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Landgoed “de Heihorsten”
  

Op één van de mooiste locaties van Someren wordt nabij de Hollestraat, 
aan de Horst, het landgoed “de Heihorsten” ontwikkeld en gerealiseerd. 
Met recht mag gezegd worden dat dit landgoed een “piece unique” is. 
Niet alleen voor Someren, maar voor de hele regio Zuidoost-Brabant. 

Acht unieke kavels, stuk voor stuk met naar uw eigen wensen te bouwen 
hoogwaardige landhuizen. De hele inrichting van het landgoed zal 
een gelijke sfeer ademen. Van bestrating tot verlichting en een afstem-
ming van architectuur, zowel van de landhuizen, alsook van de tuinin-
richting; alles straalt kwaliteit uit! 

Om dit te garanderen zal de architectuur en de bouw van de landhuizen 
verzorgd worden door Vlassak-Verhulst uit ’s-Gravenwezel (B): een 
begrip in de wereld van exclusieve villabouw. 
De tuinarchitectuur zal verzorgd worden door Avantgarden. 

Het landgoed is gelegen te midden van het groen en op nog geen twee 
kilometer afstand van het centrum van Someren, met als achterbuur 
de natuur en het recreatieve gebied de Heihorsten. Als absolute 
smaakmaker de recent aangelegde, maar nu al hoog aangeschreven 
27-holes golfbaan “de Swinkelsche”.    
Schenk uzelf het privilege van hier te kunnen wonen en te genieten 
van alle denkbaar comfort. Wij begeleiden u graag tijdens het realiseren 
en inrichten van uw droomwoning.



Prestigieus vastgoedproject
in samenwerking met:

Someren is een gezellige en gemoedelijke gemeente met circa 18.500 
inwoners, gelegen in de stedendriehoek Eindhoven-Helmond-Weert. 

Voorzieningen:
Someren heeft een gastvrij en vriendelijk centrum. Door het diverse 
aanbod aan winkels (waaronder 4 supermarkten) en speciaalzaken 
kunt u voor al uw dagelijkse en niet-dagelijkse boodschappen bij de 
plaatselijke middenstand terecht. Twee supermarkten zijn ook op 
zondag geopend. Ook de horeca heet u graag welkom. 
Restaurants van eenvoudig maar goed tot exclusief en diverse fraaie 
terrassen bieden u de gelegenheid de inwendige mens te verwennen. 
Daarnaast beschikt het over het culturele centrum de Ruchte met 
een drukbezocht theater, waar zowel regionale als landelijke artiesten 
en groepen acte de présence geven.  

Verenigingen:
Someren kent een rijk en gevarieerd verenigingsleven op allerhande 
gebied. Sportverenigingen, zangkoren, toneel, bridge,...

Scholen:
Someren kent diverse basisscholen, zowel katholiek, christelijk als 
openbaar. Voor middelbaar onderwijs is VMBO aanwezig; Havo/VWO 
bevindt zich net buiten Someren in buurgemeente Asten. 

Natuur en recreatie:
U kunt genieten van de natuurgebieden, er zijn vele voorzieningen aan-
gelegd, zoals wandel- en fietspaden, mountainbikeroutes, ruiterroutes 
en picknicktafels. Zeker het beschermd dorpsgezicht De Boomen en de 
koepelkerk in Lierop, het natuurtheater De Donck en het gezellige cen-
trum van Someren met zijn bezienswaardigheden zijn een bezoek waard! 
Someren ligt tussen twee prachtige natuurgebieden in; De Peel 
en De Strabrechtse Heide. Het recreatieve gebied “de Heihorsten” 
ligt tussen de kern Someren en de Strabrechtse Heide. 

Bereikbaarheid:
Met de auto bent u binnen enkele minuten op de A67 (Eindhoven-Venlo) 
en de A2 (Eindhoven-Maastricht). Eindhoven is binnen 20 minuten 
bereikbaar, Maastricht in 40 minuten, Venlo in minder dan een half uur 
en Oberhausen in drie kwartier. 

Someren ligt daarom uniek. De gemakken van de stad zijn op korte 
afstand beschikbaar, maar de bijbehorende hectiek kunt u op weg naar 
huis achter u laten. 

Someren is gemoedelijk.  Thuis in Someren komt u tot rust. 

Welkom… thuis!

Eindhoven

Venlo

Tilburg
Breda



Klasse heeft vele gezichten. Ook in de architectuur.

Vlassak-Verhulst realiseerde in de voorbije jaren verschillende luxe
villa’s die net zoals haar klassieke villa’s van een unieke stijlzuiverheid 
zijn.     

