
Kindvriendelijk 
wonen aan de rand
van een bos
Met alle basisvoorzieningen dichtbij.

SPECHTENLAAN
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Een gebied met  
veel mogelijkheden
Aan de oostkant van Uden ligt het dorp Odiliapeel.
Aan de Spechtenlaan, tegen de bosrand, wordt een nieuwe 
woonwijk gerealiseerd.



Totaal 41  
woningen 
beschikbaar
Het overgrote deel van de woningen 
betreft zelfbouw met de mogelijkheid 
van variatie in architectuur, volume  
en materiaalgebruik. 

inspiratie 
Halfvrijstaande woning

inspiratie 
Vrijstaande woning.

Rust en ruimte
In de prachtige groene omgeving van Uden ligt het dorp  
Odiliapeel. Dit Brabantse dorp is de ideale woonplaats voor u 
en uw gezin. Odiliapeel is een rustig kindvriendelijk dorp waar 
u nog alle ruimte heeft. En wilt u meer levendigheid?  
Dan kunt u hiervoor terecht in het centrum van Uden of u rijdt 
in 20 minuten naar het centrum van Eindhoven. 

Goed bereikbaar
Via de Oudedijk en N264 bent in enkele autominuten in Uden 
of op de A50 en N277.
Odiliapeel heeft alle basisvoorzieningen die u nodig heeft. 
Een basisschool, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang 
voor uw kinderen. Diverse sportvoorzieningen en mogelijk- 
heden om te recreëren in de natuur.
Uw dagelijkse boodschappen kunt u gewoon in Odiliapeel 
doen en het ontmoetingsplein Terra Victa ligt midden in het 
dorp. Terra Victa is hét ontmoetingspunt voor inwoners van 
Odiliapeel. 5



Wonen in een 
kindvriendelijke wijk 
met een prachtig speel-
bos als ‘buur’.
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‘s Morgens 
wakker worden 
met de kruidige 
geur van het bos
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Kindvriendelijk
Heerlijk ravotten, klimmen en klauteren. De kinderen  
kunnen de hele dag lekker buiten spelen in de nieuwe wijk.  
De verschillende speelveldjes bieden voorzieningen voor  
kinderen van alle leeftijden. Gewoon voor de deur.  
Wel zo gemakkelijk en lekker veilig dicht bij huis.

Ontmoeten
De speelveldjes tussen 
de wijkdelen lenen zich 
ook uitstekend voor een 
lekkere picknick of een 
buurtfeest.
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Laat u inspireren
Op deze kavels kunt u een vrijstaande woning bouwen of  
samen met een medebouwer uw droomhuis  realiseren. 

Bij het realiseren van uw ideaalbeeld mag u rekenen op deskundig 
advies. Vakkundige en enthousiaste medewerkers begeleiden u en 
denken met u mee in uw zoektocht naar een kavel.

Kavelwinkel 
 
Publiekshal Gemeentehuis Uden, Markt 145 
Bel of mail even voor een afspraak: telefoonnummer 0413 - 281 444,  
e-mail kavel@uden.nl. 

www.woneninuden.nl/projecten/odiliapeel/spechtenlaan-fase-iib
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