van de woning geeft de mogelijkheid tot 
achterom. Ideaal te noemen is de privacy die deze tuin te bieden heeft en 
de perfecte ligging op het zuiden. 

The garden features a number of trees, flowerbeds, grass and decorative 
paving. A sprinkler system ensures that the entire garden is well hydrated 
at all times. A passage on the left of the property presents the possibility of 
creating a rear entrance. The privacy that this garden offers and its perfect 
location facing south are ideal. 

3938



4140



4342



Algemene kenmerken

• Gesitueerd op een rustige en rustieke locatie in zeer gewilde woonwijk;
• Voorzien van alarminstallatie en camerabewaking;
• Airconditioning aanwezig in living;
• Ideale gezinswoning met maar liefst 4 slaapkamers;
• Ruime inpandige garage, kantoor-/praktijkruimte én gastenverblijf;
• Fraaie achtertuin op het zuiden gelegen;
• Gelegen in de gewilde villawijk Ooievaarsnet, in de Dommelvallei;
• Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein.

General features

• Situated in a quiet and rustic location in a highly desirable residential area;
• Equipped with an alarm system and camera surveillance;
• Air conditioning in the living room;
• An ideal family home with four bedrooms;
• Spacious indoor garage, office/practice space and guest house;
• Beautiful south-facing back garden;
• Situated in the sought-after villa district of Ooievaarsnet in the Dommel valley;
• Plenty of space for parking on the premises.
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Plattegrond Parterre
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Plattegrond Eerste etage Plattegrond BergingPlattegrond Eerste Etage
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Plattegrond Vliering

Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 24 maart 2022
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Gestel
B
2274

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: Statig Wonen
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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 differences, 
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 
request 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,

Vestiging Beek & Donk

Centraal gelegen in het lommerrijke Beek & Donk  
vindt u de vestiging waar het allemaal begon.

Een strategische gekozen locatie,  
waardoor wij een belangrijk deel van onze relaties  

binnen een straal van 50 km kunnen bedienen.

Vestiging Eindhoven 

De  vestiging bevindt zicht in Eindhoven  
aan de Aalsterweg 28. Vanuit dit kantoor ontvangen  
wij zowel onze nationale als internationale cliënten,  

alsmede onze franchisenemers. 

Vestiging Loosdrecht

De vestiging in Loosdrecht bedient een prachtig deel van 
Nederland in de driehoek van Amstelveen - Alphen a/d Rijn 

en Loosdrecht. Ook voor uw exclusieve vastgoed 
in Amsterdam is deze vestiging uw partner. 

Perry Jacobs
Directeur/makelaar 

Beek en Donk

Jazzlynn Koene
Front Office

Anke Raaijmakers
Office Manager

Boudewijn Trieling 
Directeur/makelaar 

Beek en Donk

Kenneth Verstralen 
Directeur/makelaar 

Eindhoven

Danielle Hartog
Directeur/makelaar 

Loosdrecht
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