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meester in monumentale huizen

Nederland leeft met water, al eeuwenlang
In Nederland is de geschiedenis op veel plekken springlevend. 
Maar Fort Hedikhuizen is wel het toppunt van tastbaarheid; een 
fort behorend tot de Hollandse Waterlinie, in particuliere handen.. 
De Waterlinie is een knap staaltje ingenieurschap, waarbij de weg 
en de wil van het water gebruikt werd om het land te verdedigen. 
We mogen dat wel 'oer-Hollands' noemen; wie niet groot is, moet 
slim zijn.       Dit Fort is natuurlijk een bouwwerk als uit een 
jongensboek, het is avontuur en het spreekt eindeloos tot de 
verbeelding. Het is een object vol kansen; robuust en industrieel is 

het het perfecte canvas voor een trouwdag, een bedrijfsuitje of 
anderszins. In het dak is een bijzonder verblijf gemaakt, wat maakt 
dat er overnacht kan worden. Maar de gemeente is ook bereid om 
mee te werken aan het realiseren van wooneenheden in en om het 
fort op het moment dat het bijdraagt aan het behoud ervan. 
Kortom, alles wat uw fantasie voortbrengt, kan hier werkelijkheid 
worden. De combinatie van historisch erfgoed met recreatie geeft 
dit object een natuurlijk uitgangspunt; heeft u de gouden formule? 
Dan hebben we vast en zeker een goed gesprek! 
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Beknopte gegevens
Soort woonhuis: landgoed

Bouwjaar: 1862
Gebruiksoppervlakte: 946 m²

Inhoud: 9000 m³
Perceeloppervlakte: ca. 37300 m2

Aantal kamers: 11
Aantal slaapkamers: 3

Ligging: Het Fort bevindt zich op een door een flinke gracht en vestinggordel omgeven terrein. De houten 
brug brengt je over de gracht en via een poort voorzien van zware deuren (tunnel) kom je op het 
binnenterrein van de vesting die is omgeven door een aarden wal. Op het binnenterrein staat het 
voormalige fort. Het lijken net twee gebouwen. Maar schijn bedriegt. Het is één groot gesloten 
gebouw bestaande uit een begane grond met in de gevel een aantal spleetvensters en vensters met een 
hardstenen omlijsting en de bovengelegen kapverdieping die na de toevoeging van de dakpartij is 
ontstaan.

Bijgebouwen: Er staan op dit binnenterrein diverse andere bijgebouwen. Deze bevinden zich in een matig-tot 
redelijke staat van onderhoud.
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Begane grond



In de voorgevel zijn een zestal gemetselde rondbogen zichtbaar. 
Hier is ook goed te zien en ervaren hoe fors het fort is gebouwd. 
Metersdikke muren moesten bescherming geven bij naderend 
onheil. Aan de voorzijde is in één van de rondbogen de toegang 
tot het fort. Ook hier weer grote openslaande deuren. Bij 
binnenkomst tref je een stelsel aan van bakstenen gewelven die 
met elkaar in verbinding staan. Het fort is in gebruik geweest als 
feestlocatie. De huidige inrichting heeft een unieke historische 
sfeer en is rondom het thema “Fort” afgestemd. Er zijn eetzalen, 
een garderobe, toiletgroepen, diverse bars, ruimte voor lopend 
buffet en een paar (professionele) keukens (grill, barbecue). Aan 
de achterzijde is in een aanbouw nog ruimte voor een 
caterkeuken. 
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Eerste verdieping



Door de toevoeging van de twee schilddaken is er op het fort een 
extra verdieping toegevoegd. Hier is in de jaren ’70 onder de kap 
een grote woning gerealiseerd die maar voor enkele jaren 
bewoond is geweest omdat het fort geen woonbestemming had 
(en heeft). Doordat de kap gesloten is is er wel voldoende 
daklicht maar alleen aan weerszijden van de kap mogelijkheid tot 
het mooiste uitzicht. Bijzonder is ook dat deze woning inmiddels 
ook een rariteit geworden is en zich grotendeels in 
oorspronkelijke (vintage) staat bevindt: alles ademt de jaren ’70 
van de vorige eeuw: de kleurstellingen en behangsels, meubels en 
verdere inrichting. Er zijn diverse ruimten waaronder een 
woonkamer met zitkuil, flinke haardpartij, aquarium en 
plantenbakken. Daarnaast een tweetal slaapkamers, een 
badkamer, keuken en royale hal. 




