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Omschrijving  

Susteren is een stad behorend tot de gemeente Echt-Susteren en gelegen in de provincie 
Limburg. De gemeente Echt-Susteren telt ca. 32.000 inwoners, waarvan er ca. 7.400 in 
Susteren wonen. Samen met Echt maakt dit Susteren een van de grootste kernen van de 
gemeente Echt-Susteren.  

Susteren kent een aantal winkelvoorzieningen die verspreid liggen door het centrum. De 
PLUS supermarkt is er een van en zal de basis zijn voor het ‘Centrumplan Susteren’. De 
bestaande PLUS supermarkt wordt uitgebreid tot een totaal vloeroppervlak van ca. 1.950 m2 
BVO. De eerst uitbereiding van de PLUS supermarkt omvat een toevoeging van ca. 400 m2 
(fase 1), deze fase is eind 2016 opgeleverd en tegelijk is de supermarkt geopend.  

Fase 2 omvat een tweede uitbereiding van de PLUS supermarkt van ca. 180 m2. Tegenover 
de entree van de supermarkt (zuidoost zijde) wordt er een winkelunit gerealiseerd van ca. 
134 m2 ten behoeve van een dagwinkel. Als onderdeel van het Centrumplan Susteren zal het 
openbaar gebied door de gemeente Echt-Susteren worden heringericht en zullen er ca. 70 
parkeerplaatsen worden gerealiseerd op het maaiveld.  

De winkelunit, zoals op de plattegrond aangegeven, van ca. 134 m2 BVO is nog te huur. Bij 
interesse kunnen partijen in overleg de huurvoorwaarden van de winkelruimte nader 
bepalen.  
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Kenmerken 

Soort bouw:    Nieuwbouw   
Locatie:    Susteren  
Bestemming:    Detailhandel 
Projectgrootte: De uitbereiding van de bestaande PLUS supermarkt naar een 

totaalgrootte van ca. 1.950 m2 BVO (fase 1 en 2) en een 
winkelunit van ca. 134 m2 BVO (fase 2) 

Parkeerplaatsen:  Uitbreiding van circa 70 parkeerplaatsen 
Beoogde oplevering fase 1: Reeds opgeleverd (Q4 2016) 
Beoogde start bouw fase 2: Reeds gestart 
Beoogde oplevering fase 2: April 2017  
 

Locatie en bereikbaarheid 

 
De PLUS supermarkt is gelegen tussen 
de Feurthstraat en de 
Willibrordusstraat. De ingang is gelegen 
aan de noordoost zijde van het gebouw 
en er is een tweede ingang tegenover 
de winkelunit (zuidoost zijde van de 
PLUS supermarkt).   

Het winkelcentrum is per auto, fiets en 
te voet uitstekend bereikbaar. Naast de 
realisatie van de winkelunit en de 
uitbereiding van de PLUS supermarkt 
zullen er ca. 70 parkeerplaatsen op het 
maaiveld worden toegevoegd ten 
behoeve van de bezoekers van de 
winkels- en overige commerciële 
ruimte.   

 

Huurvoorwaarden  

Op aanvraag.  

 

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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