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beste lezer,
We staan aan het eind van een zeer langdurig bestemmingsplantraject, met als uiteindelijk resultaat plan Lage 

Heide. Alle procedures en ingebrachte reacties hebben hiervan een plan gemaakt waar we met recht trots op 

mogen zijn. 

Tegelijkertijd is dit het begin van een nieuwe fase: het omvormen van alles wat op papier staat naar de  

werkelijkheid, met allerlei soorten woningen in diverse types, straten, parkeervoorzieningen en vooral:  

groen, heel veel groen.

Een uitbreiding van Dommelen, dorps en landelijk van karakter, die een unieke verbinding maakt tussen  

wonen en natuur. Natuur die letterlijk om de hoek ligt. Hier wil straks iedereen wel wonen!

Met die nieuwe fase in de ontwikkeling gaat de hoofdrol over van de gemeente naar de ontwikkelaars en 

bouwbedrijven, verenigd in Project Zuid. Dat komt bijvoorbeeld tot uiting in een stijlvol nieuw logo, zoals u  

ziet in dit fraaie magazine. 

Project Zuid gaat er voor zorgen dat over ruim vijf jaar zo’n 250 woningen gebouwd zullen zijn. Daarnaast  

zijn er zo’n 80 kavels in het gebied voor vrijstaande woningen, te verkopen door de gemeente.

Ik feliciteer ons allemaal met deze prachtige uitbreiding van Dommelen en wens Project Zuid heel  

veel succes met het project Lage Heide!

Egbert Buiter, 

wethouder gemeente Valkenswaard

‘Na het bereiken van de bestemming is men nog zelden bezig met de duur van de reis’. Een wijs gezegde 

welke aan de vooravond van de start van fase I van het project ‘Lage Heide’ ter tafel kwam.

Het stokje gaat nu over van gemeente naar degenen die de plannen verder ontwikkelen en realiseren. 

De intensieve voorbereidingen van het plan ‘Lage Heide’ bracht lokale partijen tot duurzame samen-

werking. De gemeente met diverse belangenorganisaties en Project Zuid op haar beurt met adviseurs, 

architecten, makelaars en vele anderen. 

Wij, als Project Zuid, zijn bijzonder trots de hoog gespannen verwachtingen op een enthousiaste, 

bekwame en bovenal vertrouwde wijze voor u in te mogen lossen. 

Voor fase I zijn de eerste schetsontwerpen gereed en deze sluiten naar onze mening voortreffelijk 

aan bij het beeld waar alle partijen zo zorgvuldig naartoe hebben gewerkt. 

Beeld en kwaliteit worden op subtiele wijze ingepast, in het groen en de historie van dit  

schitterende stukje Dommelen, onderdeel van Valkenswaard.

Er ontstaat een bijzondere nieuwe wijk, op geringe afstand van prachtige natuur,  

sportfaciliteiten, recreatie en de gezellige centra van Dommelen en Valkenswaard. 

Wij nodigen u van harte uit de kwaliteit en identiteit van ‘Lage Heide’ op 20 mei 2012 te ervaren.

Namens Project Zuid,

Harrie van Breugel

Als u zich afvraagt welke keuken u het beste kunt aanschaffen, praat dan met de adviseurs van Aswa Keukens over Individueel Design van 

SieMatic. Want SieMatic biedt de meeste mogelijkheden om uw ideale keuken te realiseren. Speciaal voor u ontworpen, afgestemd op uw stijl

van wonen, leven en koken. Daarom zult u met een SieMatic keuken meer en langer tevreden zijn.

Wij nodigen u graag uit in onze showroom om uw individuele wensen vorm te geven. Na een telefonische afspraak worden in een persoonlijk

gesprek alle mogelijkheden met u besproken. Onze adviseur is technisch op de hoogte en draagt zorg voor volledige coördinatie richting de

aannemer. Kortom; redenen genoeg om binnenkort een bezoek te brengen aan één van de vestigingen van Aswa Keukens!

Uw woning in project Lage Heide 
krijgt meerwaarde met een 
SieMatic van Aswa Keukens

Zuiddijk 18  5705 CS Helmond
T 0492-548186
M info@aswakeukens.nl  
I www.aswakeukens.nl
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  p 2 september 2011 werd het offi  ciële startschot 

gegeven, met de onthulling van het eerste bouwbord 

door wethouder Egbert Buiter en Harrie van Breugel, 

namens de ontwikkelaar Project Zuid. Doel is het realiseren 

van in totaal ca. 330 woningen, waarvan 81 kavels ter 

beschikking komen van particuliere opdrachtgevers. Deze 

zogenaamde vrije kavels liggen verspreid door de nieuwe 

wijk.

Op het bouwbord staat: Lage Heide, alle ruimte in het groen. 

Daarmee is niets teveel gezegd. Waar in Valkenswaard kan 

een project worden gerealiseerd, waar mensen zo dicht bij 

oude, maar ook nieuw te realiseren natuur komen te wonen. 

Met de realisatie van de wijk wordt namelijk ook 80 hectare 

‘nieuwe’ natuur gerealiseerd. Daarnaast zorgt het vele groen, 

wat in de wijk is voorzien, en de brede lanen voor een dorps 

karakter van de wijk.

In Dommelen en Valkenswaard staan veel, vaak zeer oude 

en markante, rode beuken. Ook in het plangebied staan 

al prachtige exemplaren. Bij het maken van de plannen is 

zoveel mogelijk rekening gehouden om deze prachtige 

bomen te behouden. Daarnaast is de rode beuk een van de 

boomsoorten die, bij de aanleg van de nieuwe wijk, veelvuldig 

zal worden geplant. Die boom moet het herkenningspunt 

worden voor de bewoners van Lage Heide. Het voorjaar zal, 

als de rode beuk steeds verder in zijn blad komt, elke dag 

voor een nieuwe verrassing zorgen en wat is er mooier dan 

op een zwoele zomeravond, ver van alle drukte en alledaagse 

beslommeringen, het glas te heff en onder de prachtige rode 

beuk. In de herfst kleuren de donkerrode bladeren van de 

beuk bruin, maar de beuk zal pas als laatste zijn bladeren 

prijsgeven en zo lang zorgen voor beschutting. De prachtige 

silhouetten van de beuken worden versterkt als de takken 

in de wintermaanden zijn bedekt met een dik pak sneeuw.

Wie Lage Heide zegt, zal onmiddellijk een link leggen met één van 

de mooiste nieuwbouwprojecten in de gemeente Valkenswaard. 

Het bestemmingsplan voorziet in de ontwikkeling van een nieuwe 

woonwijk ten zuiden van de kern van Dommelen.

