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Heuvelacker 3 te Bakel

Een uitzonderlijke royale villa, gelegen in de prachtige bosrijke villawijk 
“Hoekendaal”, een omgeving met ultieme rust, ruimte en privacy. Een tweede 
woongedeelte maken dit object uniek in zijn soort, hierdoor is deze woning 
uitermate geschikt voor mantelzorgwoning en kangaroo-woning. Deze 
woning biedt een fantastische uitkijk vanuit zowel de woonkamer, de keuken 
en diverse slaapkamers naar het fraaie perceel rondom en harmoniseert 
daardoor optimaal met de natuur in de omgeving. 

De uitstekend e geografische ligging op slechts 10 autominuten van Helmond 
en 25 autominuten van het centrum van Eindhoven en toch middenin de natuur 
maken dit object uitzonderlijk. Diverse uitvalswegen maken de verbinding 
naar de A67 (Venlo -Eindhoven) en N279 (Helmond – ’s Hertogenbosch) 
zeer gemakkelijk te bereiken. Scholen, winkels, sportfaciliteiten en andere 
openbare voorzieningen zijn alle in de directe omgeving gelegen.

General characteristics 

Year of construction : 1978
Volume : approx. 1.273 m3

Living area house : approx. 269 m2

Plot : approx. 3.645 m2

Completion date : to be discussed

Price Upon Request

Algemene kenmerken

Bouwjaar : 1978 
Inhoud : ca. 1.273 m3

Woonoppervlakte woning : ca. 269 m2 
Perceeloppervlakte : ca. 3.645 m2 
Aanvaarding : in overleg

Prijs op aanvraag

Heuvelacker 3 in Bakel

An exceptionally spacious villa, situated in the wonderful wooded residential 
area “Hoekendaal”, an area with ultimate tranquillity, space and privacy. 
The second living area makes this property unique in its category, and is 
extremely suitable for an informal care home and kangaroo housing. This 
property has fantastic views of the attractive surrounding land from the living 
room, kitchen and various bedrooms, and is perfectly in keeping with the 
natural environment. 

With an excellent geographical location - just 10 minutes by car from Helmond 
and 25 minutes from the centre of Eindhoven, yet surrounded by nature - this 
property is truly exceptional. There are various road connections for the A67 
(Venlo-Eindhoven) and N279 (Helmond-‘s Hertogenbosch). Schools, shops, 
sports facilities and other public conveniences are all very close by as well.





Parterre

Middels een ruime oprit verkrijgt u toegang naar de voordeur met overdekte 
entree. De stijlvolle voordeur laat u binnenkomen in de royale hal met open 
vide waarin zich een garderobe en toiletruimte bevindt, tevens is hier ook 
de opgang naar de eerste etage. Vanuit deze entree is er toegang naar de 
praktische kelderruimte welke uitermate geschikt is om uw wijnvoorraad en 
andere levensmiddelen te herbergen.

Aan de rechterzijde is de sfeervolle woonkamer gesitueerd. Deze living 
is voorzien van een fraaie parketvloer en open indeling wat het creëren 
van meerdere zitgedeeltes mogelijk maakt. Een sfeervolle open haard 
zorgt voor de nodige sfeer en warmte tijdens de koudere dagen. Aan de 
achterzijde en aan de zijkant bevinden zich openslaande deuren naar 
het terras. De grote raampartijen en de openslaande deuren geven u een 
waanzinnig uitzicht naar de achtertuin en de bosrijke omgeving. Wie wil 
hier nu niet tijdens het lezen van de ochtendkrant de eekhoorntjes zien 
rond lopen? Een aangrenzend terras aan de achterzijde en de rechterzijde 
van het woonhuis bieden u de gelegenheid om lekker buiten te genieten 
van de fluitende vogeltjes. 

Ground floor

The wide driveway leads to the property’s front porch and covered entrance. 
The stylish front door leads you into the spacious hall with open mezzanine 
where you will find a cloakroom and toilet room as well as the staircase to 
the first floor. This entrance provides access to the practical cellar space 
which is ideal for storing wine and other food products.

The villa’s atmospheric living room is on the right hand side of the ground 
floor. This living room features a beautiful parquet floor and open layout 
allowing for multiple seating areas to be created. An atmospheric fireplace 
creates a sense of atmosphere and heat during colder days. There are 
French doors leading to the terrace at the rear and at the side. There are 
stunning views of the back garden and woodland landscape through the 
large windows and French doors. It’s the perfect spot to watch the squirrels 
as you read the morning paper. The adjoining patio at the rear and on the 
right side of the house is the ideal place outside to enjoy the chorus of 
birdsong. 







De karakteristieke keukenruimte is middels de ruime living te bereiken. 
Kenmerkend in deze keuken is de vele kastruimte en de unieke uitkijk 
over uw perceel terwijl u de lekkerste gerechten aan het bereiden bent. De 
keukeninrichting is voorzien van diverse inbouwapparatuur, spoelbak en 
4-pits gas kookplaat. 
Vanuit de keukenruimte is er toegang naar de hal welke in verbinding 
staat met de toiletruimte, praktische en volledig betegelde wasruimte, de 
entree en de keukenruimte van het tweede woongedeelte. De wasruimte is 
voorzien van wasapparatuur aansluitingen en uitstortgootsteen. 

