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2 vrijstaande woningen
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De naam Grubbenvorst is een 
samenvoeging van Grubben en 
Vorst.

Grubben, ook wel Gribben, was de naam 

van het kasteel waarvan nu de ruïne van 

het Gebroken Slot resteert. 

Vorst was de naam van het dorp. Deze 

naam wijst op bos in bezit van de heer van 

het gebied.
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Grubbenvorst is omringd door talloze prachtige 

fietsroutes, wandelroutes en diverse beziens- 

waardigheden.

Ook als het gaat om het bloeiende verenigingsleven en 

de vele evenementen die hier plaats vinden, hoef je je niet 

te vervelen. Hierdoor wordt een gezonde leefbaarheid op 

cultureel en sportief vlak gecreëerd. Voor mensen die op 

zoek zijn naar rust en ruimte, maar ook houden van een 

levendig dorpsleven met alle voorzieningen in de buurt, is 

Grubbenvorst een uitstekende plek om te wonen. 

Er worden vooral veel asperges geteeld, waardoor het ook 

bekend staat al ‘het Aspergedorp’. In het park bij het voor-

malige ursulinenklooster ‘De Bisweide’ staat een speciaal 

aspergemonument. Daarnaast vindt in Grubbenvorst jaar-

lijks het Aspergefeest plaats.

Grenzend aan Grubbenvorst ligt ook het tuinbouwgebied 

Californië, dat onderdeel uitmaakt van Klavertje 4; een 

omvangrijk werklandschap van circa 5400 hectare voor de 

ontwikkeling van agrologistiek, agribusiness, kennisontwik-

keling, infrastructuur en natuur- en cultuurlandschap. 

Zowel Venlo als Horst zijn op relatief korte afstand gelegen. 

De bereikbaarheid via de snelwegen A73/A67 is goed.

Behoud en versterking van de leefbaarheid in de landelijke 

kernen staat bij de gemeente Horst aan de Maas hoog in het 

vaandel. Het landelijk karakter, het voorzieningenniveau, het 

sociale klimaat, betrokkenheid bij lokale besluitvorming, vei-

ligheid en een schoon milieu zijn belangrijke aandachtspun-

ten. Grubbenvorst, lekker leven in een landelijke omgeving. 

Voor een ijsje eten, wandelen langs de Maas, spelen met 

de kinderen bij Roeffen Mart of lekker eten is Grubbenvorst 

echt een leuke plek.

Ook zijn er diverse voorzieningen zoals de supermarkt, de 

huisartsenpraktijk en apotheek evenals basisscholen, zorg-

centrum La Providence en kinderopvang ‘t Nest.

Kom thuis in 
 Grubbenvorst
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Grubbenvorst, een van de 17 
kernen binnen gemeente Horst 
aan de Maas, is van origine een 
agrarisch dorp en telt momen-
teel circa 5.000 inwoners. 

Venlo

Horst

Roermond

Maastricht

Venlo

Horst

Roermond

Maastricht

a2

a2

a73

a73

a67

VenrayVenray

GrubbenvorstGrubbenvorst

De ComertDe Comert
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Welkom in 
 de Comert
Het plangebied is gelegen ten westen van het 

centrum van Grubbenvorst aan de rand van het 

dorp. Hier lag vroeger sportpark de Comert met 

haar tennisbanen en jeu de boules baan. Inmid-

dels zijn de tennisbanen verplaatst en verrijst 

hier straks een nieuwe woonwijk met circa 50 

woningen.

Onder andere eengezinswoningen, levensloopbesten-

dige woningen en vrijstaande woningen zijn ontwikkeld. 

Sfeervol qua architectuur en bestemd voor jong en oud.

Centraal in het plan is een groene zone, rondom zijn de 

woningen gesitueerd. Een wijk met een landelijk karakter 

waar u zich snel thuis zult voelen!
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Situatietekening

Schaal 1:1000

De inrichting van de openbare ruimte en de verkaveling

van de overige woningen is indicatief weergegeven.

Hieraan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Legenda

 Type A, B en C:

 8 Comfortabele eengezinswoningen

 Type D en E:

 10 Levensloopbestendige

 boerderijwoningen

 Type F en G:

 2 Vrijstaande woningen
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Type A, B en C

8 Comfortabele eengezinswoningen
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8 Comfortabele
eengezinswoningen

In de Comert worden 8 comfortabele een-

gezinswoningen gerealiseerd. De woningen 

beschikken allemaal over een ruime tuin op 

het westen en hebben een vrije achterom 

middels een mandelig achterpad. 

De woningen zijn op de begane grond standaard 

voorzien van een entreehal, toilet, meterkast, ruime 

eetkamer en een keuken. Vanuit de woonkamer is 

de tuin bereikbaar.