Niet alleen het wonen in Lage Heide zal veel voldoening 

geven. De omgeving heeft zeer veel te bieden om dat 

wonen nog aantrekkelijker te maken. In de directe omgeving 

liggen enkele prachtige oude boerderijen, en de gezellige  

dorpskern van Dommelen. Ook de rivieren de Dommel en 

de Keersop, met hun prachtige beschermde natuurgebieden, 

liggen op luttele minuten wandelen. Een Hoeve ijsje halen 

bij de Stenen Brug aan de Luikerweg, is wandelend goed te 

doen. Elk schepje ijs is zelfgemaakt en een ware traktatie. 

Kinderen kunnen zich hier uitstekend vermaken, terwijl de 

ouders toekijken vanaf het terras. 

Met de fi ets ben je zo in het centrum van Valkenswaard en 

aan de overzijde van de Luikerweg ligt een van de mooiste 

natuurgebieden van Noord–Brabant, de Malpie. Uitgestrekte 

bossen, heidevlakten en de vele vennen, maken dit tot een 

bijzonder natuurgebied. De natuur biedt de bewoners van 

Lage Heide rust en draagt in hoge mate bij aan een goed 

leven en tevreden mensen. Het zal een plezier zijn om in 

Lage Heide te wonen. Wie in Lage Heide woont, zal een 

tevreden mens zijn! 
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Het wordt in wezen een dorpje op zich
     met een grote variatie in bebouwing
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lageheide in vogelvlucht
‘Het groen en de dorpse sfeer 
                maken Lage Heide tot een 
      aantrekkelijk woongebied’

’De groenstructuur van het nieuwe woongebied 
   sluit aan op om het omringende natuurlandschap.      
              Landelijk wonen en toch alle 
                    voorzieningen op korte afstand.’

Deze vogelvlucht is indicatief.



 Het aangrenzende beekdal van de Dommel heeft 

grote landschappelijke en ecologische waarden. 

De weide- en akkergronden zijn van belang als  

jachtgebied voor diverse vogelsoorten, vleermuizen en 

kleine zoogdieren. Het gehele plangebied, inclusief de 

landgoederenzone, heeft de bestemming ‘natuur’  en wordt 

deels ingericht als waterbergingsgebied. 

Met de herinrichting wordt het Dommeldal omgevormd tot 

een afwisselend geheel van bos, grazige vegetaties, bossages, 

moeras en poelen. De onderdelen van het landschap die iets 

vertellen over de natuurlijke ontstaanswijze van het gebied, 

zoals bosjes, houtsingels en zandwegen,  blijven behouden. 

Het uitgangspunt is dat in het gebied alleen gebiedseigen 

bomen (en struiken) worden aangeplant.

De natuurontwikkeling in Lage Heide bestaat uit drie 

onderdelen. Om te beginnen is het de bedoeling om de 

meandering, zeg maar het slingeren, van de Dommel terug te 

brengen en/of te versterken. In de strook die het dichtst tegen 

de Dommel aan ligt, gebeurt dit al spontaan.

Oostelijk van de Dommel is een kleinschalig gebied met 

graslanden, hagen, houtwallen en bosjes.

In het westelijk deel van de Dommel tenslotte, komt het 

Landgoed als afronding van de nieuwe woonwijk.

Het landgoed komt op een terp met 5 landgoedwoningen. De 

omringende natuur heeft hier een meer open en agrarisch 

karakter met bloemrijk grasland, boomgroepen, houtwallen/-

singels en zonder bosjes.

Vanaf de terp wordt een oeverwal aangelegd die langs de 

bebouwing naar het noorden loopt tot aan de Bergstraat (nabij 

Watermolen). De oeverwal loopt vervolgens door naar het  

oosten. Op de oeverwal komt een wandelpad dat vanuit Lage 

Heide naar het oosten gaat en daar aansluit op de Goorkes in 

Valkenswaard.

Zoals aangegeven vormt het landgoed de afronding van de 

bebouwde kom en daarmee de overgang van de bebouwing 

naar het beekdal van de Dommel. 

Met de aanleg van fi ets- en wandelroutes wordt de 

toegankelijkheid van het toekomstige gebied vergroot. Samen 

vormen zij een netwerk, dat niet alleen het natuurgebied 

zelf ontsluit maar ook verbindingen legt naar de omliggende 

kernen, de Venbergse watermolen  en aangrenzende natuur-

gebieden.  

(Bron: Beeldkwaliteitplan Lage Heide, gemeente Valkenswaard)

Het huidige landschap waar Lage Heide wordt ontwikkeld is een open landschap 

dat vooral bestaat uit graslanden en akkers. Afgewisseld door verspreid liggende 

kleinere bosgebieden, oude zandwegen, boom- en singelbeplanting en verspreid 

voorkomende bebouwing. 

natuurontwikkelingnatuurontwikkeling
in en rondom Lage Heide
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        Het gebied heeft grote 
             landschappelijke en 
      ecologische waarde
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Lage HeideLage HeideLage HeideLage Heide zien!

Op zondag 20 mei aanstaande organiseert Project Zuid in samenwerking met de 

gemeente Valkenswaard een informatiedag over het nieuwe plan ‘Lage Heide’. Van 

11.00 tot 14.00 uur is iedereen welkom in het hart van de toekomstige wijk, op de 

hoek Venbergseweg-Pastoor Bolsiusstraat in Dommelen. 

 Project Zuid, gemeente en makelaars, willen alle 

geïnteresseerden graag kennis laten maken met de 

plannen en de eerste uitwerkingen van de nieuw 

te bouwen wijk. Daarom nodigen zij iedereen van harte 

uit voor de informatiedag op zondag 20 mei aanstaande. 

Belangstellenden kunnen terecht voor informatie over de 

te bouwen woningen en over de zelf te bebouwen kavels. 

Zij kunnen de eerste schetsen zien van de woningen en 

documentatie krijgen over de nieuwe wijk. Bezoekers 

kunnen verder deelnemen aan een rondleiding waarbij uitleg 

wordt gegeven over de natuurontwikkeling in Lage Heide. 

Er wordt zelfs de mogelijkheid geboden om het gebied 

vanaf grote hoogte te bewonderen. Naast de verschillende 

presentaties zijn er activiteiten voor jong en oud en is er 

een leuke attentie voor de bezoekers.

In Lage Heide wordt een grote diversiteit aan grondgebonden 

woningen gebouwd. Het totale plan bestaat uit zo’n 330 

woningen en bouwkavels in verschillende groottes en 

categorieën. Er komen woningen voor starters, gezinnen en 

senioren. 

Project Zuid gaat over een periode van ruim vier jaar circa 

250 woningen realiseren. In dezelfde periode geeft de 

gemeente Valkenswaard 81 kavels voor vrijstaande woningen 

uit. Daarnaast wordt hier een natuurgebied van circa 80 

hectare ontwikkeld.

Lage Heide ligt aan de zuidkant van Dommelen en grenst 

aan de oostzijde aan het Dommeldal. Dit gebied kent nu al 

aanwezige fi ets- en wandelpaden maar met de realisatie van 

het nieuwe natuurgebied en de wijk wordt het netwerk van 

recreatieve routes sterk uitgebreid. Daarmee wordt ook de 

bereikbaarheid van de nieuwe wijk vergroot.

