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Het huis van Piet Hein Eek staat te koop. Twintig 
mooie jaren woonde de familie Eek er. Al vrij snel 
werden ze zich ervan bewust dat de voormalige 
directeurswoning uit 1951 welhaast perfect was 
gebouwd op de zon. Vooral de wijze waarop de 
op het zuiden gelegen woning zich tot de tuin 
verhoudt, zorgt ervoor dat het huis en de tuin 
aanvoelen als een groene oase. De zon komt op 
en gaat onder in de langgerekte tuin. 

Met de uitbreiding van het gezin groeide de be-
hoefte aan het vergroten van het huis. Het was 
vanzelfsprekend de uitbreiding in lijn met het 
bestaande te realiseren. Kosten noch moeite 
werden gespaard om de nieuwbouw bijna origi-
neler te maken dan het bestaande ooit was ge-
weest. Het werd een stuk groter maar de ligging 
ten opzichte van de tuin, de oriëntatie op de zon 
en de proporties van de ruimtes bleven met el-
kaar in harmonieuze verhouding. Groter en meer 
van hetzelfde woonplezier maar met meer luxe. 

Jarenlang werden wonen en werken op deze 
prachtige vrijbuitersplek gecombineerd totdat 
Eek bijna zes jaar geleden wegens noodzakelijke 
uitbreiding naar een bedrijfspand in Eindhoven 
trok. Nu heeft Eek een woonhuis vlakbij deze 
locatie gekocht, een industriële bouwval om pre-
cies te zijn waar nog het een en het ander aan 
verbouwt moet worden. Binnen afzienbare tijd 
zullen wonen en werken gelukkig weer gecombi-
neerd worden. 

Met pijn in het hart wordt nu voor de tweede keer 
in 65 jaar tijd het stokje doorgegeven en is er een 
kans om te wonen op deze sublieme plek in Gel-
drop met de uitzonderlijke mogelijkheid om wo-
nen en werken te combineren als god in Frank-
rijk.  
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Bouwjaar:  1951 
Ontwerp 2006:  Piet Hein Eek 
Plaats:   Geldrop 
Adres:   Nuenenseweg 169 
Foto’s:   Thomas Mayer  
   Jeanine Eek 
Perceel:   ca. 2.241 m2 
Huis & souterrain met   
aparte ingang:  ca. 400 m2 

Atelier:   ca. 90 m2 
Tropische plantenkas: ca. 25 m2 
Slaapkamers:  5 
Badkamers:  3 
Bestemming:  wonen gecombineerd met 
   werken 

Overig:   
 

Het object is voorzien van 
veertien geïntegreerde 
zonnepanelen. Deze pane-
len zijn verzonken in het 
dak en hebben een piek-
vermogen van 265 Wp.
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