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Drienerparkweg 2

STIJLVOL WONEN IN DE GRUNDEL IN "DE DRIENERHEUL"!




Zulke parels komen niet vaak beschikbaar. De bescheiden maar vooral stijlvolle architectuur 
van de woning, verraadt weinig van de luxe en het formaat van deze VILLA. Maar dit is een 
VILLA die gerust tot één van de mooiste in de buurt gerekend mag worden.




De VILLA heeft maar liefst vier verdiepingen (of zelfs vijf inclusief kelder). Het imposante 
woonhuis met een woonoppervlakte van 235m² is een heerlijk gezinshuis dat u perfect kunt 
combineren met zakelijke doeleinden in het inpandige kantoor annex bibliotheek met een 
prachtig ronde erker met glas in lood ramen. Daarnaast is er de mogelijkheid een 
kantoorruimte met eigen ingang te creëren in het op het terrein gelegen  bijgebouw (met 
vliering).

Rondom de VILLA ligt een stijlvolle tuin passend bij de klassieke architectuur van het huis. De 
kavel meet een oppervlakte van 855m². Het grote terras aan de achterzijde van de woning 
met aangrenzende graspartij, wordt afgewisseld met hagen en sierbeplanting. Op uw eigen 
domein ervaart u optimale rust en privacy rondom volwassen groen in een parkachtige 
omgeving.

De ligging is ideaal . Uitvalswegen zijn 'naast de deur'. Scholen en het centrum, van Hengelo 
zijn op loopafstand en vlakbij vindt u de prachtige golfbaan van Driene. Deze prachtig  
vormgegeven VILLA is gelegen op een zeer gewilde locatie aan een rustige straat en met 
veel natuur.




De VILLA kenmerkt zich onder andere door de fantastische ligging, de ruimte in en rond de 
woning en de oprit voor meer dan 3 auto's. Maar ook het bijgebouw (met toilet) en de uiterst 
goede staat van onderhoud in combinatie met de indeling en groot comfort gelegen aan 
één van de mooiste straten van Hengelo.




De indeling is als volgt:




Begane grond:

Vanaf de straat geeft een tuinpad toegang tot de entree van deze VILLA. De prachtige 
entree/hal is ruim van opzet en ons oog valt op de fraaie trapopgang naar de bovengelegen 
verdieping. Er is een garderobe met maatwerk kasten, een gastentoilet en de hal biedt 
toegang naar de woonkamer en woonkeuken. Door de GLAS IN LOOD deuren lopen we de 
royale woonkamer binnen, wat een fijne en lichte ruimte met prachtige erker. Mooi in stijl is de 
licht eiken parketvloer in combinatie met de open haard, het strak gestucte plafond en de in 
rustige kleuren geschilderde wanden. De woonkamer is in 2021 volledig gemoderniseerd.

We lopen verder naar de linker voorzijde van het huis naar de werkkamer, voorheen de 
muziekkamer. Deze kamer is vanaf de entree/hal bereikbaar en heeft een open haard en 
airconditioning. Via de hal komen we in de woonkeuken. De woonkeuken is voorzien van 
diverse inbouwapparatuur, veel bergruimte en biedt toegang naar bijkeuken (wassen/
drogen en CV-opstelling). Doorgang via bijkeuken naar het achtergelegen terras.
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Kelder:

Via de vaste trap komen we beneden in de voorraad kelder ten behoeve van onder meer 
wijn en proviand.




Eerste verdieping

Vanuit de hal lopen we naar boven over de fraai vormgegeven trap met loper naar de 
overloop. Op deze verdieping vinden we in totaal 4 slaapkamers, twee badkamers en een 
apart toilet. De hoofdslaapkamer heeft een eigen badkamer met douche en 
badkamermeubel.




Tweede verdieping

Via een vaste trap komen we op de zeer royale lichte 2e verdieping met ook nog eens 2 
grote slaapkamers met beiden een wastafel. Verder is er veel bergruimte op deze verdieping.

Derde verdieping

Via een vlizotrap bereikbare (geheel bevloerde) zolderberging.




Tuin en bijhuis

De tuin is fraai en veelzijdig  met een gazon, struiken, prachtige grote rododendrons, bomen 
en meerdere terrassen. Een heerlijke plek. Er is een oprit met voldoende parkeergelegenheid 
voor meerdere auto's. Naast de woning is er nog een multifunctionele bijbouw van 36m2 met 
tussenverdieping en gebouwd in spouw. Voorheen was een garage, welke nu dienstdoet als 
partyruimte. In het bijgebouw is een ruime zolder voor opslag. Er is een bar en een apart toilet. 
Uiteraard is deze ruimte ook in te richting als praktijkruimte of kantoor.  




Bijzonderheden:

* bouwjaar 1933;

* woonoppervlakte 235 m2;

* inhoud 911 m3;

* kaveloppervlakte 855 m2;

* Bijgebouw 36 m2;

* woning is in 2021 volledig van buiten geschilderd en in 2008 zijn enkele kozijnen vervangen;

* nieuwe CV installatie Intergas HRE eigendom (2022) CW 4 met hydrofoor;

* veel glas in lood ramen en vlakverdeling;

* paneeldeuren;

* zinken regenpijpen en dakgoten;

* energielabel F.