Bezoek voor meer informatie over het gebied, de kavels en 

de woningen de website www.lageheide.nl en kom Lage 

Heide zien op 20 mei a.s.! 
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 20 mei 2012
     1100-1400 uur

         

Hoek Venbergseweg-
Pastoor Bolsiusstraat 

te Dommelen
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Winkelen
Voor de dagelijkse levensbehoeften en kleinere aankopen 

kunnen inwoners van Dommelen terecht in Winkelcentrum De 

Belleman. Hierin is o.a. een supermarkt gevestigd, maar ook 

diverse andere winkels voor niet-dagelijkse goederen, zoals 

een servicepunt van PostNL. Voor het grotere winkelaanbod 

kan men prima slagen in Valkenswaard, dat in de wijde 

omgeving bekend staat als het winkelhart van de Kempen. 

Met maar liefst 5 winkelgebieden is het aanbod aan winkels 

in Valkenswaard groot. En op de meeste plaatsen kunt u 

op loopafstand van de winkels parkeren tegen redelijke 

tarieven.  

Scholen
De RK basisschool St. Martinus ligt aan de Groenstraat op 

loopafstand van Lage Heide. 

In Dommelen-Noord vindt u nog 3 basisscholen: De RK 

Basisschool Schepelweijen, De Belhamel (openbaar 

onderwijs), en RK basisschool Agnetendal. Deze scholen 

hebben een naschoolse opvang. Aan de Hovenierwei en het 

Rudolfusdal zijn peuterspeelzalen gehuisvest. 

Sportvoorzieningen
In de directe omgeving van Lage Heide zijn diverse 

sportvoorzieningen: een grote sporthal (De Belleman) en 

twee sportparken: ’t Heike (voetbal) aan de Loonderweg 

en sportpark Norbertusdreef (tennis en jeu de boules). 

Daarnaast is er een gymzaal bij basisschool St. Martinus 

aan de Groenstraat en bij de Schepelweijen aan de 

Hoefsmidwei, waarin diverse sportverenigingen hun 

wekelijkse sportavonden hebben. Ook is er een fi tness- en 

squashfaciliteit, waarbij ook een zwembad en sauna zijn 

gevestigd.  
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voorzieningen in de buurt

Met 5 winkelgebieden is het aanbod 
aan winkels in Valkenswaard groot
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 Kanovaren op de Dommel is een heel leuke belevenis 

en één van de trekpleisters in het gebied. De Dommel 

stroomt vanuit het Belgische Peer al kronkelend door 

het natuurgebied de Malpie. Onder het varen ontdekt u een 

stukje ongerepte natuur, wat alleen met de kano toegankelijk 

is. De ontdekkingstocht begint bij de Venbergse Watermolen 

in Valkenswaard. Vanaf die plek wordt de kanovaarder 

met een bus naar de opstapplaatsen in Neerpelt of Borkel 

gebracht. Eindpunt is weer de Venbergse Watermolen.  

Bent u uitgevaren, dan vraagt het grote terras bij de 

Venbergse watermolen om een bezoekje. Heerlijk uitpuff en 

langs de Dommel met uitzicht op passerende fi etsers en 

wandelaars, maakt van zo’n dag een echte vakantiedag. En 

dat alles onder het genot van een drankje of een lekker hapje.

De bedrijvigheid rond de Watermolen is groot maar straalt 

desondanks toch rust uit. Het is, voor zowel fi etsers als 

wandelaars, de poort naar de Malpie. Bij de ingang van de 

Malpie wordt vaak nog even aangelegd bij de ijscoman die 

daar ‘s zomers al jaren, op de kruising van het fi etspad en de 

zandweg naar bossen en heide staat. Verderop in de Malpie 

vindt u tal van plaatsen om heerlijk te picknicken met de hele 

familie.

Een bezoek aan de Achelse Kluis is ook de moeite waard. 

De Achelse Kluis ligt in een ruim natuurgebied van akkers, 

bossen en heide aan de oevers van de Warmbeek en de 

Tongelreep. De enorme landbouwgronden, die rondom 

de Kluis lagen, werden in 1989 voor een groot deel als 

natuur - recreatiegebied verkocht aan het Nederlandse 

Staatsbosbeheer en het Vlaamse Gewest. De Achelse kluis 

is een Cisterciënzerabdij die deels op Belgisch en deels op 

Nederlands grondgebied ligt. De abdij staat onder meer 

bekend om het trappistenbier ‘Achel’, wat sinds 1998 in de 

eigen huisbrouwerij wordt gebrouwen. Op het terras bij de 

abdij kunt u daar met volle teugen van genieten. De Abdij ligt 

op luttele minuten fi etsen van Lage Heide.

De ligging van Lage Heide maakt fi etstochten in de wijde 

omgeving eenvoudig mogelijk. Er is een overvloed aan 

keuzes voor korte of langere afstanden, die eenvoudig 

via knooppunten kunnen worden gecombineerd. Een 

wat grotere route is naar Boswachterij Leenderbos. Het 

is eveneens een afwisselend natuurgebied met prachtige 

vennen, zandverstuivingen, heide en diverse soorten naald 

- en loofbossen. Door de grote afwisseling in het landschap 

komt in het Leenderbos ook een grote verscheidenheid aan 

planten en dieren voor.

De omgeving, waarin Lage Heide is gelegen, is op zich al 

een uitdaging om te ontdekken. Uitgestrekte akkers met 

volwassen bomen maken het landschap tot een prachtig 

geheel. De stroom- en natuurgebieden van de Keersop en 

de Dommel zijn in een paar minuten lopen te bereiken. 

Onderweg kom je enkele prachtige oude boerderijen 

tegen die nog doen denken aan het verleden toen 

landbouw één van de pijlers van het bestaan was. In 

het centrum van Dommelen staan nog karakteristieke 

oude panden, waarbij prachtige rode beuken de 

tuinen sieren. Die rode beuk zie je in Dommelen en 

Valkenswaard verrassend vaak.

Als u alles op een rijtje zet, kunt u maar tot één 

conclusie komen: de nieuwe woonwijk Lage Heide 

wordt op een unieke plaats in Valkenswaard 

gerealiseerd. 

ruimte voor ontspanning
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Als u in Lage Heide, in het weekend of na een dagje hard werken, ontspanning 

zoekt, dan zijn daar in de directe omgeving tal van mogelijkheden voor. 

Er is een ruime keuze voor zowel jong en oud. 

    Heerlijk uitpuffen langs de Dommel
                      zorgt voor een vakantiegevoel...
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 Dommelen heeft een tennisvereniging: LTV 

Dommelen, een voetbalclub: RKVV Dommelen, een 

badmintonvereniging en een Taekwondo Centrum. 