Tweede woongedeelte

Aan de voorzijde van het woonhuis is aan de linkerzijde een tweede entree 
gerealiseerd. Deze entree biedt toegang naar een zeer ruim en fraai afgewerkt 
tweede woongedeelte. Dit gedeelte is ideaal als mantelzorgwoning, kangaroo-
woning, au pair woning, enzovoorts. Bij binnenkomst in de entree is er een 
doorgang naar de royale woonkamer en er is een toiletruimte gesitueerd. De 
sfeervolle open woonkamer heeft een zeer hoog plafond voorzien van houten 
balken wat zorgt voor een open karakter. De vele raampartijen met schuifdeuren 
zorgen voor zeer veel natuurlijke lichtinval. In deze woonkamer is in het achterste 
gedeelte een knusse zithoek gecreëerd waar zich een sfeervolle openhaard is 
opgesteld. Vanuit de woonkamer is er middels een open trap doorgang naar de 
eerste etage. 

Vanuit de woonkamer is er een doorgang naar de dichte keuken welke weer in 
verbinding staat met de centrale hal en een loopdeur heeft naar de achtertuin. 
De dichte keuken is voorzien van veel kastruimte, 4 pits gaskookplaat en diverse 
inbouwapparatuur.

Second living area

A second entrance has been created at the front of the house on the left side. 
This entrance provides access to a very spacious and beautifully finished second 
living area. This area is ideal as an informal care home, kangaroo housing, au pair 
accommodation, and so on. Upon entering the entrance hall, there is a passage to 
the spacious living room and there is also a toilet. The cosy open living room has 
a very high ceiling with wooden beams, giving it an open character. The numerous 
windows with sliding doors provide plenty of natural light. In this living room, a 
comfortable seating area has been created at the back with a charming fireplace. 
From the living room, an open staircase leads to the first floor. 

From the living room you have access to the separate kitchen which in turn 
connects to the central hall and has a wicket door that opens out into the back 
garden. The separate kitchen is equipped with plenty of cupboard space, 4-burner 
gas hob and various built-in appliances.

The distinctive kitchen is accessible through the spacious living room. This kitchen 
is characterised by ample cupboard space and a unique view over your land, to 
be enjoyed as you prepare delicious meals here. The kitchen interior is complete 
with built-in appliances, a sink and a four-burner gas hob. 
From the kitchen, there is access to the hall which connects to the toilet room, 
convenient and completely tiled laundry room, the entrance and the kitchen in the 
second living area. The laundry room is equipped with white good connections 
and a utility sink. 









First floor

The tiled staircase in the central hall leads from the ground floor to the first floor. 
An airy landing with a loft at the top of the stairs gives way to 3 very spacious 
bedrooms and two bathrooms. This landing contains the loft ladder to the spacious 
attic.

Eerste etage

In de centrale hal verbindt de betegelde trapopgang de begane grond met de 
eerste etage. Op de ruime overloop met vide vindt u doorgang naar de 3 zeer 
royale slaapkamers en twee badkamers. Op deze overloop bevindt zich de 
vlizotrap naar de royale bergzolder.



The main bedroom is on the right at the end of the landing and is carpeted, 
containing a practical built-in wardrobe and access to the private bathroom. This 
bedroom also contains French doors opening onto the balcony. 

Bedroom 2 is also found on the right at the end of the landing and has laminate 
flooring. The convenient built-in wardrobe offers space to store a variety of items 
and the dormer window provides plenty of light. From this room, there is a wicket 
door to the balcony that connects to the master bedroom.

De hoofdslaapkamer is rechts aan het einde van de overloop gelegen 
en voorzien van vloerbekleding, praktische inbouwkast en een doorloop 
naar de privé badkamer. Tevens zijn er in deze slaapkamer openslaande 
deuren naar het balkon. 

Slaapkamer 2 is eveneens rechts aan het einde van de overloop gelegen 
en de vloer is voorzien van laminaat. Een praktische inbouwkast biedt de 
gelegenheid diverse spullen te herbergen en de dakkapel zorgt voor veel 
lichtinval. Vanuit deze kamer is er een loopdeur naar het balkon welke in 
verbinding staat met de hoofdslaapkamer.



The bathroom that is adjacent to the master bedroom is equipped with a double 
washbasin, bidet, toilet and bathtub. 

De badkamer welke aan de hoofdslaapkamer is gelegen is voorzien van 
een dubbele wastafel, bidet, toilet en ligbad.



Slaapkamer 3 is links van de overloop gelegen en staat in verbinding 
met het tweede woongedeelte. Oorspronkelijk waren dit 2 separate 
slaapkamers, daardoor is de omvang van deze kamer zeer uitzonderlijk 
en ruim. De dakkapel zorgt ook hier voor veel natuurlijke lichtinval. Vanuit 
deze slaapkamer en de overloop is een tweede badkamer bereikbaar.