Op de verdieping beschikken deze woningen stan-

daard over een overloop, 3 ruime slaapkamers en 

een badkamer welke standaard is voorzien van een 

hangtoilet, douche en wastafel.

Via een vaste trap is de ruime zolder bereikbaar. Op 

de zolder bevindt zich de opstelplaats voor de was-

automaat. 

De woningen hebben een inhoud variërend van ca. 

401 m3 tot circa 420 m3 en zijn gelegen op ruime 

kavels van circa 105 m2. Alle woningen hebben een 

houten berging achter in de tuin.
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Afmetingen

Woonkamer + keuken circa 32 m2

Slaapkamer 1 circa 12 m2

Slaapkamer 2 circa 9 m2 

Slaapkamer 3 circa 6 m2

Badkamer circa 5 m2

Zolder circa 26 m2

Berging circa 5 m2
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Sfeerplattegronden Schaal 1:100 • Maten in millimeters

Begane grond type A, B en C

 Bnr 1 t/m 5 als getekend • Bnr 6 t/m 8 gespiegeld

Zolder type C

Bnr 3 en 5 als getekend

Zolder type A en B

Bnr 1, 2 en 4 als getekend • Bnr 6 t/m 8 gespiegeld

Verdieping type A, B en C

Bnr 1 t/m 5 als getekend • Bnr 6 t/m 8 gespiegeld
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Type D en E

10 Levensloopbestendige
 boerderijwoningen
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10 Levensloopbestendige
boerderijwoningen

De boerderijwoningen zijn rustig gelegen 

centraal in het plan met uitzicht op de 

groene zone. De woningen beschikken 

standaard over een slaapkamer en bad- 

kamer op de begane grond.

De woningen zijn op de begane grond standaard 

voorzien van een entreehal, toilet, meterkast, ruime 

eet-woonkamer, keuken, gang, slaapkamer en bad-

kamer voorzien van een hangtoilet, inloopdouche en 

wastafel. Tevens hebben de woningen een berging.

Op de verdieping beschikken deze woningen 

over een overloop, een technische ruimte die ook 

gebruikt kan worden als berging en een slaapkamer. 

De opstelplaats voor de wasautomaat en droger 

bevindt zich in de badkamer op de begane grond.
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Afmetingen

Woonkamer + keuken circa 35 m2

Slaapkamer 1 circa 15 m2

Slaapkamer 2 circa 22 m2 

Badkamer circa 6 m2

Berging circa 6 m2

Garage circa 17 m2
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Sfeerplattegronden Schaal 1:100 • Maten in millimeters

Begane grond type D en E

Bnr 9, 11, 13, 15 en 17 als getekend • Bnr 10, 12, 14, 16 en 18 gespiegeld

Verdieping type D en E

Bnr 9, 11, 13, 15 en 17 als getekend • Bnr 10, 12, 14, 16 en 18 gespiegeld
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Type F en G

2 Vrijstaande woningen
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2 Vrijstaande woningen

De royale vrijstaande woningen zijn rus-

tig gelegen in het plan. De woningen zijn 

gelegen op ruime kavels met tuin op het 

zuidoosten en de mogelijkheid voor een 

vrije achterom.

De woningen zijn op de begane grond standaard 

voorzien van een entreehal, toilet, meterkast, ruime 

eet-woonkamer en een royale keuken. Vanuit de 

eet- en woonkamer is de tuin bereikbaar.

Op de verdieping beschikken deze woningen stan-

daard over een overloop, 3 ruime slaapkamers en 

een badkamer welke standaard is voorzien van een 

hangtoilet, ligbad, douche en wastafel. 

Via een vaste trap is de ruime zolder bereikbaar. Op 

de zolder bevindt zich de opstelplaats voor de was-

automaat en droger. Optioneel biedt deze voldoende 

ruimte voor een extra werk-/hobbykamer.
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Afmetingen

Woonkamer + keuken circa 40 m2

Slaapkamer 1 circa 16 m2

Slaapkamer 2 circa 9 m2 

Slaapkamer 3 circa 7 m2

Badkamer circa 6 m2

Zolder circa 35 m2

Berging circa 5 m2
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Sfeerplattegronden Schaal 1:100 • Maten in millimeters

Begane grond type F en G

Bnr 20 als getekend • Bnr 19 gespiegeld

Verdieping type F en G

Bnr 20 als getekend • Bnr 19 gespiegeld

Zolder type F en G

Bnr 20 als getekend • Bnr 19 gespiegeld

  3000  

  2870  

  9300  

m
k

  930  

  2230  

  2800  

  1360  

  2530  

  5400  

B
E

G
A

N
E

 G
R

O
N

D
 B

A
S

IS

  2830  

  3270  

  3000  
  2320  

  3780  

  3570  

  5400  

  1730  

  2400  

  2900  

E
E

R
S

T
E

 V
E

R
D

IE
P

IN
G

 B
A

S
IS

  9300  

m
v

1500+vl

1500+vl

1000+vl

1000+vl

2600+vl

2600+vl

cv
om

  ±3842  
(tot 1500+vl)