Maar ook een buurtvereniging (buurtvereniging Oud 

Dommelen) en een fotoclub. Daarnaast zijn er nog diverse 

gildes actief. Meer informatie: www.valkenswaard.allesvan.nl

Harmonie de Dommelecho
Harmonie de Dommelecho is een muziekvereniging die 

bestaat uit 3 orkesten: het Opstap Orkest, het Leerlingen 

Orkest en het Groot Orkest. Het Opstap Orkest biedt 

muzikanten die pas bezig zijn met het maken van muziek 

de gelegenheid in groepsverband muziek te maken. Voor 

de muzikanten die een tijdje bezig zijn is er het Leerlingen 

Orkest. Het Groot Orkest is het paradepaardje van de 

harmonie. De meeste muzikanten uit dit orkest zijn al 

geruime tijd bezig. De Harmonie heeft zich weten op te 

werken tot de 2e divisie van de K.N.F.M. Meer informatie: 

www.dommelecho.nl.

Het uitgaansleven
Lekker eten, een terrasje pakken, theaterbezoek, naar de 

disco of lekker nakletsen in een bruin café: het kan allemaal 

in Valkenswaard. Valkenswaard heeft twee centraal gelegen 

uitgaansgebieden: “de Statie” (=Frans van Beststraat) en 

“de Markt”. Op de Statie zijn cafés te vinden waar veel live 

bandjes optreden. De Markt richt zich meer op het jongere 

uitgaanspubliek (17-20 jaar). Daarnaast zijn er tienerdisco’s 

en voor jongeren van 16 tot en met 23 jongerencafé Pulse.  

Ook in Dommelen en Borkel en Schaft is het goed vertoeven 

op sfeervolle terrasjes of in gezellige eetgelegenheden. 

Voor de wandelaar of fi etser, die geniet van de mooie 

natuurgebieden, zijn er voldoende mogelijkheden onderweg 

om iets te eten, te drinken of een lekker ijsje te halen. 

Theater
Cultuurcentrum De Hofnar in Valkenswaard biedt ieder jaar 

een gevarieerd programma van theater, zang, muziek en 

dans, waarbij regelmatig bekende namen opduiken. Maar ook 

mensen die zelf actief zijn in het culturele of maatschappelijke 

leven, kunnen in De Hofnar op alle mogelijke manieren terecht. 

Muziek is nauw verweven met de geschiedenis van De 

Hofnar: Op het terrein waar nu het theater staat, stond lang 

geleden een sigarenfabriek. Nadat de oprichters van de 

fabriek rond 1919 in Brussel een uitvoering van de Rigoletto, 

een opera van Guiseppe Verdi bijwoonden, waren zij zo 

onder de indruk van de rol van de hofnar ‘Buff one’, dat zij 

op de terugweg naar Valkenswaard besloten hun sigaren 

voortaan de naam Hofnar te laten dragen. Als een eerbetoon 

aan de kracht van muziek en theater. 

De geschiedenis heeft zich herhaald in het huidige theater 

De Hofnar waarin, behalve het theater, onder meer ook de 

muziekschool, de bibliotheek en de Volksuniversiteit en de 

lokale omroep zijn gevestigd.  

verenigings- en uitgaansleven
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Valkenswaard heeft een bijzonder actief verenigingsleven. Voor alle leeftijden en 

doelgroepen is er wel een sportclub of vereniging te vinden, vaak ook in de eigen 

wijk. Ook het uitgaansleven heeft zeer veel te bieden met onder meer café’s, 

eetgelegenheden en disco’s.
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Valkerij
In de geschiedenis van Valkenswaard spelen de valkenvangst 

en de sigarenindustrie een belangrijke rol. Valkenswaard lag 

op de trekroute van de slechtvalk. Vanaf de zestiende eeuw 

vingen de Valkenswaardse valkeniers deze vogels en boden 

ze, samen met hun diensten, aan bij alle belangrijke Europese 

vorstenhoven. In het Valkerijmuseum gaat de bezoeker terug 

naar die tijd en het leven en werken van een valkenier. 

Bijvoorbeeld door middel van een audiovisuele presentatie 

van de valkenvangst, een ingerichte huiskamer van een 

valkenier en een overzicht van de reizen die hij door Europa 

maakte. 

Sigarenmakerij
Valkenswaard was ooit het centrum van de sigarenindustrie: 

in totaal heeft Valkenswaard zo’n 100 verschillende grote 

en kleine sigarenfabrieken gehad. Rond 1920 was 60% van 

de beroepsbevolking werkzaam in de sigarenindustrie. 

In het Sigarenmakerijmuseum herleven deze tijden. In 

de met authentieke materialen en gereedschappen 

ingerichte sigarenmakerij wordt, op bepaalde tijden, 

gedemonstreerd hoe de sigaren destijds gemaakt 

werden. Ook wordt ruimschoots aandacht besteed 

aan de overgang van ambachtelijke naar machinale 

vervaardiging. Meer informatie: www.vsmm.nl.

In het Nederlands Steendrukmuseum Valkens-

waard maakt de bezoeker kennis met alle 

denkbare facetten van het, in 1798 door Alois 

Senefelder uitgevonden, vlakdrukprocedé, ofwel 

de steendruk of lithografi e. In het Nederlands 

Steendrukmuseum vindt de bezoeker een 

uitgebreide collectie beeldmateriaal en 

techniek. De collectie is in soort en omvang 

uniek in de wereld en bevat onder andere 

een verscheidenheid aan historische 

steendrukpersen. Een drie meter hoge replica 

van de allereerste houten steendrukpers en 

ook imposante, zes ton wegende, ‘snelpersen’ uit de 19e en 

20e eeuw. Dat alles in werkende staat. 

Bezoekers kunnen bovendien ook zélf actief bezig zijn: door 

een ‘proeve van bekwaamheid’ af te leggen in het mengen 

van kleuren, of bij groepsrondleidingen een steen te drogen 

en zelfs een steendrukhandpers te bedienen. Bezoekers 

die hun vaardigheden willen uitbreiden kunnen deelnemen 

workshops. 

Meer informatie: www.steendrukmuseum.nl

(Bronnen: Nederlands Steendrukmuseum en Valkerij en Sigarenmuseum)

Wanneer alles volgens plan verloopt, is Valkenswaard in 2013 een museum rijker. 

Dan zullen aan de Molenstraat de deuren openen van het rijtuigenmuseum: 

een droom van de 8 jaar geleden overleden rijtuigenhandelaar Christiaan van 

den Heuvel. Chr. van den Heuvel & Zonen bv is gevestigd aan de Molenstraat 

waar de zoons zijn werk hebben voortgezet. Het bedrijf importeert, restaureert 

en verkoopt antieke rijtuigen. Daarnaast ontwikkelt, produceert, verkoopt 

en exporteert het bedrijf rijtuigen voor de wedstrijdsport en recreatie. Wie 

zelf een rijtuig wil restaureren kan bij Van den Heuvel terecht voor advies, 

authentieke onderdelen en andere benodigdheden. De broers zijn vaste 

deelnemers van de Pinksterrit. 