Bedroom 3 is at the left of the landing and is connected to the second living area. 
This was originally 2 separate bedrooms, so this room is exceptionally large and 
spacious. The dormer window also provides plenty of natural light here. A second 
bathroom is accessible from this bedroom and the landing.



De tweede badkamer is voorzien van ruime inloopdouche, ligbad, 
toiletruimte en dubbele wastafel met meubel. In deze badkamer bevindt zich 
in de schuinte van het dak een kastenwand waardoor er veel opbergruimte 
beschikbaar is.

The second bathroom is equipped with a roomy walk-in shower, bathtub, separate 
toilet room and double washbasin with cabinet. This bathroom contains a cabinet 
wall in the slope of the roof, providing plenty of storage space.



Tweede etage

Middels een vlizo trap is er een zeer ruime bergzolder bereikbaar. Deze ruimte is 
ideaal te noemen voor het opbergen van uw niet dagelijkse spullen. Tevens is op 
deze etage de cv-installatie opgesteld.

Second floor

A loft ladder leads into a large attic, ideal for storing non-essential items. The 
central heating system is also located on this floor.



Exterieur

Een uitzonderlijke en veel privacy biedende tuin rondom de woning maakt 
dit object compleet. Deze op het Zuiden gelegen achtertuin, grenst aan 
een bosrijke omgeving. Veelal volwassen bomen, gazon en de met zorg 
uitgekozen beplanting zorgen voor een prachtig natuurrijk plaatje.

Door de gehele tuin is een beregeningsinstallatie aangelegd. Grenzend 
aan de zij/achtergevel zijn twee terrassen gesitueerd, een heerlijke plek om 
te vertoeven terwijl de zonnestralen uw huid raken.

De houten tuinberging is ideaal geschikt voor het herbergen van uw 
tuingereedschap en/of tuinmeubelen. Door een grote poort aan de 
rechterzijde van het woonhuis is het mogelijk met een aanhanger te komen 
en gaan.

Outside

The exceptional, private garden surrounding the house is the pièce de 
résistance. South facing, the garden borders woodlands. and its mature 
trees, lawn and thoughtfully-selected plants come together to create a 
stunning, natural outdoor space.

The entire garden is watered by a sprinkler system. Two patios are located 
beside the side/rear façade, making them a lovely spot for soaking up 
some sun.

The wooden garden shed is ideal for storing garden tools and/or furniture. 
Through a large gate to the right of the house, you can enter and leave the 
property with a trailer.



Uiteraard mag een buitenzwembad (5 m. x 10 m. – 1.50 m. diep) 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. Achter in het tweede woongedeelte is de technische 
installatie voor het zwembad opgesteld en er is in dit badhuis tevens een 
omkleed mogelijkheid met toiletruimte. 

Of course, an outdoor pool (5 m. x 10 m. – 1.50 m. deep) is a must here. Situated 
adjacent to the main patio area, it is the perfect area to cool down during the hot 
summer months or go for a daily swim. The technical installation for the swimming 
pool is located in the second living space, which also offers an area for changing 
clothes in the toilet room. 



Op de schuinte van het dak van het tweede woongedeelte zijn zonne-
collectoren aanwezig voor het verwarmen van het zwembadwater.   

Dit unieke object is een combinatie van rust en ruimte middenin de natuur!

There are solar collectors on the slope of the roof of the second living area for 
heating the pool water.   

This unique property offers a combination of peace, quiet and space, in the heart 
of nature!











Algemene kenmerken:

• Stijlvolle bosvilla voorzien van authentieke elementen;
• Ruim perceel op het Zuiden gelegen in villawijk ‘Hoekendaal’;
• De villa is voorzien van 3 zeer royale slaapkamers en 2 badkamers;
• Veel privacy en toch op enkele minuten van het centrum van Bakel;
• Mogelijkheid om als mantelzorgwoning, kangaroo-woning,  

au pairwoning, etc. te gebruiken. Twee badkamers, twee keukens, 
twee trapopgangen en twee separate entrees. Koper dient uiteraard 
zelf bij de gemeente navraag te doen voor officiële mantelzorg 
vergunning en/of dubbele bewoning;

• Volledig omheind perceel;
• Waanzinnige rustige en privacy biedende locatie!

General features:

• Stylish villa in woodland location with original features;
• Spacious south facing plot in residential area, ‘Hoekendaal’;
• The villa has 3 very spacious bedrooms and 2 bathrooms;
• Plenty of privacy, yet minutes from Bakel town centre;
• Possibility to use as an informal care home, kangaroo home, au pair 

home, etc. Two bathrooms, two kitchens, two staircases and two separate 
entrances. The buyer must of course inquire with the municipality for an 
official informal care permit and/or double occupancy;

• A fully enclosed plot;
• Incredibly peaceful and private location!



Plattegrond Begane grond Plattegrond Eerste etage



Plattegrond Zolder Plattegrond Wijnkelder



Plattegrond Berging Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 5 augustus 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: 1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Bakel en Milheeze
N
1217

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 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 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

Vonne van den broek
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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