Momenteel heeft het Fort geen woonbestemming. 
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Bijzonderheden
BB 
 

De huidige bestemming is “recreatie” (artikel 15) en afgelopen Hedikhuizen, in de volksmond Hékèse genaamd, is met een kleine 
decennia is het fort in gebruik geweest als unieke feestlocatie en 200 inwoners één van de kleinste kernen in de gemeente Heusden 
sfeervolle trouwlocatie. Bijzonder: er zijn immers geen buren die in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. De bebouwing is 
kunnen klagen over geluidsoverlast. Voor wat betreft de gegroepeerd langs de Hoge Maasdijk, die ooit het omliggende land 
herbestemmingsmogelijkheden van het fort heeft de Gemeente tegen het water van de Hedikhuizense Maas moest beschermen. 

Heusden de volgende visie afgegeven: 
 



 Hedikhuizen behoorde tot het Land van Heusden dat in 1357 deel 
Gemeente Heusden 
 werd van het Graafschap Holland. Omstreeks 1810 werd het bij 
Wil dat het fort openbaar of semi-openbaar toegankelijk is wat Noord-Brabant gevoegd. In 1944 werden, tijdens de 
blijkt uit de (nieuwe) functie van het fort die een dergelijk karakter bevrijdingsdagen, de torens van de kerk opgeblazen en was men 
faciliteert 
 weer een tijdlang op een noodkerkje aangewezen. Een nieuwe 


 Lambertuskerk kwam gereed in 1962. Hedikhuizen was tot 1935 
De nieuwe functie moet qua uitstraling passen bij het sobere een zelfstandige gemeente. In dat jaar werd bij herindeling de 
landschappelijke en monumentale karakter van het Fort, een gemeente verdeeld over de toenmalige gemeenten Heusden en 
functie als onderdeel van de Zuidwaterlinie zou hierin een pré zijn. 
 Vlijmen. In 1997 kwam dit alles weer bij elkaar in de 
Koppeling met wonen 
 nieuwgevormde fusiegemeente Heusden. 



 

De interim Omgevingsverordening van de Provincie Noord 


Brabant biedt de mogelijkheid om wooneenheden toe te voegen in KORTOM 

cultuurhistorisch waardevolle gebouwen op het moment dat het 

bijdraagt aan het behoud ervan. De Gemeente is bereid mee te U zoekt veel vierkante meters, huizend in een stoer karakter, in 
denken over een combinatie tussen wonen en een andere functie een natuurlijke omgeving? Dit prachtige rauwe object heeft ze, 
passend bij de sobere uitstraling van het Fort als monument en het maar om de ruimte echt te ervaren, is een bezichtiging echt aan te 
behoud van de karakteristieke elementen ervan. Een eventuele raden. De mooiste plannen ontstaan achterop een bierviltje. Of 
gemengde bestemming (wonen en “werken”) zou kunnen bestaan tijdens een kop koffie.  

uit ruimtes die beschikbaar zijn voor flexwerken of tijdelijke 

werkplek of kantoorbehoefte en niet gebonden zijn aan de Samen sparren? Neem contact met ons op, wij informeren je 
woonfunctie bij het Fort. Herbestemmen naar een monofunctie graag! 
woongebruik past niet bij het beleefbaar houden van het 
Heusdense erfgoed. Door enkel een woonbestemming te realiseren 
wordt het Fort afgesloten van publiek.  




 





 HEDIKHUIZEN 
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Plattegrond begane grond
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Plattegrond begane grond
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Plattegrond verdieping
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Kadastrale kaart
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Voor alle duidelijkheid
Baten en lasten:

de notaris zal zorgdragen voor de verrekening van alle zakelijke 

baten en lasten van het gekochte. De lopende baten en lasten 
worden, op de datum van het notarieel transport, naar rato 
verrekend voor het resterende deel van het lopende jaar, met 
uitzondering van de onroerende-zaakbelasting wegens feitelijk 
gebruik.