Het rijtuigenmuseum zal bestaan uit twee gebouwen in Engelse landstijl 

waarin de rijtuigen worden tentoongesteld met een gelagkamer voor 

bezoekers. Behalve het bezichtigen van de rijtuigen wordt het dan ook 

mogelijk een rijtuig met koetsier te huren. 
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vervaardiging. Meer informatie: www.vsmm.nl.De Kunstkeuken
De Kunstkeuken is gevestigd in het prachtige oude monumentale raadhuis van Valkenswaard op de 

Markt. Hier wordt, in 11 verschillende kunstzalen, een breed aanbod van kunst en kunstenaars getoond; 

van aanstormende talenten tot de meer gevestigde kunstenaars. Er is een zeer gevarieerde collectie 

moderne kunst. De Kunstkeuken organiseert regelmatig nationale en internationale exposities en Art 

– Events, waarbij ook regionale kunstenaars de kans krijgen om hun werken te tonen. Naast de 

verkoop van kunstwerken heeft De Kunstkeuken een kunstuitleen en biedt een aantrekkelijke kunst-

koop regeling waarbij een schilderij renteloos aangeschaft kan worden.

Ook bedrijven kunnen bij De Kunstkeuken terecht voor de professionele aankleding van hun bedrijf, 

maar ook voor een bedrijfsuitje / Art-Event (bijv. workshop met kunstenaar) of kunstzinnige 

relatie- en of personeelsgeschenken. 

(Bron: gemeente Valkenswaard)
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 Men is verder gaan zoeken, wat de woorden in het 

Oudnederlands betekenen. Daarbij kwamen ze uit 

bij ‘Maal Pee’, wat gemeenschappelijk bezit bete-

kent. ‘Pee’ is echter ook een oud woord voor zandrug en zou 

ook een verbastering kunnen zijn van ‘pay’, wat pad bete-

kent. ‘Maal’ betekende in de middeleeuwen grenspaal. Alles 

bij elkaar zou Malpie afgeleid kunnen zijn van paden die naar 

een grenspaal leiden. Die plek kon wel eens de ‘Blauwe Kei’ 

zijn. Een kei die volgens de verhalen een groot geheim met 

zich zou meedragen. Waar deze kei zich bevindt, of zou be-

vinden, is echter niet bekend. 

Begin 1900 waren er in het landschap van Brabant veel 

meer vennen en uitgestrekte heidevelden te vinden. Hierna 

begon het landschap echter te veranderen. Door de crisis 

in de jaren dertig werden hele stukken van het landschap 

ontgonnen of met bomen beplant. De Brabantse Kempen 

veranderden voor een groot gedeelte in landbouwgronden. 

Daarom is het zaak zuinig te zijn op wat er aan natuur 

over is. De Vereniging Natuurmonumenten, De Bosgroep 

Zuid Nederland, waterschap De Dommel, de gemeente 

Valkenswaard en ook vele (IVN-)vrijwilligers zetten zich 

hiervoor in. Dankzij hen ligt er nog altijd een prachtig 

Als u over de Malpie spreekt, zult u zich wellicht afvragen waar die naam, overigens 

bij iedereen uit Valkenswaard bekend, vandaan komt. Heel lang heeft men gedacht 

dat Malpie afkomstig zou zijn van de woorden ‘mal pays’ dat in het Frans letterlijk 

‘slecht land’ betekent. Dat moet dan zijn ontstaan in de tijd van Napoleon, toen de 

Fransen in ons land waren. Het blijkt echter dat de Malpie al vóór die Franse tijd 

bestond.

de malpiemalpie
natuurgebied van formaat

natuurgebied tussen Valkenswaard en Borkel en Schaft. En 

dat stukje prachtige natuur ligt op een steenworp afstand 

van het nieuwe woongebied Lage Heide.

De Malpie is voor veel mensen een natuurgebied waar fi jn 

gewandeld en gefi etst kan worden. Er zijn allerlei mooie 

wandelingen uitgezet en er kunnen ook prachtige fi etstochten 

door de Malpie gemaakt worden. Overal zijn bankjes en 

rustplaatsen om bij te komen en de prachtige natuur te 

overzien. De Malpie heeft veel te bieden. Zo liggen er in 

het uitgestrekte heidegebied een groot aantal kleinere en 

grotere vennen, waaronder het Molenven, het Pastoorsven, 

het Wasven en het Groot Malpieven. Elk ven heeft zijn eigen 

historie. Een aantal vennen, zoals het Molenven en het 

Pastoorsven, zijn vermoedelijk aangelegd of gebruikt als 

visvijver. Als het riviertje de Dommel een te hoge waterstand 

had, werd het Molenven ook gebruikt als wateropslagplaats 

voor de Venbergse molen. De naam Wasven komt regelmatig 

voor in Brabant. Vroeger werden in deze vennen de schapen 

gewassen voordat ze werden geschoren. Het is een teken 

dat de kwaliteit van het water en van de bodem goed moet 

zijn geweest, anders zouden daar de schapen niet in worden 

gewassen. Door de grote verscheidenheid aan vennen in de 

Malpie, ontdek je bij ieder ven steeds andere dingen. 
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Als Lage Heide gerealiseerd is, 
            kan men ook dagelijks genieten  
 van wonderlijke vogels in de Malpie...
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Het landschap van de Malpie wordt daarnaast gevormd door 

kleine heuveltjes, die het geheel nog eens een extra fraai 

aanzien geven. Heide wordt afgewisseld met stukken bos, 

waar het, zeker bij warm weer, goed toeven is. Daarnaast 

stroomt ook het riviertje de Dommel door dit gebied. 

De wijde blik over het Groot Malpieven en het geluid van 

voortkabbelend water. Wie wil er nu niet dicht bij deze 

omgeving wonen?