De woning wordt collegiaal verkocht door Snelder Zijlstra Makelaars / Van Werkhoven 
Makelaars & Vastgoedmanagers uit Hengelo. Voor meer informatie, belt u direct met Petra 
van Werkhoven op 06-40704438 of met Jan Oosterhof (Snelder Zijlstra Makelaars) op 
06-22968334



Kenmerken

Bouw

Oppervlakten en inhoud

Indeling

Energie

Soort woonhuis villa
Type woning vrijstaande woning
Bouwjaar 1934

Wonen 235 m²
Overig inpandige ruimte 8 m²
Gebouwgebonden buitenruimte 23 m²
Perceel 855 m²
Inhoud 911 m³

Aantal kamers 8
Aantal woonlagen 5

Energielabel F
Isolatie voorzetramen
Verwarming c.v.-ketel, open haard, vloerverwarming gedeeltelijk
Warm water c.v.-ketel
Cv-ketel HRE CW4 2022































Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

(Voorzet) openhaard met toebehoren X

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - rolgordijnen X

 - Vouwgordijnen begane grond X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - parketvloer X

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - oven X

 - koelkast X

 - vaatwasser X

 - Quooker X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - planchet X

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Airconditioning X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Waterslot wasautomaat X

Oplaadpunt elektrische auto X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - vlaggenmast(houder) X

 

Lijst van zaken



Plattegronden



Plattegronden



Plattegronden



Plattegronden



Plattegronden



Plattegronden



Kadastrale gegevens

Bestemmingsplan


Het bestemmingsplan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl of ter inzage bij de 

gemeente.

Adres

Drienerparkweg 2

Postcode, plaats

7552 EB, Hengelo

Gemeente

Hengelo Overijssel

Sectie / perceel 

M / 1386

Perceeloppervlakte

855 m²



Locatie in Hengelo



Aanvullende diensten

Wat is uw huis waard? 

Wilt u uw huis verkopen? Dan is dit hét moment. De lage hypotheekrente en de blijvend 
aantrekkende woningmarkt in Twente zorgen voor een ideaal moment om uw huis in de verkoop te 
zetten. En bovendien kan uw huis zomaar meer waard zijn dan u denkt. Laat u goed voorlichten en 
begin met een vrijblijvende waardebepaling. U weet dan snel wat uw woning waard is en wij 
vertellen u meteen over onze persoonlijke aanpak. Onze makelaars komen graag naar u toe om u te 
ontmoeten!





 Zoekopdracht

Precies in beeld wat je zoekt maar jouw droomwoning nog niet gevonden? Laat dan een gratis 
zoekopdracht bij ons achter. Als ingeschreven zoeker wordt u als eerste, vaak zelfs al enkele dagen 
voordat het aanbod op Funda komt, geïnformeerd over huizen die bij uw woonwensen passen!



Onafhankelijk hypotheekadvies

Hoe ziet uw financiële situatie eruit? Kunt u de hypotheeklasten dragen, zodat u ook in uw 
droomhuis comfortabel kunt blijven leven? Het is verstandig om - nog voordat u huizen gaat 
bezichtigen - met een financieel adviseur om tafel te gaan. Zo voorkomt u eventuele teleurstellingen 
wanneer u uw droomhuis op het oog heeft. Onze onafhankelijke hypotheekadviseur vertelt u alles 
over uw financiële mogelijkheden.




Of het nu gaat om een nieuwe hypotheek, een oversluiting, een overbrugging of een verbouwing, 
zelfs voor een Duitse (verhuur)hypotheek kunnen zij de mogelijkheden met u doornemen.




Snelder Zijlstra Hypotheken werkt volgens een vast stappenplan:




- Vrijblijvend oriënterend gesprek en kennismaking

- Advies op maat op basis van uw wensen en mogelijkheden

- Aanvraag hypotheekofferte

- Afwikkeling hypotheekdossier




Uiteraard zullen zij u van tussentijds rente advies voorzien, verzorgen zij de nazorg en blijven zij 
gedurende de looptijd van de hypotheek uw aanspreekpunt. Dit alles voor een voordelig all-in tarief 
zodat u op voorhand weet waar u aan toe bent, wel zo prettig!



Over ons

Wilt u uw huis verkopen? Of bent u op zoek naar uw nieuwe droomhuis? Maak dan kennis met 
Snelder Zijlstra Makelaars, het sterkste makelaarskantoor in Twente. Bij ons krijgt u te maken met 
makelaars die oprecht oog hebben voor uw persoonlijke situatie. 





 Volg ons op social

@snelderzijlstra

@snelderzijlstra

@snelderzijlstramakelaars

Bornsestraat 1-101, Hengelo

hengelo@snelderzijlstra.nl


snelderzijlstra.nl  |  074 291 58 40

https://www.facebook.com/snelderzijlstra
https://www.instagram.com/snelderzijlstra/?hl=nl
https://www.youtube.com/channel/UCj_TXpRqskRO0mCDGXu_kwA