Bedenktijd:


wanneer u als consument een woning of appartement koopt, heeft 
u drie dagen bedenktijd om te beslissen of u de koop door wilt 
laten gaan. Deze bedenktijd vloeit bijna in alle gevallen voort uit 
de wet, deze mag niet worden ingekort. Wel mogen partijen een 
langere bedenktijd afspreken. Deze periode van bezinning geldt 
uitsluitend voor de koper. Uiteraard kunnen partijen onderling 
overeenkomen dat ook de verkoper bedenktijd krijgt. De 
bedenktijd gaat in om 00.00 uur van de dag die volgt op de dag dat 
de koper een kopie van de door beide partijen ondertekende 
koopovereenkomst heeft ontvangen. Hiervoor zal een gedateerd 
ontvangstbewijs worden gevraagd, welke de koper moet 
ondertekenen, zodat duidelijk is dat deze een kopie van de akte 
heeft ontvangen. 

Indien de bedenktijd op een zaterdag, zondag of algemeen erkende 
feestdag eindigt, wordt deze verlengd tot en met de eerstvolgende 
dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is. 
De bedenktijd wordt, zo nodig, zoveel verlengd, dat daarin ten 
minste twee dagen voorkomen die niet een zaterdag, zondag of 
algemeen erkende feestdag zijn.





Documentatie:


deze documentatie is met zorg samengesteld. Voor de juistheid 
van de verstrekte informatie zijn wij in de regel in grote mate 
afhankelijk van derden. Aan onvolkomenheden in de vermelde 
gegevens en schaal kunnen geen rechten worden ontleend.

De door Hofstaete Makelaardij o.z. verstrekte informatie dient 
uitsluitend te worden gezien als een uitnodiging tot nadere 
informatie, bezichtiging of het uitbrengen van een bod. 
Wijzigingen in prijs en uitvoering voorbehouden.

Financiering:

de ontbindende voorwaarde voor financiering is geldig voor een 

periode van ca. 3 weken na datum van aangaan van de 
overeenkomst. Wij gaan er van uit dat de koopkandidaat zich 
vooraf heeft laten informeren omtrent zijn financiële 
mogelijkheden.





Onderzoeksplicht koper:


ondanks het feit dat de eigenaar/verkoper van de woning een 
meldingsplicht heeft, vermeldt het Burgerlijk Wetboek ook de 
onderzoeksplicht van de koper! Dit houdt in dat ook de koper zijn 
eigen verantwoordelijkheid c.q. onderzoeksplicht heeft voor onder 
andere datgene, wat voor hem of haar belangrijk is bij de aankoop. 
In dit kader is het wellicht ook verstandig om het object 
bouwkundig te laten keuren.





Oplevering:


in de staat waarin de onroerende zaak zich tijdens het tot stand 
komen van de overeenkomst bevindt met alle daarbij behorende 
rechten en aanspraken, zichtbare en onzichtbare gebreken (voor 
zover bij de verkopende partij niet bekend) heersende-/ lijdende 
erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten en vrij van hypotheken, 
beslagen en inschrijvingen daarvan.





Overeenkomst:


Er is sprake van een overeenkomst wanneer de schriftelijke koop-

overeenkomst door koper en verkoper is ondertekend, waarvan 
een afschrift aan de koper wordt overhandigd en gedurende de 
wettelijke bedenktijd door de koper niet wordt opgezegd.



Uw makelaar

Nico van Vliet

MAKELAAR / TAXATEUR O.Z.

Hofstaete Monumentaal is een  makelaar in exclusief en monumentaal onroerend goed. 

Exclusieve objecten en monumenten verlangen een speciale benadering.  


Bent u op zoek naar een expert op het gebied van monumenten 

en exclusieve huizen? Hofstaete Monumentaal biedt u deze expertise.

Hofstaete Monumentaal Gasthuisstraat 32 5301 CC Zaltbommel
T  0416-671700 E  info@hofstaetemakelaardij.nl W  www.hofstaetemakelaardij.nl