Naast al de genoemde grote en kleine vennen, kan men in 

de Malpie ook genieten van een aanzienlijke diversiteit aan 

(zeldzame) planten, dieren en vogels. Vogels broeden  op de 

heide omdat het daar, ondanks de wandelaars en fi etsers, nog 

rustig is en er veel aanbod van voedsel is. De verscheidenheid 

aan vogels in de Malpie is zeer groot. Een bekende vogel 

hier is de grote bonte specht. Hij is een ware kunstenaar in 

het beklimmen van boomstammen. Door zijn tenen heeft 

hij voldoende houvast om met zijn scherpe snavel gaten in 

de boom te pikken. Deze mooie vogel zal ongetwijfeld ook 

in Lage Heide worden gesignaleerd. Wellicht zullen ook 

andere, minder voorkomende vogels, zoals de valken- of 

uilensoorten die op de Malpie voorkomen, boven of in de 

nieuwe wijk worden gesignaleerd. 
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Datum Activiteit Locatie Kern

1 t/m 31 Expositie Jan Sluijter Steendrukmuseum, Carolus Valkenswaard

16 t/m19 Zwemvierdaagse  Zwembad de Wedert Valkenswaard

17 Hemelse Sferen Braderie Markt, centrum Valkenswaard

17 Hemelse Sferen Livemuziek Frans v. Beststr./Statie  Valkenswaard

18-19 Valkenswaard Trophy Sportpark Den Dries Valkenswaard

19 European Night of Museums (Gratis entree) Steendrukmuseum, Carolus Valkenswaard

19 Wedstrijd de Grensrijders Wielerbaan Eurocircuit Dommelen

19-20 KPJ Levend Tafelvoetbal Hoek Maastrichterweg-Abdijweg Borkel en Schaft

20 Rallycross Eurocircuit Valkenswaard

21-25 Open Lesweek  Centrum voor Muziek en Dans Valkenswaard

22 Interclubwedstrijd TWC de Kempen Wielerbaan Eurocircuit Valkenswaard

26/27 Pink concerten⁄Ameezing Valkenswaard Frans v. Beststr./Statie Valkenswaard

27 Multicul(t)inair Blokhut scouting, Mahonia  Valkenswaard

27 Pinksterrit Wilhelminapark⁄Dorpsstraat Valkenswaard⁄Borkel

28 Dealerdag Motoren Motorvereniging Valkenswaard

30 Galatour Scholengemeenschap Were Di Wilhelminapark⁄Maastrichterweg Valkenswaard

17-31 Stenen Poort, 12e Intern. Beeldhouw Symposium  Dorpsstraat Borkel en Schaft

 

Datum Activiteit Locatie Kern

1-3 Stenen Poort, 12e Intern. Beeldhouw Symposium Dorpsstraat Borkel en Schaft

1-24 Expositie Jan Sluijter Steendrukmuseum, Carolus Valkenswaard

2-3 Samenloop voor Hoop Sportpark Den Dries/AVV Valkenswaard

3 Cone Hunt (trefbal) Fr. v. Beststraat⁄Statie Valkenswaard

3 Open Dag Centrum voor Muziek en Dans Valkenswaard

3 Supermoto Eurocircuit Valkenswaard

5, 12, 19 Interclubwedstrijden TWC de Kempen Dommelen

8 Galatour Scholengemeenschap Were Di Merendreef Valkenswaard

9 Rabobank voetbaltoernooi Sportpark Den Dries Valkenswaard

9 Slotuitvoering Centrum voor Muziek en Dans Valkenswaard

9 Kermisbraderie Borkel Mgr. Kuijpersplein/Dorpsstr. Borkel

10 Open Dag Kinderboerderij De Kleine Meer Bosstraat 45 Valkenswaard

9-12 Kermis Borkel en Schaft Mgr. Kuijpersplein/Dorpsstr. Borkel

11-17 Wielerweek TWC de Kempen Dommelen

15/17 Piet Jan Knortoernooi Hockeyterrein HOD sportpark Den Dries Valkenswaard

16-17 Handelse Processie Startpunt Eindhovensweg Valkenswaard

17 Rallycross Eurocircuit Valkenswaard

24 Intergildedag Groot Valkenswaard Terrein St. Petrus Banden Borkel & Schaft

24 Rabobank Fietstocht Rabobank Valkenswaard

24 Beachvolleybal Dommelen Martinusplein Dommelen

29-30 Ballooning Kiwanis-Valkenswaard Terrein TWC de Kempen Dommelen

   

   

Datum Activiteit Locatie Kern

1 Graver Spektakel Gegraaf  Valkenswaard

1 DMX Cross Motorver. Valkenswaard Eurocircuit Valkenswaard

7–8 Beachvolleybal Statie  Fr.v.Bestraat⁄Statie Valkenswaard

13-18 Kermis Valkenswaard Marktplein, N69, Maastrichterweg,  Valkenswaard

  Kloosterplein

15 Rallycross Eurocircuit Valkenswaard

17 Roze dinsdag ivm kermis Markt, Peperstraat Valkenswaard

27/28 Ome Joop´s Tour Valkenswaard Valkenswaard

Datum Activiteit Locatie Kern  

7, 14, 21, 28 Interclubwedstrijden TWC de Kempen Dommelen

10-19 CSI Valkenswaard Maastrichterweg/Abdijweg Borkel en Schaft

11-12 EK Rallycross Eurocircuit Valkenswaard

12 Midzomer-Braderie Markt, N69 Valkenswaard

19-25 Wandelweekend Diekirch-Valkenswaard 300km met overnachting in Ardennen Valkenswaard

25 Diekirch-Valkenswaard Markt/Leenderweg Valkenswaard

25-29 Kermis Dommelen Martinusplein Dommelen

Voor de meest actuele agenda kunt u kijken op:
www.vvv-valkenswaard.nl/rood/evenementen/
evenementenkalender.html

pinksterrit
De Pinksterrit (voorheen Postiljonrit) is een koetsentocht van 

antieke rijtuigen, waarbij de koetsier en passagiers originele 

kleding dragen, die passen bij de tijd waarin het rijtuig 

werd gebruikt. Het is als het ware een rijdend museum. Een 

jury kijkt naar het mooiste geheel van koets, paard(en) en 

tuig en naar passende kleding, die overeenstemt met het 

oorspronkelijk gebruik van de rijtuigen. Deze koetsentocht is 

bovendien een traditionele klassementsrit die is opgenomen 

in de voorselectie van het Nederlands kampioenschap van 

klassementsritten van het Traditioneel Gerij. 

De tocht start op het parkeerterrein van het Eurocircuit in 

Valkenswaard en voert naar Borkel & Schaft, waar de stoet 

door het dorp trekt en de paarden en koetsen kunnen worden 

bezichtigd. In Borkel zijn diverse activiteiten waaronder 

een braderie, exposities, workshops en muziek. Voor meer 

informatie www.pinksterrit.nl  

JUNIJUNI
AUGUSTUS

   

Datum Activiteit Locatie Kern

1 t/m 31 Expositie Jan Sluijter Steendrukmuseum, Carolus Valkenswaard

16 t/m19 Zwemvierdaagse  Zwembad de Wedert Valkenswaard

17 Hemelse Sferen Braderie Markt, centrum Valkenswaard

17 Hemelse Sferen Livemuziek Frans v. Beststr./Statie  Valkenswaard

18-19 Valkenswaard Trophy Sportpark Den Dries Valkenswaard18-19 Valkenswaard Trophy Sportpark Den Dries Valkenswaard

19 European Night of Museums (Gratis entree) Steendrukmuseum, Carolus Valkenswaard19 European Night of Museums (Gratis entree) Steendrukmuseum, Carolus Valkenswaard

