FASE 4

Ruimte
om te leven

in landelijk Echt-Susteren

17 levensloopbestendige
gezinsbungalows

Reistijden en km’s

EINDHOVEN CENTRUM 58 km
45 min. auto
45 min. trein
MAASTRICHT 35 km
29 min. auto
38 min. trein
ROERMOND 23 km
20 min. auto
17 min. trein
CENTRUM ECHT
5 min. fietsen
STATION
5 min. lopen

Welkom
Op een van de mooiste plekken van Midden-Limburg
groeit een prachtige nieuwe woonwijk. Tussen het
groen bloeit Bocage met bungalows, 2-onder-1-kap
en vrijstaande woningen verder op. Deels met eigen
initiatieven op vrije bouwkavels, deels door de
ontwikkeling en realisatie van een bouwonderneming.

Bocage ligt in het zuidoosten van Echt, waar het
dorpse karakter overgaat in het groene landschap.
Een aantrekkelijk gebied om te wonen, werken en
recreëren. Met een eigen NS-station en op slechts
enkele autominuten van de A2 en A73 is Echt
uitstekend bereikbaar.

Ruimte
om te leven
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Bocage is een heerlijke plek om te wonen. Hier geniet u van
ruimte en rust in de gemoedelijkheid van uw eigen thuis in
het groen. Dichtbij alle voorzieningen van het gemoedelijke
dorp Echt. Binnen 10 minuten wandelt u van Bocage naar het
prachtige natuurgebied ‘De Doort’, befaamd vanwege zijn
grote verscheidenheid aan vogels en de zeldzame boomkikker.
Wie weet wordt u tijdens een heerlijke zomeravondwandeling
getrakteerd op een concert van dit felgroene beestje of van een
van de vele vogels in de omgeving.

Echt

een gezellig centrum

Echt heeft een gezellig centrum met heerlijke terrassen,
bourgondische horeca en leuke evenementen.
Het winkelhart is geheel vernieuwd en opgeknapt. Het aanbod
is divers, van boekenwinkeltjes en cadeaushops tot en met
boutiques met de laatste modetrends. Dat is ontspannen en
genieten in uw eigen centrum.

Bocage - het plan

Wat nu nog grotendeels weiland is wordt in toenemende mate getransformeerd
tot nieuwe buurt van in totaal circa 215 woningen. De opbouw loopt uiteen van
tweekappers, vrijstaande tot levensloopbestendige woningen, zoals bungalows.
Voor ieder wat wils. Bovendien heeft u in Bocage de vrijheid om te kiezen voor
zelfbouw of projectmatige bouw. Fijn alles zelf bepalen, of toch de grote keuzes aan
de ontwikkelaar overlaten.U bent aan zet. Fase 1 en 2 zijn al enige tijd opgeleverd en
bewoond. Fase 3 is in aanbouw. Deze kopers zien hun woning iedere week verder
afgebouwd worden. Een leuke en spannende tijd.
Hurks ontwikkelt de woningen in samenspraak met de Gemeente Echt-Susteren. De
woningen worden gebouwd door bouwbedrijf Hurks.
Fase 4 is de eerstvolgende bouwfase. Deze sluit aan op de Peutenweg richting de
bestaande woningen in het Gebroek. Het plan omvat 17 bungalows, geschakeld
of vrijstaand. Nieuw in deze fase zijn de grotere bungalows met 3 slaapkamers
en 2 opbouwmogelijkheden.

Bocage - verkaveling
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NIEUW FASE 4
• 17 BUNGALOWS
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NOG TE ONTWIKKELEN

Situatie fase 4

372 m2

36

365 m2
329 m2
289 m2
255 m2

335 m2
364 m2
352 m2

2

65 m2

229 m2

N

262 m2
301 m2

351m2
308 m2
229 m2

243 m2

308 m2

Type C semi-bungalow

Dit type heeft 2 woonlagen en komt zes keer voor in fase 4. Doordat de
voordeur zich in het midden van de voorgevel bevindt, heeft de begane
grond een gesplitste woon- en eetkamer. Dit levert veel ruimte op en
een mooie lichtinval door de diverse ramen.
De auto parkeert u op uw eigen oprit en uw fiets zet u via diezelfde oprit in de
berging. Wie graag gelijkvloers wil wonen, vindt achterin de woning een grote
slaapkamer met aangrenzende badkamer. Op de eerste verdieping is in de basis een
vrije indeelbare ruimte met de mogelijkheid 3 extra slaapkamers en een badkamer te
realiseren. Heeft u voorlopig voldoende aan drie slaapkamer op de 1e verdieping?
Denk dan ook eens aan een alternatieve bestemming voor de extra kamer op de
begane grond. Een werkkamer, speelkamer hobbyruimte misschien?

Woonoppervlakte (GO): 125 m² exclusief berging
Perceel oppervlakte: 255 m² t/m 364 m²

Getekend is kavel T 08 i.v.m.
raamindeling voorgevel.

