
FASE 2



In Broekhuizen, gelegen aan de Sef van Megenlaan, 
wordt gewerkt aan het project “Luisch Hof” met
31 woningen. Dit project bestaat uit verschillende
type woningen, zo worden er levensloopbestendige 
woningen, tussenwoningen, hoekwoningen en
twee-onder-een-kapwoningen gebouwd.

Het plan wordt in 2 fasen gebouwd. De bouw van de
13 woningen (nr. 1a t/m 13a) in deze fase start in
december 2020. Deze fase bestaat uit
4 levensloopbestendige woningen,
3 tussenwoningen, 4 hoekwoningen
en 2 twee-onder-een-kapwoningen. 
Zo is er keuze voor iedereen.

Luisch Hof - Broekhuizen
fase 2, 13 woningen, diverse soorten

 FASE 2

Oktober 2020 – start verkoop

December 2020 – start bouw

Oktober 2021 – oplevering 



In Broekhuizen gelegen aan de Sef van Megenlaan 
wordt gewerkt aan het project “Luisch Hof” dat bestaat 
uit 31 woningen. Dit project bestaat uit verschillende 
type woningen, zo worden er starterswoningen, levens-
loopbestendige woningen en twee-onder-een-kapwo-
ningen gebouwd. Gewenste bouwstart is november 
2020. Broekhuizen is een dorp gelegen op 14 kilometer 
ten noorden van Venlo. Broekhuizen ligt aan de Maas, 
op een hoogte van ongeveer 18 meter. De Broekhuizer 
Molenbeek mondt aan de noordzijde van Broekhuizen 
in de Maas uit. In het westen liggen de natuurgebieden 
Tienrayse- en Swolgenderheide en het Schuitwater.

Landelijk wonen aan de Steenen 
Bampt in Ell
13 twee-onder-een-kapwoningen
en geschakelde woningen

ZOLDER
BASIS

De 3 tussenwoningen, 4 hoek-
woningen en 2 twee-onder-een- 
kapwoningen hebben een ruime 
woonkamer met veel tuincon-
tact en een open keuken.
De hoek- en twee-onder-een- 
kapwoningen hebben ook ramen 
in de zijgevels.
Met 3 slaapkamers  op  de eerste    
    verdieping  en  nog  een  ruime    
          zolder,  te  bereiken  via  een 
               vaste trap is deze woning
                      voor menig gezin een 
                         perfect onderkomen.

TUSSENWONING, HOEKWONING, TWEE-ONDER-EEN-KAPWONING – BASIS

BEGANE GROND EERSTE VERDIEPING ZOLDER
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TUSSENWONING, HOEKWONING, TWEE-ONDER-EEN-KAPWONING – OPTIES
DE mEEST GEKOzEN OPTIES vOOR DEzE WONINGEN zIjN IN DEzE BROcHURE WEERGEGEvEN.
BEGANE GROND - MET GARAGE BEGANE GROND - MET 1,2 M UITBOUW

BEGANE GROND - MET 2,4 M UITBOUW

ZOLDER -
MET DAKKAPEL



In Broekhuizen gelegen aan de Sef van Megenlaan 
wordt gewerkt aan het project “Luisch Hof” dat bestaat 
uit 31 woningen. Dit project bestaat uit verschillende 
type woningen, zo worden er starterswoningen, levens-
loopbestendige woningen en twee-onder-een-kapwo-
ningen gebouwd. Gewenste bouwstart is november 
2020. Broekhuizen is een dorp gelegen op 14 kilometer 
ten noorden van Venlo. Broekhuizen ligt aan de Maas, 
op een hoogte van ongeveer 18 meter. De Broekhuizer 
Molenbeek mondt aan de noordzijde van Broekhuizen 
in de Maas uit. In het westen liggen de natuurgebieden 
Tienrayse- en Swolgenderheide en het Schuitwater.

Landelijk wonen aan de Steenen 
Bampt in Ell
13 twee-onder-een-kapwoningen
en geschakelde woningen

BEGANE GROND
BASIS

BEGANE GROND
OPTIE

LEVENSLOOPBESTENDIGE WONING - BASIS

BEGANE GROND
(voorbeeld keuken zonder kookeiland)

BEGANE GROND
(voorbeeld keuken met kookeiland)

De 4 levensloopbestendige wonin-
gen van fase 2 beschikken over alle       
voorzieningen en alle comfort op één 
niveau, met een ruime woonkamer, 
een open keuken, een grote slaapka-
mer en een badkamer. Daarnaast is er 
nog een ruime berging die is voorzien 
van een opstelplaats voor wasauto-
maat en droger.
Tevens is het nog mogelijk om op de 
bovenverdieping van de grote hobby 
ruimte twee extra slaapkamers en/of 
een tweede badkamer te maken.VERDIEPING



VERDIEPING

LEVENSLOOP-
BESTENDIGE
WONING - OPTIE

VERDIEPING MET 
MOGELIJKE INDELING

Peil van de woning
Het peil -P-, van waaruit alle hoogte en diepte worden gemeten, 
komt overeen met de bovenkant van de begane grondvloer.
De juiste maat wordt bepaald in overleg met de Dienst Bouw-
en Woningtoezicht van de gemeente Horst aan de Maas. 

Grondwerk
Er worden de nodige grondwerken uitgevoerd voor funderingen 
en leidingen. De tuinen worden afgewerkt met de grond die op 
het terrein aanwezig is. Hoogteverschillen in de voortuin c.q. 
achtertuin worden opgevangen door middel van taluds. Niet op 
de tekening aangegeven taluds zijn niet uitgesloten. 