19 Wedstrijd de Grensrijders Wielerbaan Eurocircuit Dommelen19 Wedstrijd de Grensrijders Wielerbaan Eurocircuit Dommelen

19-20 KPJ Levend Tafelvoetbal Hoek Maastrichterweg-Abdijweg Borkel en Schaft

20 Rallycross Eurocircuit Valkenswaard

21-25 Open Lesweek  Centrum voor Muziek en Dans Valkenswaard

22 Interclubwedstrijd TWC de Kempen Wielerbaan Eurocircuit Valkenswaard

26/27 Pink concerten⁄Ameezing Valkenswaard Frans v. Beststr./Statie Valkenswaard

15/17 Piet Jan Knortoernooi 15/17 Piet Jan Knortoernooi Hockeyterrein HOD sportpark Den DriesHockeyterrein HOD sportpark Den Dries Valkenswaard Valkenswaard

16-17 Handelse Processie Startpunt Eindhovensweg Valkenswaard16-17 Handelse Processie Startpunt Eindhovensweg Valkenswaard

17 Rallycross Eurocircuit Valkenswaard17 Rallycross Eurocircuit Valkenswaard

24 Intergildedag Groot Valkenswaard Terrein St. Petrus Banden Borkel & Schaft24 Intergildedag Groot Valkenswaard Terrein St. Petrus Banden Borkel & Schaft

24 Rabobank Fietstocht Rabobank Valkenswaard24 Rabobank Fietstocht Rabobank Valkenswaard

24 Beachvolleybal Dommelen Martinusplein Dommelen

29-30 Ballooning Kiwanis-Valkenswaard Terrein TWC de Kempen Dommelen

   

Datum Activiteit Locatie Kern

1 Graver Spektakel Gegraaf  Valkenswaard

1 DMX Cross Motorver. Valkenswaard Eurocircuit Valkenswaard

7–8 Beachvolleybal Statie  Fr.v.Bestraat⁄Statie Valkenswaard

13-18 Kermis Valkenswaard Marktplein, N69, Maastrichterweg,  Valkenswaard

MEI

   JULIJULI   JULI   

evenementenkalender zomer 2012
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 Grote werkgevers zijn onder andere MCB, een leve-

rancier van metaal, transport- en trailercomponenten 

en bevestigingsartikelen en VDL Bus Valkenswaard, 

producent van luxe touringcars en streekbussen. 

Maakindustrie

Peter Smits is directeur van Smits machinefabriek, 

specialist in het vervaardigen van machineonderdelen en 

mechanische samenstellingen voor de industrie. Daarnaast 

is Smits voorzitter van de Vereniging Industrieel Contact 

Valkenswaard (VICV). “In en rondom Valkenswaard zijn 

veel bedrijven in verschillende bedrijfstakken die zich 

allemaal bezighouden met de zogenaamde ‘maakindustrie’: 

het verwerken van materialen tot nieuwe producten voor 

opdrachtgevers in binnen- en buitenland. Die maakindustrie 

is hier erg belangrijk en levert veel arbeidsplaatsen op.” In 

deze branche is vooral vraag naar technisch geschoolde 

slimme vakmensen op MBO-HBO niveau. 

Uitstroom

Smits en collega-werkgevers krijgen hun vacatures echter 

nauwelijks ingevuld, omdat het aanbod van goede vakmensen 

zeer minimaal is. “Binnen 5 tot 10 jaar zal bovendien een 

groot deel van de huidige werknemers uitstromen vanwege 

pensionering. We hebben dus heel veel nieuwe vakmensen 

nodig.” Smits is een van de werkgevers die betrokken is bij 

Brainport Industries: een initiatief van de regionale overheid 

in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. De bedrijven 

en Scholengemeenschap Were Di zijn plannen aan het smeden 

om kinderen en jongeren van uiteenlopende leeftijden en 

opleidingen te interesseren voor technische hoogwaardige 

beroepen. Dit gebeurt door het organiseren van techniek 

evenementen of rondleidingen door bedrijven waarbij ook 

actief kennis kan worden gemaakt met de High Tech industrie. 

Blij met Lage Heide

De bedrijven in deze branche zijn blij met de komst van de 

nieuwe wijk Lage Heide. “Wanneer je nieuwe werknemers 

nodig hebt, moeten ze ook in de buurt kunnen wonen. Het 

is regelmatig gebeurd dat een geschikte kandidaat af moest 

zien van een baan, omdat hij geen woonruimte kon vinden. 

Dat probleem is met Lage Heide opgelost.” Smits hoopt, 

dat er onder de kopers een behoorlijk aantal (toekomstige) 

techneuten zal zitten. “Goede vakmensen zijn goud waard en 

wij zien ze graag komen.” 

Het aantal (niet-werkende) werkzoekenden in de ge-

meente Valkenswaard bedraagt 900 (februari 2012). 

Dit is 6,4% van de beroepsbevolking. Ten opzichte 

van februari 2011 is de werkloosheid gedaald met 

5%. Ter vergelijking, nationaal was de werkloosheid 

in februari 2012 6,2%. Dit is een daling van 2,6% 

ten opzichte van een jaar geleden. (Bron: gemeente 

Valkenswaard).

Valkenswaard staat bekend om het grote aanbod aan detailhandel en horeca. Een 

derde deel van de beroepsbevolking is dan ook werkzaam in deze sector. Diverse 

bedrijven, die op de verschillende bedrijventerreinen in de gemeente Valkenswaard 

zijn gevestigd, zorgen voor de nodige werkgelegenheid.

“ Er is een grote behoefte aan 
         technisch geschoolde vakmensen”

werkgelegenheid in valkenswaard

i
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RAAMDECORATIE... ONS VAK!!!

www.schmitz-engelen.nl

L e e n d e  -  O i r s c h o t 
N e d e r w e e r t



2928

 Voorzitter Cas Kreijns woont al ruim 38 jaar in Oud 

Dommelen en tot op de dag van vandaag met veel 

plezier. “Je woont hier lekker rustig, dichtbij het groen 

en prachtige natuurgebieden en tegelijkertijd op 10 minuten 

fi etsafstand van alle voorzieningen. Voor de dagelijkse 

boodschappen kun je terecht in Dommelen zelf, winkelen kan 

prima in Valkenswaard. Met de bus ben je in een mum van 

tijd in Valkenswaard of in Eindhoven. Wat wil je nog meer?”

Verjonging is goed

De Wijkraad is actief betrokken geweest bij de besluitvorming 

rondom de invulling van het bestemmingsplan Lage Heide. 

“Om een gemeenschap vitaal en levendig te houden is 

het belangrijk dat er regelmatig verjonging plaatsvindt. 

Dat is ook goed voor de scholen en het verenigingsleven in de 

wijk.” Kreijns vindt dat de gemeente Valkenswaard er met de 

plannen goed in is geslaagd om wonen en natuur samen te 

brengen in de nieuwe wijk. “Er zijn nog wat aandachtspunten 

zoals de ontsluitingswegen. Hierover moeten nog besluiten 

worden genomen, maar er wordt serieus naar gekeken. Er is 

een goede samenwerking tussen de gemeente Valkenswaard 

en de Wijkraad. Bewoners zijn allemaal erg betrokken bij hun 

‘Dommelen’.”     

