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Welkom bij:
Bedrijventerreinen De Schroof

Bedrijventerrein de Schroof ligt tegen Merummerpoort aan en biedt nog ruimte voor verkaveling. Dit 
terrein is anno 2021 nog niet bouwrijp gemaakt. Daarmee maakt het zeer interessant om creatieve 
invullingen hieraan te geven. Neemt u contact op met OML om de mogelijkheden te bespreken. 

Het terrein zelf heeft een ontsluitingsweg, die aansluit op de Schepersweg en slechts ca. 200 mtr. 
verwijderd is van de A73.

Het terrein kenmerkt zich als volgt:
• Diverse ontwikkelmogelijkheden op Bedrijventerrein De Schroof. 
• Gelegen in de Zuidelijke Stadsrand Roermond, dichtbij de kern van Herten en Linne
• Gelegen aan de A73.
• Op korte afstand van de A2.
• Directe aansluiting op de N273.
• Geschikt voor meerder doeleinden. 
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Ligging
Bedrijventerreinen Merummerpoort & De Schroof
Louis Eijssenweg
6049 CD  Herten/gemeente Roermond

Bereikbaarheid
Land:  
• Ten zuiden van de stad Roermond.
• De Schroof ligt direct aan de Rijksweg N273 in Herten.
• Merummerpoort ligt direct achter de Rijksweg N273 in Herten 
• Op zeer korte afstand van de A73.
• Op korte afstand van de A2 (ca. 5 km.)
• korte afstand naar Duitsland.
• korte afstand naar België. 

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

Water:
• Via Barge Terminal Born

.



Bestemmingsplan:
Het vigerende bestemmingsplan is genaamd Zuidelijke Stadsrand.  Het volledige bestemmingsplan is te downloaden via 
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/#!/marker/195027.462/353146.723/idn/NL.IMRO.0957.BP00000295-
VG01/cs/195027.462/353146.723/595.275215575

OML biedt u de mogelijkheid om kavels in optie te reserveren. Informeer naar de mogelijkheden.

Bedrijventerrein De schroof is nog niet bouwrijp. Her-ontwikkeling neemt ca 6-9 maanden in beslag. Informeert u naar de 

mogelijkheden bij OML.

Eisen Bestemmingsplan:
• Bedrijvigheid tot en met milieucategorie 3.2 is toegestaan.
• Maximale bouwhoogte is 15 meter.
• Maximale bebouwingspercentage bedraagt 60%. 
• Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het toegestane bebouwingspercentage, mits: 
• deze afwijking vanuit bedrijfseconomische belangen dan wel andere bedrijfsomstandigheden nodig is;

o er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het heersende of gewenste stedenbouwkundige beeld;
o er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van derden;
o er geen onevenredig nadelige gevolgen ontstaan voor de parkeersituatie, de verkeerscirculatie en/of 

verkeersveiligheid. Afstand tot de zijdelingse perceel grenzen is 3 meter.
• Parkeren en rangeren dient plaats te vinden op eigen terrein.
• Hemelwater dient te worden geïnfiltreerd op eigen terrein.

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/#!/marker/195027.462/353146.723/idn/NL.IMRO.0957.BP00000295-VG01/cs/195027.462/353146.723/595.275215575


Daarnaast zijn de volgende eisen van toepassing:

Beeldkwaliteit

Voor het bedrijventerreinen is geen beeldkwaliteitsplan van kracht. Om deze reden zal de gemeente Roermond het 

bouwplan toetsen aan de algemene eisen van welstand. Te downloaden via: https://oml.nl/wp-

content/uploads/2018/12/20150101_nota_beeldkwaliteit-2015.pdf

Bodem

Ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning wordt door OML een bodemonderzoek aangeleverd welke geschikt 

is voor de aanvraag.

Op de kavel heeft in het verleden een bodemsanering plaatsgevonden in opdracht van Solvay Chemie.

Nutsvoorzieningen

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. 

Sondering / draagkracht van de bodem

Koper dient voor eigen rekening een sonderingsonderzoek voor het kavel te laten uitvoeren naar de draagkracht van de 

bodem t.b.v. het voorziene bouwplan op het kavel.

https://oml.nl/wp-content/uploads/2018/12/20150101_nota_beeldkwaliteit-2015.pdf


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