Rioleringswerken 
De aanleg- en aansluitkosten van de riolering zijn in de koop-/
aanneemsom begrepen. De buitenriolering wordt uitgevoerd 
in PVC, Komokeur. Er wordt een gescheiden rioleringssysteem 
toegepast. De schoonwaterriolering loost op een riool uitlegger 
aanwezig per woning. 

Fundering
De fundering van de woning wordt uitgevoerd conform het
funderingsadvies van de constructeur. 

Metselwerken 
  ●    De buitengevel bestaat uit gevelsteen metselwerk. 
  ●    De binnenspouwbladen van de woning worden uitgevoerd 
            in kalkzandsteen. 
  ●    De dragende muren van het binnenmetselwerk worden 
            uitgevoerd in kalkzandsteen. 
  ●    De niet dragende muren worden uitgevoerd in
            gipsblokken of gasbeton elementen. 

Tegelwerken
  ●    De wanden van het toilet en de badkamer worden 
            afgewerkt met wandtegels, afmeting 150x300 mm. 
  ●    De vloeren van het toilet en de badkamer worden
            afgewerkt met vloertegels, afmeting 300x300 mm. 

Kozijnen
  ●    Buitenkozijnen: het voor- en achterdeurkozijn incl. de
            buitendeuren worden uitgevoerd in hardhout, dekkend 
            geschilderd. 
  ●    Raamkozijnen: alle overige raamkozijnen worden
            uitgevoerd als kunststof kozijnen. 
  ●    Binnenkozijnen: de binnenkozijnen worden uitgevoerd
            als stalen montagekozijnen met bovenlicht. 

Trappen 
Voor de toegang van de eerste en eventueel tweede verdieping 
wordt een dichte, fabrieksmatig wit gegronde vurenhouten trap 
geplaatst. Langs deze trappen wordt aan de muurzijde een hard-
houten muurleuning gemonteerd. 

Daken
  ●    De schuine dakconstructie van de woning bestaat uit
            betonpannen. 
  ●    De dakconstructie van de buitenberging bij de
            gezinswoning wordt uitgevoerd met houten balklaag en 
            niet geïsoleerde dakbedekking bitumineus. 

Afwerking 
  ●    De vloeren van de woning worden afgewerkt met een 
            cementdekvloer. 
  ●    De wanden van de woning worden behangklaar afgewerkt, 
            met uitzondering van de betegelde wanden en de wanden 
            van de meterkast, trapkast en zolder. 
  ●    De wanden boven het tegelwerk van het toilet en badkamer 
            worden afgewerkt met structuurspuitwerk. 
  ●    De betonplafonds in de woning worden voorzien van
            structuurspuitwerk. 

Ventilatie
De woning wordt voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem 
met warmteterugwinning.
Verse buitenlucht wordt naar binnen gebracht en vervuilde
binnenlucht wordt naar buiten afgevoerd.
De warmte van de afgevoerde lucht wordt afgegeven aan de nog 
verse, nog niet opgewarmde lucht.
Met een schakelaar is het systeem handmatig in verschillende 
standen te zetten.

Gasleidingen
Er wordt geen gasleiding binnen gebracht en aangelegd,
de woningen zijn gasloos. 

Keukeninrichting
Er wordt geen keukeninrichting aangebracht.

Waterinstallatie
Koudwater: de volgende tappunten worden aangesloten: 
  ●    Keuken: aanrecht (afgedopt)
  ●    Toilet: closet en fontein
  ●    Badkamer: douche- en wastafelcombinatie, closet
  ●    Zolderruimte: aansluitpunt warmtepomp, aansluitpunt 
            wasmachine en wasdroger
Warmwater: de volgende tappunten worden vanuit de warmte-
pomp aangesloten:
  ●    Keuken: aanrecht (afgedopt)
  ●    Badkamer: douche- en wastafelcombinatie

Zonnepanelen
De woning is voorzien van voldoende zonnepanelen zodat wordt 
voldaan aan de eis van EPC 0,0. Deze woningen zijn zelfs
nagenoeg energieneutraal. 

Verwarmingsinstallatie
De centrale verwarmingsinstallatie wordt uitgevoerd als lage 
temperatuur vloerverwarming op de begane grond en bij de 
rijwoning op de verdieping. In de badkamer wordt een elektri-
sche Dimplex kachel gehangen. De binnen installatie zal worden 
aangesloten op een lucht-water warmtepomp-installatie. Een 
lucht-water warmtepomp zet de buitenlucht op een energie-
zuinige manier om in warm water. Het is een milieuvriendelijk 
alternatief voor de traditionele verwarmingsketel. De lucht-water 
warmtepomp heeft een binnen unit op zolder en een buiten unit 
op het dak. 

De temperatuurregeling vindt plaats door middel van een
kamerthermostaat in de woonkamer. Onderstaande
temperaturen kunnen worden gehandhaafd bij gelijktijdige
verwarming van alle te verwarmen ruimten: 
  ●    woonkamer   20 °C
  ●    verkeersruimte en toiletten 15 °C
  ●    keuken   20 °C
  ●    garage (optie) / berging  onverwarmd
  ●    slaapkamers   20 °C
  ●    badkamer   22 °C
  ●    zolder   onverwarmd

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

TECHNISCHE
GEGEVENS



VERKOOP EN INFORMATIE

ONTWIKKELAAR

Aan deze brochure kunnen
geen rechten worden ontleend.

T: 077 - 398 57 57
E: info@maasenpeel.nl
I: www.maasenpeel.nl

T: 0475 - 79 40 10
E: info@hvgrealestate.nl
I: www.hvgrealestate.nl

T: 077 - 398 90 90
E: horst@intermakelaars.com
I: www.intermakelaars.com


