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Welkom bij:
Businesspark Midden-Limburg

Het bovenregionale Businesspark Midden-Limburg, met een oppervlakte van in totaal ca. 40 ha., biedt 
grootschalige ruimte aan zowel regionale, nationale maar ook aan internationale (logistieke) 
ondernemingen.
Het winkelbedrijf Action heeft inmiddels een tweede distributiecentrum in Nederland op een kavel van 
ruim 13 hectare gerealiseerd en bevoorraadt van hieruit haar winkels in o.a. Zuid Nederland, België, 
Duitsland en Frankrijk.

Het terrein kenmerkt zich als volgt:
• Zeer geschikt voor ondernemingen die potentie zien in de Euregionale ligging in de driehoek 

Duitsland, Nederland en België.
• Centraal gelegen aan de A73 én de A2, bij het knooppunt “Het Vonderen” te Echt-Susteren.
• Het plangebied is zeer goed ontsloten, zowel richting Eindhoven-Maastricht (A2) als richting Venlo-

Nijmegen (A73)
• Het Duitse en Belgische achterland zijn via deze wegenstructuur eveneens goed te bereiken, 

waardoor o.a. het Duitse Ruhrgebied en het Havengebied Antwerpen binnen korte tijd via de weg 
bereikbaar zijn.

• Het transport over water kan via Barge Terminal Born snel verwerkt worden
• Voor transporten via de lucht kan men gebruik maken van de nabij gelegen luchthavens Maastricht 

Aachen Airport, Eindhoven, Brussel en/of Düsseldorf.
• De bedrijventerreinen de Grinderij en Roerstreek-Noord en Zuid liggen op korte afstand
• Naast logistiek, distributie en transport is “Businesspark ML” ook bestemd voor modern, gemengde 

bedrijvigheid (tot milieucategorie 4-licht).
• Voor de hoekkavels wordt de functie groothandel met kleine balie functie toegevoegd.
• Het college B&W heeft een afwijkingsbevoegdheid inzake het toevoegen van de functie detailhandel 

volumineus auto, boten en caravans.
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Ligging
Businesspark Midden-Limburg
Fahrenheitweg 
6101 WR  Echt-Susteren

Bereikbaarheid
Land:  
• Direct aan de A73 én de A2
• korte afstand naar Duitsland
• korte afstand naar België 

Lucht:
• Maastricht Airport 30 km.
• Eindhoven Airport 65 km.
• Düsseldorf Airport 79 km.
• Luik/Liège Airport 74 km.

Water:
• Via Barge Terminal Born



Bestemmingsplan:

Het bestemmingplan is te downloaden via:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1711.BP201200807-VG01/r_NL.IMRO.1711.BP201200807-
VG01_art03.html

Naast logistiek, distributie en transport is “Businesspark ML” ook bestemd voor modern, gemengde bedrijvigheid (tot 

milieucategorie 4-licht).

Een partiële herziening van het bestemmingsplan vindt momenteel plaats. Voor de hoekkavels wordt de functie 

groothandel met kleine balie functie toegevoegd.

Daarnaast heeft het college B&W een afwijkingsbevoegdheid inzake het toevoegen van de functie detailhandel 

volumineus auto, boten en caravans.

Onderstaand de belangrijkste eisen uit het bestemmingsplan Businesspark Midden-Limburg, voor het oprichten van 

gebouwen:

• Gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' 

• Het bebouwingspercentage mag per bouwperceel maximaal 80% bedragen

• De afstand van de voor- en zijgevel van een bedrijfsgebouw tot de naar de weg gekeerde perceelgrens c.q. –

grenzen (Fahrenheitweg) dient minimaal 11,00 meter te bedragen

• De afstand van de zijgevel van een bedrijfsgebouw tot de niet naar de naar de weg gekeerde zijdelingse 

perceelgrens dient, indien niet in de perceelgrens wordt gebouwd, ten minste 5,00 meter te bedragen

• Bedrijfsgebouwen mogen maximaal in 1 zijdelingse perceelgrens worden gebouwd;

• De afstand van de achtergevel van een bedrijfsgebouw tot aan de perceelgrens dient ten minste 5,00 meter te 

bedragen

• De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan de ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' 

opgenomen bouwhoogte. (kavels A2 zone max. 20 meter en de hoekkavels (1.7 ha en 2.0 ha) maximaal 25 meter 

hoog) 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1711.BP201200807-VG01/r_NL.IMRO.1711.BP201200807-VG01_art03.html


Daarnaast zijn de volgende eisen van toepassing:

• Hemelwaterinfiltratie van daken van bebouwing dient op eigen terrein te worden geïnfiltreerd

• Hemelwater van de terreinverharding dient te worden geloosd op het HWA afvoer (van het aanwezige gescheiden 

rioolstelsel)

• Het parkeren van voertuigen alsmede het laden en lossen dient op eigen terrein plaats te vinden

• Voor de kavels gelegen parellel aan de A2/A73 geldt een 'vrijwaringszone - weg 0 - 50 meter' ten behoeve van 

Rijkswaterstaat. In deze zone mogen geen bouwwerken worden opgericht

• Voor de kavels gelegen parellel aan de A2/A73 geldt een 'vrijwaringszone - weg 0 - 100 meter' ten behoeve van 

Rijkswaterstaat. In deze zone mogen in overleg met Rijkswaterstaat bouwwerken worden opgericht

Rijkswaterstaat heeft voor de reeds gebouwde bedrijfspanden vrijstelling verleend

• Voor de kavel 1.4 ha gelegen aan het spoor gelden eisen ten aanzien van externe veiligheid, hetgeen 

kostenverhogende maatregelen in bouw ten gevolgen kunnen hebben. Indien gewenst kan ik u deze eisen op uw 

verzoek doen toekomen

• Goedkeuring van aan te brengen reclame objecten op gevels is vereist de goedkeuring van Rijkswaterstaat 

vanwege de ligging nabij Rijkswegen

OML biedt de mogelijkheid kavels in optie te reserveren. Informeer bij OML.



Beeldkwaliteitsplan

Het Beeldkwaliteitsplan is te downloaden via: https://oml.nl/wp-

content/uploads/2018/12/Beeldkwaliteitplan_Businesspark_ML_definitief_29_11_2012.pdf

Grondprijzen

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

kosten koper.

https://oml.nl/wp-content/uploads/2018/12/Beeldkwaliteitplan_Businesspark_ML_definitief_29_11_2012.pdf


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.
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