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Omschrijving  

Het nieuwe winkelcentrum aan de Bisschopsmolenstraat is zuidwestelijk gelegen ten 

opzichte van het winkelhart van Etten-Leur. Het verzorgingsgebied van Etten-Leur telt ruim 

42.000 consumenten. De Bisschopsmolenstraat was vroeger de hoofdwinkelstraat in Etten-

Leur en zal mede dankzij de nieuwe ontwikkeling van het winkelcentrum een deel van haar 

oude functie herstellen.  

 

Door middel van nieuwbouw zal circa 3.275 m2 aan commerciële ruimten worden 

gerealiseerd. Bestaande uit circa 1.275 m2 aan winkelruimte ten behoeve van dagwinkels en 

circa 2.000 m2 aan een nieuwe Dirk supermarkt. Naast de Dirk supermarkt zal een landelijke 

drogisterijketen zich vestigen in het nieuwe winkelcentrum. Circa 500 m2 aan overige 

commerciële winkelruimten zijn nog beschikbaar.  

 
Naast de uitbreiding van bestaande winkelcentrum zal er onder het nieuwe winkelcentrum 
een ondergrondse parkeergarage met een capaciteit van circa 96 parkeerplaatsen 
gerealiseerd worden. Daarnaast zijn direct tussen de achterzijde van het winkelhart en de 
beoogde locatie nog een aantal openbare maaiveldparkeerplaatsen beschikbaar.  
 
Diverse winkelunits zijn te huren, zoals op de plattegrond aangegeven in wit.  
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Kenmerken 

Soort bouw:    Nieuwbouw 

Locatie:     Bisschopmolenstraat, Ettenleur 

Bestemming:      Detailhandel  

Projectgrootte: ca. 2.000 m2 bvo aan supermarkt en ca. 1.275 m2 bvo 

aan overige commerciële winkelruimten 

Opening:    8 november 2016 geopend 

Parkeerplaatsen:   Uitbreiding van ca. 96 parkeerplaatsen  
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Locatie 

Het complex is een uitbreiding van het centrumgebied van Etten-leur gericht op de 

dagelijkse boodschappen. Door de uitbreiding in de Bisschopsmolenstraat komt weer nieuw 

leven in de oude hoofdwinkelstraat. Het complex is gelegen aan de Bisschopsmolenstraat en 

de Voorvang.  
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Bereikbaarheid 

Het complex is via alle omliggende straten per auto, fiets, OV en te voet uitstekend 
bereikbaar. Een ondergrondse parkeerplaats van circa 96 parkeerplaatsen zal onder de 
nieuwe Dirk supermarkt gerealiseerd worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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