Type C
begane grond

Type C
eerste verdieping
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Type C semi-bungalow

Type P gezinsbungalow

Dit type heeft in de basis één woonlaag en is dus een echte bungalow.
Maar groter dan we tot nu toe in Bocage hebben gezien. Met maar
liefst 3 slaapkamers op de begane grond ook geschikt voor het gezin.
Maar een ruimere woning voor de toekomst kan natuurlijk ook. Van dit
type komen er 11 in fase 4.
Optioneel kunt u deze woning verder vergroten met een opbouw in twee varianten.
Bijvoorbeeld met 2 slaapkamers en een badkamer. Op de begane grond heeft deze
woning een berging, zo groot als een garage. Een woonkamer met woonkeuken aan
de tuin en 3 slaapkamers. Het is mogelijk een wand te laten vervallen, waardoor er
twee grote slaapkamers worden gecreëerd in plaats van drie. De badkamer ligt tussen
de slaapkamers in. De woonkamer biedt vanuit meerdere grote raampartijen zicht op
de tuin.

Woonoppervlakte (GO) basis: 94 m² exclusief berging
Perceel oppervlakte: 229 m² t/m 372 m²

Getekend is kavel T 03

Type P
begane grond
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Type P optie varianten
Optie I
Begane grond 2 slaapkamers (ipv 3) en extra
verdieping met twee extra slaapkamers.

Woonoppervlakte (GO) inclusief opbouw I : 127 m² exclusief berging

Aangezicht optie 1 met verdieping.

schaal 1:100
0

1

2

3

4

5

Optie II
Begane grond 2 slaapkamers (ipv 3) en extra grote
verdieping met nog eens 2 slaapkamers en 2e badkamer.

Woonoppervlakte (GO) inclusief opbouw II: 145 m² exclusief berging

Aangezicht optie 2 met extra grote verdieping
en 2 badkamers.
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Type P gezinsbungalow

Materialenstaat woningen
ONDERDEEL

MATERIAAL/LEVERANCIER

KLEUR

Muurverf

Grijswit
kavel: T.04, V.02, V.07

GEVELS
Hoogbouw

Metselwerk geschilderd

Metselwerk

Handvorm waalformaat

Roodbruin: gemêleerd
kavel: T.01, T.03, T.06, U.01, V.03,
V.04

Handvorm waalformaat

Oranjebruin: gemêleerd
kavel: T.02, T.05, T.07, T.08, U.02,
V.01, V.05, V.06

Terugliggend gevoegd

Grijsbruin

Muurverf

Grijswit

Metselwerk geschilderd

Muurverf

Zijdegrijs

Houten geveldelen op hoeken

Verticale houten delen

Donkergrijs

Luifel en spekband

Beton

Wit gemêleerd

Raamdorpel/spekband bij staand
metselwerk

Beton

Wit gemêleerd

Raamdorpel in metselwerk

Aluminium, gemoffeld

Grijsbruin

Raamdorpel in In geschilderd metselwerk

Aluminium, gemoffeld

Zijdegrijs

In metselwerk

Staal, verzinkt

Grijsbruin

In geschilderd metselwerk

Staal, verzinkt

Zijdegrijs

Dakrand

Aluminium, gemoffeld

Lichtgrijs

Vast deel

Hout (duurzaam geproduceerd)

Lichtgrijs

Draaiende delen

Hout (duurzaam geproduceerd)

Donkergrijs

Onderdorpel

Kunststeen

Donkergrijs

Doorvalbeveiliging Frans balkon

Stalen hekwerk

Donkergrijs

Draaideuren 2x type P

Houten draaideuren

Donkergrijs

Bitumineuze dakbedekking
met ballastlaag

Gemêleerd

Zink

Naturel

Metselwerk
Voegwerk
Laagbouw
Metselwerk geschilderd
Plint onder gekeimde gevels

Latei boven kozijnen

GEVELS

DAK

Plat dak

HEMELWATERAFVOER

HWA, exterieur

De woningen worden gebouwd met toepassing van de Garantie- en Waarborgregeling van
Woningborg N.V. Dit instituut verleent al meer dan dertig jaar garantie-certificaten en is op
initiatief van verschillende producenten en consumentenorganisaties opgericht. Zo bent u
zeker van een gegarandeerde afbouw en een goede garantie op uw woning.

Technische informatie

Alle woningen worden gasloos uitgevoerd en zijn duurzaam, met een epc van 0,4.
De gehele woning is voorzien van vloerverwarming, aangesloten op een lucht-water
warmtepomp. Op het dak worden zonnepanelen (PV panelen) geplaatst voor de
opwekking van elektrische energie.
Keuken
In de basis is in de woning geen keuken voorzien. Deze kunt u zelf uitzoeken in
de projectshowroom of na oplevering door een derde partij laten installeren.
De aansluitingen zijn aangebracht volgens verkooptekening. Het is mogelijk het
leidingwerk te laten verplaatsen of uitbreiden door de aannemer. Hier zijn wel
meerkosten aan verbonden.
Sanitair en tegelwerk
Het sanitair in de badkamer en het toilet is van Villeroy & Boch en de kranen van
Hansgrohe. Op de wanden worden tegels van 200 x 250 mm aangebracht en op de
vloer liggen tegels van 330 x 330 mm. U kunt de technische omschrijving raadplegen
voor de stelposten. Via de projectshowroom kunt u naar wens andere tegels of
alternatief sanitair uitzoeken.

Colofon
VERKOOP EN INFORMATIE
Gelrestraat 18
6101 EW Echt
T: 0475 - 335 225
info@jackfrenken.nl
www.bocage.nl -

/bocage

DISCLAIMER
De verstrekte informatie in deze brochure is met zorg samengesteld. Maar aan de verstrekte
informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

ONTWIKKELING / AANNEMER

www.bocage.nl

