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Welkom bij:
Bedrijventerrein Boven de Wolfskuil

De representatieve locatie ‘Boven de Wolfskuil’ is geschikt voor kantoren en bedrijven in de 
milieucategorie 2 t/m 3. Het plangebied biedt door de tussenliggende groenstroken fraaie zichtlocaties. 
De komst van het regiokantoor van de Rabobank Roermond-Echt, het hoofdkantoor van Numidia, het 
kantoor van Koenen en Co, alsook Businesscenter “de Roerpoort”, getuigen van hun vertrouwen in deze 
locatie.

Het terrein kenmerkt zich als volgt:
• Centrale ligging in de Zuidelijke Stadsrand Roermond (Boven de Wolfskuil in Herten/Roermond).
• Gunstig gelegen aan de toe- en afrit A73 en op korte afstand van de A2.
• Volop kansen voor ambitieuze bedrijven op de industriële zone, naast de kantoren zone.
• Flexibele indelingen mogelijk (maatwerk).
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Ligging
Bedrijventerrein Boven de Wolfskuil
Boven de Wolfskuil 3 
6049 LX Herten
Gemeente Roermond, Midden-Limburg

Bereikbaarheid
Land:  
• Ten zuidoosten van de stad Roermond 
• Aan de N273 in Herten
• Direct aan de A73
• Op korte afstand van de A2 (ca. 7,5 kilometer)
• Direct aan de spoorlijn Sittard-Roermond

Lucht:
• Maastricht Airport 37 km.
• Eindhoven Airport 67 km.
• Düsseldorf Airport 70 km.
• Luik/Liège Airport 83



Bestemmingsplan
Het vigerende bestemmingplan is genaamd Zuidelijke Stadsrand en is te downloaden via 
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/#!/marker/195101.05999999997/352863.845/idn/NL.IMRO.09570000BP0000014
4-/cs/195177.5/352865/595.275215575
Voor de kavels gelegen aan de linker zijde geldt de bestemming bedrijfsdoeleinden B2. Voor de rechterzijde geldt de 
bestemming B3 kantoordoeleinden.
OML biedt de mogelijkheid kavels in optie te reserveren. Informeer bij OML.

De belangrijkste punten uit het bestemmingsplan:
• Bedrijvigheid tot en met milieucategorie 3.2 is toegestaan

• Maximale bouwhoogte is 15 meter. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 8 

meter, met uitzondering van erfafscheidingen, waarvan de bouwhoogte maximaal 2 meter bedraagt.

• Maximale bebouwingspercentage bedraagt 60%. 

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het toegestane bebouwingspercentage, mits: 

1. deze afwijking vanuit bedrijfseconomische belangen dan wel andere bedrijfsomstandigheden nodig is;

2. er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het heersende of gewenste stedenbouwkundige beeld;

3. er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van derden;

4. er geen onevenredig nadelige gevolgen ontstaan voor de parkeersituatie, de verkeerscirculatie en/of 

verkeersveiligheid.

• Afstand tot de zijdelingse perceelgrenzen is 3 meter.

• Rekening dient te worden gehouden met de rooilijn en bouwvlak conform bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan, 

deze kan afwijkend zijn t.o.v. de 3 meter 

• Hemelwater dient geïnfiltreerd te worden en dit mag uitsluitend op eigen terrein. (artikel 3.5 algemene bepalingen 

Bestemmingsplan Zuidelijke Stadsrand)

• Parkeren en laden en lossen dient op eigen terrein plaats te vinden. Hiervoor dient voldoende ruimte te worden 

gereserveerd in het bouwplan. (artikel 3.1 algemene bepalingen Bestemmingsplan Zuidelijke Stadsrand)

• Aandacht behoeft de belemmeringen strook aan de achterzijde van kavel vanwege de ligging van een gasunieleiding. 

Hierop mag niet worden gebouwd, echter wel op worden geparkeerd. Gesloten verharding (bijvoorbeeld asfalt) is niet 

toegestaan. Een klinker bestrating is echter wel toegestaan. 

• U dient zelf een sonderingsonderzoek te doen uitvoeren naar de draagkracht van de bodem 

• OML heeft een bodemonderzoek laten uitvoeren voor de kavels en deze is op aanvraag beschikbaar. De bodem is 

geschikt voor het beoogde gebruik.

