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Omschrijving  

Eijsden is een voormalige gemeente in het zuiden van Limburg, vernoemd naar de 

gelijknamige plaats. De gemeente is per 1 januari 2011 gefuseerd met buurtgemeente 

Margaten en vormt sindsdien de nieuwe gemeente Eijsden-Margraten. De gemeente 

Eijsden-Margraten telt zo’n 18.500 inwoners, de plaats Eijsden is met haar circa 6.500 

inwoners de grootste plaats binnen de gemeente. Het besteedbaar inkomen in de gehele 

gemeente Eijsden-Margraten ligt een fractie boven het landelijk gemiddelde.  

Eijsden heeft een klein aanbod aan winkels die verspreid liggen door de plaats. Door de 

komst van het centrumplan heeft Eijsden meer een ‘hart’ gekregen. Door de centralisatie van 

de winkels en de diversiteit in de branchering kunnen de winkels in het centrumplan de 

consument in haar behoeften voorzien. Naast de lokale consument is er veel toevloeiing 

vanuit Duitsland en (Franstalig) België naar het centrumplan.  

Het winkelcentrum bevat circa 4.250 m2 bvo aan winkel- en overige commerciële ruimten, 

daarnaast zijn er nog 37 appartementen gelegen boven de winkels. De appartementen zijn 

verkocht aan de woningcorporatie Servatius. Ten behoeve van het winkelende publiek zijn er 

circa 260 parkeerplaatsen (blauwe zone) gerealiseerd.  

Momenteel zijn er nog 2 winkelruimten à 91 m2 bvo en 126 m2 bvo beschikbaar. Bij 

interesse kunnen partijen in overleg de huurvoorwaarden van een winkelruimte nader 

bepalen. 
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Kenmerken 

Soort bouw:    Nieuwbouw  
Locatie:     Breusterstraat te Eijsden    
Bestemming:     Gemeente Eijsden-Margraten 
Woningen:     ca. 37 appartementen  
Projectgrootte:   ca. 4.250 m2 commerciële ruimten  
Oplevering:    Reeds opgeleverd 
Parkeerplaatsen:    ca. 260 openbare parkeerplaatsen  

 

Locatie & bereikbaarheid 

Het centrumplan bevat o.a. een nieuwe Lidl supermarkt. De huidige Plus supermarkt aan de 

overzijde van de straat is vernieuwd. Waardoor het centrum nu een compleet aanbod aan 

winkels heeft.  

Het winkelcentrum is per auto, fiets, te voet en per openbaar vervoer uitstekend te bereiken. 

Naast de realisatie van commerciële ruimten zullen circa 260 openbare (blauwe zone) 

parkeerplaatsen op het maaiveld beschikbaar zijn. De parkeerplaatsen zijn eigendom van de 

gemeente Eijsden.  

 

Huurvoorwaarden & oplevering 

Op aanvraag (o.m. in casco-staat, afbouw door huurder, volgens afbouwreglement).  
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Meer informatie 

 

Rialto Vastgoedontwikkeling B.V.  

I. (Ilona) Janssen MSc.  

B Victorialaan 15, 5213 JG 's-Hertogenbosch 

P Postbus 3009, 5203 DA 's-Hertogenbosch 

T +31(0)73-7511788 (kantoor) 

M +31(0)6-27399110 

E verhuur@rialtovastgoed.nl 

I www.rialtovastgoed.nl 

  

 

Disclaimer: Alle informatie is vrijblijvend en er kunnen geen rechten aan worden 

ontleend.  
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