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WONEN IN GRUBBENVORST

Wonen in een rustige en landelijke omgeving op loopafstand van diverse natuurgebieden en de Maas. In 

een dorp, waar de gemeenschapszin groot is en inwoners naar elkaar omkijken. Met het openbaar vervoer 

en de A67/A73 binnen handbereik. Een dorp, met de nodige openbare en maatschappelijke voorzieningen 

en een rijk en bloeiend verenigingsleven. Dát is wonen in aspergedorp Grubbenvorst. Het dorp is één van 

de 16 kernen van de gemeente Horst aan de Maas en telt ongeveer 4800 inwoners.



UITBREIDINGSPLAN DE COMERT

Aan de Lottumseweg in Grubbenvorst ligt het monumentale pand “Kweekerij De Comert”. In het achter-

liggende gebied, waar het voormalige fruitteeltbedrijf peren in hoogstamboomgaarden teelde, worden tien 

levensloopbestendige woningen gerealiseerd. Het plan grenst aan de nieuwe wijk “De Comert” en kent 

een landelijke architectuur, die recht doet aan het dorpse karakter. Daarbij staan kwaliteit en duurzaamheid 

voorop. Het plan is ruimtelijk opgezet en voorzien van veel groen en voldoende parkeergelegenheid. 



Het plan is gelegen in het achtergebied van het gemeentelijk monument “Kweekerij De Comert” aan de 

Lottumseweg. Het openbaar vervoer, de A67/A73 en het centrum van Grubbenvorst, evenals openbare en 

maatschappelijke voorzieningen, zoals kinderopvang, basisscholen, huisartsenpraktijk en een apotheek, 

liggen binnen handbereik.

LIGGING



Met deze sfeervolle levensloopbestendige woning kiest u voor comfort en gemak. De woning is geschikt 

voor nu en later, zo bevinden alle functies om te kunnen leven zich op de begane grond. Via de hal op de 

begane grond, waar zich het toilet en de trap naar de 1e verdieping bevinden, betreedt u de woonkamer 

met open keuken. De openslaande tuindeuren aan de achterzijde geven toegang tot uw terras en tuin. 

Vanuit de woonkamer betreedt u via een doorgang de bad- en slaapkamer. Op de 1e verdieping bevindt 

zich de 2e slaapkamer en een ruimte/berging waar de installaties zich bevinden. De woning is voorzien van 

een ruime garage/berging.    

De woningen worden uitgevoerd met een warmtepomp, die de woning van warm tapwater kan voorzien 

en zowel kan verwarmen als koelen. Zo is het binnen ook in de zomer altijd aangenaam en bespaart u op 

energielasten.    

BESCHRIJVING



BEGANE GROND



VERDIEPING
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