  ±4419  
(tot 1000+vl)

  ±2572  
(tot 2600+vl)

T
W

E
E

D
E

 V
E

R
D

IE
P

IN
G

 B
A

S
IS

19



Optiemogelijkheden Comfortabele eengezinswoningen

Sfeerplattegronden Schaal 1:100 • Maten in millimeters

Deze woningen zijn verder nog uit te breiden met tal van opties waaronder: 

1. Uitbouw 1,2 m 4 Dakvenster

2 Dubbele tuindeuren 5 Dakkapel

3 Trapkast 6 Hobbykamer

Begane grond type A, B en C

Bnr 1 t/m 5 als getekend • Bnr 6 t/m 8 gespiegeld

1

2

3

Zolder type C

Bnr 3 en 5 als getekend

4

6

5

Zolder type A en B

Bnr 1, 2 en 4 als getekend • Bnr 6 t/m 8 gespiegeld

4

6

5
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Levensloopbestendige boerderijwoningen

Deze woningen zijn verder nog uit te breiden met tal van opties waaronder: 

1 Binnendeur tussen keuken en garage

2 Trapkast inclusief aansluiting wasmachine en wasdroger

3 Tweede badkamer

4 Techniekkast

Sfeerplattegronden Schaal 1:100 • Maten in millimeters

Begane grond type D en E

Bnr 10, 12, 14, 16 en 18 als getekend • Bnr 9, 11, 13, 15 en 17 gespiegeld

Verdieping type D en E

Bnr 10, 12, 14, 16 en 18 als getekend • Bnr 9, 11, 13, 15 en 17 gespiegeld

1

2

3

4
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Vrijstaande woningen

Begane grond type F en G

Bnr 20 als getekend • Bnr 19 gespiegeld

Zolder type F en G

Bnr 20 als getekend • Bnr 19 gespiegeld

Optiemogelijkheden 
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Deze woningen zijn verder nog uit te 

breiden met tal van opties waaronder: 

1 Erker

2 Geïsoleerde bijkeuken (geschakeld)

3 Hobbykamer 1

4 Hobbykamer 2

5 Techniek

6 Dakkapel (voorgevel en/of achtergevel)

7 Dakvenster (voorgevel en/of achtergevel)
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In deze brochure proberen wij een zo goed mogelijk beeld te geven van de 

mogelijkheden van deze woningen. Wij hebben in deze brochure reeds enkele 

uitbreidingsopties uitgewerkt. Naast deze mogelijkheden zijn er diverse opties 

uitgewerkt om uw woning een eigen karakter te geven. Deze vindt u in de kopers-

keuzelijst.
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Colofon

Ontwikkeling

Janssen de Jong Projectontwikkeling B.V.

Science Park Eindhoven 5049 • 5692 EB • Son en Breugel

Postbus 30 • 5690 AA • Son en Breugel

088 355 94 00

www.jjpo.nl • projectontwikkeling@jajo.com

Realisatie

Janssen de Jong Bouw Zuid B.V.

www.janssendejongbouw.nl

Verkoop en informatie

Startpunt Wonen

Kranestraat 33 • 5961 GX • Horst

077 260 00 00

VeTeBe

Koninginneplein 1 • 5911 KK • Venlo

077 326 26 00

Volg ons op Facebook of kijk op

www.plandecomert.nl

Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld 

aan de hand van de gegevens en tekeningen verstrekt 

door gemeentelijke diensten, architect, constructeur 

en overige adviseurs van dit plan. Desondanks moeten 

wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen 

voortvloeiend uit bijvoorbeeld eisen van overheid en/of 

nutsbedrijven, een gewijzigde constructie, stedenbouw-

kundige verkaveling, et cetera. De inrichting van de open-

bare ruimte en de verkaveling van de overige woningen 

is indicatief weergegeven. Hieraan kunnen dan ook geen 

rechten worden ontleend.

De vermelde maten in deze brochure zijn weergegeven in 

millimeters en zijn circa-maten. Alle perspectieftekeningen 

en afbeeldingen in deze brochure geven een impressie 

weer en dienen als illustratie. Ondanks alle zorgvuldigheid 

die is nagestreefd kunnen aan deze tekeningen en afbeel-

dingen geen rechten worden ontleend. Deze brochure 

maakt geen deel uit van de contractstukken.


