
Thuis in Twente

Enschede | € 1.150.000 k.k.
Oldenzaalsestraat 123



Oldenzaalsestraat 123

Stadsvilla 't Zeggelt, unieke monumentale villa tegen het centrum van Enschede!




Deze klassieke vrijstaande stadsvilla, op de hoek van de Oldenzaalsestraat en de Dr. 
Benthemstraat, is prominent gelegen tegen de wijk Het Zeggelt. De villa is in 1911 gebouwd 
naar een ontwerp van bouwkundige H.E. Zeggelink en kenmerkt zich door een rijke en 
klassieke detaillering aan zowel de binnen- als buitenzijde. Mede hierdoor is het geheel een 
Gemeentelijk monument. Het geheel telt een woonoppervlak van 379 m² verdeelt over 3 
verdiepingen. Daarnaast is er nog een ruime kelder.




De villa is omgeven door een parkachtige tuin welke deels is afgesloten middels een ijzeren 
sierhek. Het perceel is maar liefst 1.675 m² groot en bevindt zich met name aan de voor- en 
zijkant van de villa. Momenteel is het terrein voornamelijk ingericht om meerdere auto's te 
parkeren maar biedt ook volop kansen om een fantastische tuin aan te laten leggen.  




De locatie is prominent aan een doorgaande weg op korte afstand van het levendige 
stadscentrum van Enschede. De bereikbaarheid is goed vanwege het Centraal Station dat op 
loopafstand ligt en nabije aanwezigheid van verschillende uitvalswegen. 



Omschrijving

De laatste jaren heeft de villa onderdak geboden aan verschillende kantoorgebruikers maar de
villa leent zich goed om weer een volwaardig woonhuis te worden. Om de villa hier weer geschikt
voor te maken zijn intern de nodige aanpassingen noodzakelijk, zoals het creëren van een
moderne keuken en badkamer(s). In combinatie met de klassieke uitstraling van de buitenzijde,
kan dit een absolute droomvilla worden! Om een impressie te geven van wat het zou kunnen
worden zijn diverse schetsontwerpen en sfeerbeelden gemaakt van de mogelijke binnenzijde en
tuinaanleg. Deze impressies zijn opgenomen in onze brochure. 




Met de noodzakelijke aanpassingen staat hier een unieke en volumineuze vrijstaande stadsvilla op
een aansprekende locatie tegen het centrum van Enschede!

 

Gemeentelijk monument 

Het geheel staat gekenmerkt als een Gemeentelijk monument vanwege de
architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Dit komt tot
uitdrukking in de gaafheid van het hoofdvolume en de detaillering, de beeldbepalende ligging, de
typologie en de betekenis als onderdeel van het oeuvre van H.E. Zeggelink.




Indeling met allure: 

Ruime entree/hal met marmeren vloer en lambrisering, sierplafonds en de trapopgang met fraai
houtsnijwerk. Toilet met fontein. Voorkamer met open haard en schouw. Ruime zijkamer opgedeeld
middels dubbele suitedeuren en inbouwkasten. Beiden kamers zijn voorzien van een sierschouw en
de voorste kamer geeft middels dubbele openslaande tuindeuren toegang tot een zonneterras.
Dichte keukenruimte met een eenvoudig, maar deels origineel, keukenblok. Onder de trap is
toegang tot de ruime kelder. 




1e verdieping: middels bordestrap te bereiken ruime inpandige overloop met toegang tot een
toiletruimte en rondom 5 kamers. Vanuit een van de kamers geeft een dubbele deur toegang tot
een balkon aan de voorzijde.




2e verdieping: middels bordestrap te bereiken zolderverdieping met 3 kamers waarvan 2 zeer ruim
en voorzien van dakkapellen. 



Omschrijving

Bijzonderheden:

Bouwjaar 1911. Perceelgrootte 1.675 m². Woonoppervlakte 379 m².

- Voor monumenten is een energielabel niet verplicht.

- Bestemmingsplan “Lasonder – Zeggelt 2018” met als bestemmingsomschrijving volgens artikel
17.1: Enkelbestemming “Wonen” en met functieaanduiding “Kantoor”.




Bijzonderheden koopovereenkomst:

- Koper en verkoper zijn pas gebonden indien beiden de koopovereenkomst hebben getekend.