• Een hoogtemeting van het terrein is op aanvraag beschikbaar.

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/#!/marker/195101.05999999997/352863.845/idn/NL.IMRO.09570000BP00000144-/cs/195177.5/352865/595.275215575


Daarnaast zijn de volgende eisen van toepassing

Gebiedsleidraad

Er is een gebiedsleidraad. Hiermee dient u rekening te houden bij het ontwerpen van een bedrijfspand.

Zie: https://oml.nl/wp-content/uploads/2018/12/Gebiedsleidraad-Boven-de-Wolfskuil.pdf

Aspect Externe Veiligheid 
Voor de kavels geldt het aspect externe veiligheid waarbij rekening dient te worden gehouden met eventueel 
aangescherpte bouwvoorschriften. Onderstaand de specifieke voorwaarden:

Wettelijk
Het plasbrandaandachtsgebied (PAG) heeft een omvang van 30 meter en dient gemeten te worden van de buitenste 
spoorstaaf van de spoorlijn Roermond-Sittard. Indien het bedrijfspand deels gelegen is binnen het PAG zijn de 
voorschriften uit afdeling 2.16 “Veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied, nieuwbouw” van het Bouwbesluit 2012 
en de bijbehorende ministeriële regeling rechtstreeks van toepassing op het bouwplan.

Aanbevolen
In de Visie externe veiligheid Roermond (vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 10 juni 2010) is een standaardlijst 
veiligheids-verhogende maatregelen opgenomen. Indien het bouwplan tevens is gelegen binnen het zogenaamde 
explosieaandachtsgebied als bedoeld in de toekomstige regelgeving “Besluit Kwaliteit Leefomgeving” en “Besluit 
Bouwwerken Leefomgeving”, geldt tevens onderstaande:
Voor een explosieaandachtsgebied is het volgende voorschrift geformuleerd: “De in een explosieaandachtsgebied 
gelegen beglazing is zodanig dat scherfwerking bij een explosie wordt voorkomen.” 
In de toelichting van voornoemde besluiten staat dat de beglazing bestand dient te zijn tegen een overdruk van ten 
hoogste 10 kPa. 

https://oml.nl/wp-content/uploads/2018/12/Gebiedsleidraad-Boven-de-Wolfskuil.pdf


Prorail
Vanwege de aanwezigheid van het spoor kan het mogelijk zijn dat een melding of vergunning benodigd is van Prorail
voor het bouwen in de directe nabijheid van het spoor.

Nutsvoorzieningen
Bedrijventerrein Boven de Wolfskuil is voorzien van een standaard electra- en gasnet en waterleiding.
De kavel is voorzien van een riooluitlegger / huisaansluiting ten behoeve van DWA-afvoeren (PVC diameter 160 mm), 
kleur bruin inclusief ontstoppingsstuk. Op verzoek wordt de revisie tekening in PDF en Autocad verstrekt. Voorafgaande 
aan de planontwikkeling en/of bouwwerkzaamheden, dient de daadwerkelijke hoogteligging en positie van de 
riooluitlegger(s) in de ondergrond te worden bepaald en hiermee rekenen te worden gehouden bij de aanleg 
werkzaamheden.

Telefonie en internet
Een internet en telefonie aansluiting dient de klant voor eigen rekening aan te vragen bij een provider. 

Grondprijzen
De grondprijzen zijn op aanvraag en worden jaarlijks, per 1 januari, herzien. Prijzen zijn exclusief BTW en exclusief 

kosten koper.



Voor meer informatie:
OML BV

Boven de Wolfskuil 3 D4

6049 LX  Roermond/Herten

Website : www.oml.nl
E-mail : info@oml.nl
Telefoon : +31 (0)475-42 62 42

Consultants: 
Jeroen Bertjens

Bertjens.j@oml.nl

Telefoon 06-10 80 91 06 

Annemarie van de Goor

Vdgoor.a@oml.nl

Telefoon 06-20 25 21 38 

Disclaimer: de inhoud van de presentatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het is echter mogelijk dat de informatie die hierin is 
opgenomen onvolledig of onjuist is. Er kunnen op generlei wijze rechten aan worden ontleend.

http://www.oml.nl/
mailto:Bertjens.j@oml.nl
mailto:Vdgoor.a@oml.nl