Het woongebied rondom Lage Heide heeft een levendige gemeenschap waarin veel 

bewoners zich betrokken voelen bij wat er gaande is in de wijk. Er is een actieve Wijkraad 

die de belangen behartigt en optreedt als vertegenwoordiger van de 9300 inwoners die 

Dommelen op dit moment telt. 

“Fijne leefomgeving 
           met betrokken mensen” 

Waar vindt U-Stijl:
Waalreseweg 3, 
5554 HA  Valkenswaard 
(voormalige pand Ford Luijbregts)

Openingstijden:
ma.  12.00 tot 18.00 uur
di./wo./do./vr.  10.00 tot 18.00 uur
za. 10.00 tot 17.00 uur

www.ustijl.com

HEMELVAARTSDAG
17 MEI

&
2e PINKSTERDAG

28 MEI
 GEOPEND 

van 11.00 - 17.00

NU 40%
KORTING 
op alle meubels

* m.u.v. Liebherr en niet i.c.m. al geldende acties. LHW

Leenderweg 164F • 5555 CH Valkenswaard • T. 040 - 201 85 48
www.verhagenwitgoed.nl • Eigen Technische/Service Dienst

Tevens het adres 
voor inbouwapparatuur 

G R O T E  V O O R R A A D  &  S N E L L E  L E V E R I N G
VERGROOT ASSORTIMENT

XXL

et adres

10%KORTINGOP HET HELEASSORTIMENT*TEGEN INLEVERING VAN DEZE ACTIE COUPON

BURG. MAGNEESTRAAT 56-60 | BERGEIJK
WWW.DARIS-WONEN-SLAPEN.NL

TEL. 0497 - 571334 
INFO@DARIS-WONEN-SLAPEN.NL

NIEUWSGIERIG? 
VOLG ONS OP

ALTIJD EEN PASSEND ADVIES 
Bij Daris wonen & slapen krijgt u altijd de beste service en een passend advies. 
Kom gerust een kijkje nemen in onze uitgebreide showroom op het gebied van 
wonen & slapen. Met merken als Auping, Pullman, Diez, Karat, Desso, Luxaflex, 
Novilon, Mflor en nog veel meer!

BIJ DARIS WONEN & SLAPEN 
WONEN, SLAPEN EN STOFFERING

NIEUWSGIERIG? 

WIj mAkEN GRAAG, SAmEN mET u, GEhEEL kOSTELOOS,EEN INRIchTINGSPLAN vOOR uW WONING!

@DarisWS  facebook.com/DarisWS



mijn badkamer. mijn leven.
De badkamer is een ruimte waarin we ons terugtrekken om te ontspannen, om bij te komen van de hectiek van alledag 
en om verfrist weer tevoorschijn te komen. De woningen in het plan Lage Heide zijn voorzien van sanitair van Villeroy & 
Boch. Moderne vormgeving, technische innovaties en strak design geven uw badkamer karakter. Een lust voor het oog, 
maar ook voor de zintuigen.  Villeroy & Boch biedt u de badkamer uit één hand. 

www.ViLLEroy-BocH.coM

Meer informatie vindt u op www.hansgrohe.nl

EcoSmart: water- en ener-
giebesparen bij douches en 
kranen, met behoud van comfort.

QuickClean: kalk kan een-
voudig worden weggewreven 
voor een langere levensduur. 

AIR Power: meer volume 
door bijmengen van lucht.  
Minder kosten, meer comfort. 

XXL Performance: grote 
douches voor nog meer douche-
comfort.

ComfortZone: maximaal 
comfort, veilig gebruik en meer 
bewegingsvrijheid.

CoolStart: de greep in de 
middenstand voor koud water, 
en water- en energiebesparing. 

Hansgrohe. Water’s Favourite Company. 
De 111 jaar lange traditie van de onderneming uit Duitsland wordt gekenmerkt door innovaties. Hierdoor is Hansgrohe trendsetter op het gebied van 
optimaal gebruik van kranen en douches, zowel voor het milieu als voor de gebruiker. De kopers van een woning in project ‘Lage Heide’ profiteren 
van de voordelen van Hansgrohe producten:

Novaform-KDO advertentie april2012_aangepast.indd   1 2-5-2012   16:36:02

De komende vijf jaren wordt de zuidwestfl ank van Valkenswaard, aangeduid als Lage 

Heide, ontwikkeld als woon- en natuurgebied, waarbij de nadruk ligt op duurzaamheid. 

duurzaam wonen 
              respect voor mens en milieu

 De nieuwe woonwijk is nodig om de huidige en 

toekomstige woningbehoefte in de eigen gemeente en 

omliggende kernen te kunnen opvangen. De gemeente 

Valkenswaard wil dit realiseren door het ontwikkelen van een 

wijk met bijzondere, hoogwaardige woningen in een dorps en 

landelijk woonmilieu. Wonen gaat hand in hand samen met 

de ontwikkeling van het 80 hectare groot natuurgebied in 

het Dommeldal. Behoud van het natuurlijke landschap met 

de eeuwenoude houtwallen, bloemenweitjes en moerassige 

oevers worden staat voorop en wordt toegankelijker gemaakt. 

Ook recreatie krijgt daarin een plek. 

De ambitie van de gemeente Valkenswaard ligt hoog: 

Lage Heide wordt een duurzame wijk. Bouwen, inrichten 

en beheren met respect voor mens en milieu. Duurzaam 

wonen gaat niet alleen over wonen in de natuur en 

gebruik van bepaalde materialen. Het komt terug in 

allerlei aspecten, bijvoorbeeld hoe we zelf omgaan met 

energie, afvalscheiding, waterbeheer en hergebruik van 

materialen. De watergebonden natuur rond de Dommel 

blijft behouden en schoon hemelwater wordt afgekoppeld, 

opgevangen en afgevoerd. Afvalwater wordt opgevangen 

in een vuilwaterstelsel. Groene erfafscheidingen zijn 

voorgeschreven, maar ook vegetatiedaken en zonnepanelen 

zullen in het straatbeeld opduiken. Het gebruik van 

natuurlijke materialen wordt gestimuleerd. Woningen 

worden zoveel mogelijk levensloopbestendig gebouwd en 

kunnen dus lang mee. Waar hout wordt toegepast zal dat 

voornamelijk hout met FSC-keurmerk zijn.  

In het gebied tussen de woonwijk en het Dommeldal wordt 

een landgoed ontwikkeld met 5 landgoedwoningen die, 

samen met de tuinen en de toegangsweg, op  een terp 

worden gebouwd. Het landgoed wordt opengesteld voor 

het publiek, dat gebruik kan maken van een netwerk van 

voetpaden en een doorgaand fi etspad.    
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