Als architect bij uitstek in de klassieke stijlen, vertalen Vlassak-Verhulst 
historische bouwconcepten naar hedendaagse woon- en comforteisen. 
De nadruk ligt daarbij steeds op ruimte en licht. Elk deel van de woning 
is opgetrokken of vervaardigd met authentieke, historisch correcte 
materialen.

Dankzij de inzet en het meesterschap van de ervaren vakmensen van
Vlassak-Verhulst krijgt uw woning een persoonlijke look and feel. 
Daar voelt u zich alleen maar beter bij.

Huizen met een ziel die sfeer en charme uitstralen en die er altijd 
al lijken te hebben gestaan, dat zijn villa’s die Belgisch villabouwer 
Vlassak-Verhulst al meer dan veertig jaar bouwt.

De woning die perfect aan uw verwachtingen beantwoordt.



De kracht van het oude en de uitdaging van het nieuwe



Avantgarden werd in 1980 opgericht door Peter Adams en Luk Logist 
die het bedrijf nog steeds leiden.
Wij zetten ons bewust af tegen het ontwikkelen van een specifieke 
of duidelijk herkenbare ‘huisstijl’. Elk project wordt geconcipieerd in 
functie van de locatie, de omgeving, de schaal, de aanwezige 
architectuur, soms ook de geschiedenis, de functies en het eisen pro-
gramma, het budget..., en moet op zichzelf worden bekeken. 
Het is maatwerk en in zekere zin een pièce unique. Eenvoud waar het 
kan, complexiteit waar het moet. Wij houden tegelijk van het 
experiment en schuwen geen frivoliteiten, maar die zijn altijd 
ondergeschikt aan het globale concept, en geen doel op zich. 
 
Functionaliteit, leefbaarheid en de belevingswaarde zijn belangrijke 
items tijdens het ontwerpproces. Wij hechten daarom ook veel belang 
aan overleg en communicatie met opdrachtgevers én gebruikers. 

Duurzaamheid is een ander wezenlijk kenmerk van onze ontwerp-
praktijk. Mede vanuit onze ervaring als tuinaanlegbedrijf, hechten 
wij in ontwerp en uitvoeringsvoorbereiding veel belang aan de tech-
nische haalbaarheid en een optimale kwaliteit. Een goed ontwerp 
denkt ook aan het toekomstige beheer (en de kosten ervan). 
 
De laatste tijd wordt bij het beheer van groene ruimtes en tuinen  te-
recht meer en meer aandacht besteed aan milieuvriendelijke technie-
ken en methoden. Wij zien ecologie ook als een essentiële ontwerp-
opgave. Dat uit zich bijvoorbeeld in de keuze van de beplanting en de 
materialen (duurzaamheid, transportkosten, on-kruidbestendige ver-
harding...), het beperken van de afvalstromen, waterhuishouding, enz. 



Alles is evenwicht.





Boom
kadastrale grens (digitaal aangeleverd door het Kadaster).
Hekwerk (terrein grens) zoals in het terrein gemeten.
Contouren toekomstig landgoed, zoals in het terrein vastgesteld is.

Indeling kavels

De verdeling en oriëntatie van de 8 verschillende kavels werd in samen-
spraak met de betreffende instanties uiterst zorgvuldig ingedeeld.
Een uitzonderlijk beeld- en kwaliteitsplan werd goedgekeurd, dit geeft
een zeer brede waaier aan bouwmogelijkheden.

Hier werd niet enkel gezocht naar een symmetrische verdeling van het 
geheel. Er werd rekening gehouden met de oriëntatie, ligging en het 
esthetisch verantwoord geheel wat het landgoed “de Heihorsten” 
waardeert tot een exclusief project. 

Alle mogelijke factoren voor een optimale woon-ervaring zijn tot in de 
puntjes uitgewerkt en aanwezig.

Toeganswegen, aanplanting, verlichting en de plaatsing van de te 
bebouwen oppervlaktes zijn één geheel met de natuurlijke omgeving.

Hier volgen 3 project-ontwerpen om u een idee te geven van de moge-
lijkheden op landgoed “de Heihorsten”.



Voorgevel

Kavel 1

Deze kavel heeft een perceeloppervlakte van 3894 m2 en een breedte 
van ± 56,35m aan de straat. 

De klassieke stijl van deze luxe villa onderscheidt zich door de keuze
van materialen en afwerking. De gevel in oude machinesteen in 
kruisverband en geschilderd in combinatie met oude paepesteen 
geeft een authentieke uitstraling. De ongelijke ruwe dolomite voe-
gen worden geborsteld om ook hier de juiste sfeer te benadrukken.
Het dak wordt afgewerkt met rood-bruine tegelpannen. Het gelakte 
houten meranti buiten timmerwerk is voorzien van een WK2-beslag.

