WELKOM in
Een verrassende en ruim opgezette, jonge woonwijk met zo’n 370 bijzondere en
hoogwaardige woningen aan de rand van Dommelen (gemeente Valkenswaard).
Heerlijk wonen met de natuur letterlijk op loopafstand. Welkom in Lage Heide.

Lage Heide biedt woonruimte voor iedereen:
rijwoningen, herenhuizen, twee-onder-een-kapwoningen,
bungalows en vrijstaand geschakelde woningen. Ook als
u zelf wilt bouwen kunt u in Lage Heide uit de voeten.
Project Zuid realiseert alle projectwoningen, gemeente
Valkenswaard geeft bouwkavels uit.
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WOONMOGELIJKHEDEN
Lage Heide is een gewilde wijk. Inmiddels zijn al zo’n 270 woningen gerealiseerd of in
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aanbouw. In de huidige plannen volgen nog de nodige projectwoningen en bouwkavels.
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Deze maand start bijvoorbeeld de bouw van woningen in deelplan Zomereik II (gereed

Valkenswaard
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najaar 2021). Binnenkort start ook de verkoop van deelplan Groene Vlier in het zuidwesten
van Lage Heide; tien sfeervolle twee-onder-een-kapwoningen en twee vrijstaand
geschakelde woningen. In dezelfde periode gaan ook tien nieuwe bouwkavels in verkoop.
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Heeft u interesse? Meld u aan via www.lageheide.nl. U ontvangt dan als eerste bericht
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Lage Heide is een succesvolle samenwerking tussen Project Zuid (het teamverband van
ENDER
Novaform Vastgoedontwikkelaars en Bouwbedrijf Gebr. Van Gisbergen) en gemeente Valkenswaard.

Kijk voor meer informatie of voor contact met de makelaars of gemeente op:

www.lageheide.nl
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