
Ontwikkeling 6 half vrijstaande woningen 
De Bult Glanerbrug
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De Bult

Glanerbrug

Glanerbrug is een heerlijke plaats om te wonen. Het heeft een gezellige dorpskern waar genoeg 

te beleven is. Met een gevarieerd winkelaanbod, verschillende scholen en sportverenigingen is 

Glanerbrug van alle gemakken voorzien. Tevens is er een NS Station in het dorp. Glanerbrug ligt 

nabij het centrum van Enschede, dat op ca 5 autominuten goed te bereiken is.

De Bult

Op de hoek van de Bultsweg – Zwarteweg worden 6 halfvrijstaande woningen gerealiseerd. De 

woningen staan allen op zeer ruime kavels van ca 260 m2 tot 360 m2. Het is een zeer kindvriende- 

lijke woonbuurt met een parkje en school in de buurt, tevens bent u op de  ets binnen 2 minuten in 

het centrum van Glanerbrug met al haar voorzieningen. De nieuwe woningen hebben allen ruime 

kavels voor optimale privacy en zijn tevens zeer energiezuinig.

Bewoners van de Bult mogen zich verheugen op een uitstekende bereikbaarheid. Het centrum van 

Glanerbrug, met alle dagelijkse voorzieningen bevindt zich op 2  etsminuten afstand en ook het 

centrum van Enschede is zeer goed bereikbaar. Aan openbaar vervoer geen gebrek, u kunt in de 

directe omgeving op de bus stappen en het NS station is in enkele minuten  etsen te bereiken.

De woningen

Er worden 6 halfvrijstaande woningen gerealiseerd met een afmeting van circa 6 m x 9,5 m. De 

standaard afwerking is hoogwaardig door toepassing van o.a. vloerverwarming op de begane 

grond, een royale keuken met inbouwapparatuur en luxe sanitair. De woningen zijn uitermate 

goed geïsoleerd, tevens zijn de woningen voorzien van zonnepanelen, wat zo zijn voordelen heeft 

voor uw portemonnee en het milieu.

Keuzevrijheid voor de koper

Als koper krijgt u een ruime keuzevrijheid voor de indeling en afwerking van uw woning. U kunt 

kiezen uit verschillende meerwerkopties wat betreft de plattegronden en indelingen. Informeer bij 

de makelaars voor alle mogelijkheden. 

Situatieschets
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Woning
1&2



Gevelaanzicht
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Gevels
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Begane grond

7



Eerste verdieping
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Tweede verdieping en berging

Vrijstaande berging bouwnummer 2
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Woning
3&4



Gevelaanzicht
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Gevels
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Begane grond
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Eerste verdieping
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Tweede verdieping
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Woning
5&6



Gevelaanzicht
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Gevels
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Begane grond
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Eerste verdieping
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Tweede verdieping
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Basis plattegronden
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Optioneel: Riante Leefkeuken

Optioneel:
Geisoleerde uitbouw ipv berging



Optioneel: Riante Leefkeuken

Optioneel:
Geisoleerde uitbouw ipv berging

Uitbouw opties
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Geïsoleerde extra kamer

Riante leefkeuken

Optioneel ligbad

Extra slaapkamer
op zolder

Optioneel dakkapel







Kom, we 
gaan de        
bult op!



Meer informatie?
053 485 2222

Kijk ook eens op 
www.debultglanerbrug.nl