- In de koopovereenkomst zal een ouderdoms- en asbestclausule worden opgenomen alsmede
een 'niet door verkoper bewoond clausule'.

- In de koopovereenkomst wordt voor de koper de verplichting tot het stellen van een 10%
waarborgsom/bankgarantie opgenomen.




Aanvaarding: in overleg.




Interesse in deze unieke stadsvilla? Schakel je eigen NVM-aankoopmakelaar in. Hij of zij komt op
voor jouw belangen als koper en bespaart je tijd, geld en zorgen.




Deze presentatie is informatief en geheel vrijblijvend. Aan eventuele onjuistheden kunnen geen
rechten worden ontleend.



Kenmerken

Bouw

Oppervlakten en inhoud

Indeling

Energie

Soort woonhuis villa
Type woning vrijstaande woning
Bouwjaar 1911

Wonen 379 m²
Overig inpandige ruimte 23 m²
Gebouwgebonden buitenruimte 3 m²
Perceel 1675 m²
Inhoud 1250 m³

Aantal kamers 11
Aantal woonlagen 3

Verwarming c.v.-ketel, mogelijkheid voor open haard
Warm water c.v.-ketel
Cv-ketel Intergas 
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Kadastrale gegevens

Bestemmingsplan


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

gemeente.

Adres

Oldenzaalsestraat 123

Postcode, plaats

7514 DP, Enschede

Gemeente

Enschede

Sectie / perceel 

C / 6755

Perceeloppervlakte

1675 m²



Locatie in Enschede



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

Hoedemakerplein 1, Enschede

enschede@snelderzijlstra.nl


snelderzijlstra.nl  |  053 485 22 22

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

Datum:          6 januari 2023

Schaal:           1:100

Ontwerp:           voor- en achtertuin

Getekend door: H.S.  Belderbos

Maten controleren in het werk
.

Kalverstraat 24 7602     06-55186861 www.buitenzin.nlDE Almelo 

50 1 2 3 4 mtr

waalformaat visgraad

grind

vijver

wolkenhaag

trap bestaand
balcon bestaand

terras natuurstenen tegels basalt

terras natuurstenen tegels basalt

haag +120

haag +300

wolkenhaag

gazon

gazongazon

trap waal

poort met hekwerk

�etsenhok

boom bestaand

poort

bomen

vlonder

bomen

rhododendron

haag +130

-60

meerstammige heester

haag bestaand
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dIsclaImer

artIst ImpressIons / handschetsen
de tekenIngen en afBeeldIngen geven een ImpressIe weer. de werkelIjke uItvoerIng en 
kleuren van de materIalen en afwerkIngen kunnen afwIjken. de tuInaanleg, InrIchtIng 
en BestratIng van de openBare ruImte Is de verBeeldIng van de archItect. de posItIe van 
Bomen zIjn, tenzIj anders aangegeven, decoratIef aangegeven en corresponderen nIet 
met de werkelIjkheId. omdat onderleggers veelal afkomstIg zIjn van derden, zIjn wIj nIet 
aansprakelIjk voor eventuele onjuIstheden In dIe Brondocumenten. aan deze tekenIngen 
kunnen, ondanks alle zorgvuldIgheId dIe Is nagestreefd, geen rechten worden ontleend. 

maatvoerIng en InrIchtIng
de maten op de tekenIngen zIjn cIrca-maten en zIjn, tenzIj anders aangegeven, In mIllI-
meters. BIj de maatvoerIng tussen de wanden Is geen rekenIng gehouden met enIge wand 
afwerkIng. tIjdens de BouwvoorBereIdIngsfase en/of BouwuItvoerIngsfase kunnen  
veranderIngen voordoen dIe kunnen leIden tot maatverschIllen. op de tekenIngen  

aangegeven meuBIlaIr en apparatuur dIenen alleen ter IndIcatIe.

copyrIght
© nIets uIt deze uItgave mag worden vermenIgvuldIgd zonder toestemmIng van onze  

opdrachtgever of BuIldIng desIgn archItectuur Bv te Borne.

colofon
22-217

schetsontwerp

domInIque ter Braak/Bo reInk/hester BelderBos

 projectnummer 

fase
ontwerp 