Isolerende gelaagde beglazing met kruishouten geven het geheel van de 
gevels zijn prachtige uitstraling.

De juiste oriëntatie en de uiterst prettige binnen indeling geven deze 
woning een gevoel van ruimte en licht.

Ook voor de binnen-afwerking wordt er in samenspraak met de architect 
gekozen voor de meest kwalitatieve materialen.

Een totaal concept naar uw smaak.



zijgevel links eerste verdiepingbegane grond   zijgevel rechts

achtergevel



Voorgevel

Kavel 2

Deze kavel heeft een perceeloppervlakte van 3876 m2 en een breedte 
van ± 54,45m en ± 65m aan de straat. 

De klassieke stijl van deze luxe villa onderscheidt zich door de keuze
van materialen en afwerking. De gevel in oude machinesteen in 
kruisverband en geschilderd in combinatie met oude paepesteen 
geeft een authentieke uitstraling. De ongelijke ruwe dolomite voe-
gen worden geborsteld om ook hier de juiste sfeer te benadrukken.
Het dak wordt afgewerkt met oud model rode kleidakpan. Het gelakte 
houten meranti buiten timmerwerk is voorzien van een WK2-beslag.

Isolerende gelaagde beglazing met kruishouten geven het geheel van de 
gevels zijn prachtige uitstraling.

De juiste oriëntatie en de uiterst prettige binnen indeling geven deze 
woning een gevoel van ruimte en licht.

Ook voor de binnen-afwerking wordt er in samenspraak met de 
architect gekozen voor de meest kwalitatieve materialen.

Een totaal concept naar uw smaak.



zijgevel links eerste verdiepingbegane grondzijgevel rechts

achtergevel



Voorgevel

Kavel 7

Deze kavel heeft een perceeloppervlakte van 6552 m2 en een breedte 
van ± 53,57m aan de straat. 

De klassieke stijl van deze luxe villa onderscheidt zich door de keuze
van materialen en afwerking. De gevel in oude machinesteen in 
kruisverband en geschilderd in combinatie met oude paepesteen 
geeft een authentieke uitstraling. De ongelijke ruwe dolomite voe-
gen worden geborsteld om ook hier de juiste sfeer te benadrukken.
Het dak wordt afgewerkt met oud model rode kleidakpan. Het gelakte 
houten meranti buiten timmerwerk is voorzien van een WK2-beslag.

Isolerende gelaagde beglazing met kruishouten geven het geheel van de 
gevels zijn prachtige uitstraling.

De juiste oriëntatie en de uiterst prettige binnen indeling geven deze 
woning een gevoel van ruimte en licht.

Ook voor de binnen-afwerking wordt er in samenspraak met de 
architect gekozen voor de meest kwalitatieve materialen.

Een totaal concept naar uw smaak.



zijgevel links eerste verdiepingbegane grondzijgevel rechts

achtergevel



Vlassak-Verhulst nv
‘s GRAVENHOF • Moerstraat 53 • B-2970 ‘s-Gravenwezel
Jo Lauryssen  Sales Director
België GSM: 0032 (0) 495 20 21 55  Nederland Mobiel: 0031 (0) 628 94 25 39               
T                   0032 (0)3 685 07 001
jo.lauryssen@vlassakverhulst.com • www.vlassakverhulst.com,

Avantgarden
Luk Logist  CEO
Wijnegemhof 1
B-2110 Wijnegem
T 0032 (0)3 353 68 64
info@avantgarden.be • www.avantgarden.be

U voelt iets voor één van deze kavels:

Aarzel niet om met ons contact op te nemen voor een afspraak. 
U kunt hiervoor terecht bij de makelaars, villabouw Vlassak-Verhulst of Avantgarden.
Wij geven u graag meer informatie.

Raadhuis Makelaars
Mark Greijmans  Directeur
Postel 10 • 5711 ET Someren
T 0031 (0) 493 49 70 50                     Mobiel: 0031 (0) 653 18 31 06   
info@raadhuismakelaars.nl • www.raadhuismakelaars.nl

Van Santvoort Makelaars
Pieter van Santvoort  Directeur
Lagekerk 13 • 5751 KG Deurne
T 0031 (0)493 32 2111                    Mobiel: 0031 (0) 652 69 31 29
info@deurne.vansantvoort.nl • www.vansantvoort.nl






