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Welkom bij:
Bedrijventerrein Oosttangent / Roerstreek-West 

Samen met de bedrijventerreinen Roerstreek-Noord en Roerstreek-Zuid vormt bedrijventerrein 
Oosttangent/Roerstreek-West een belangrijke bedrijvenzone aan de oostzijde van Roermond.
Op het bedrijventerrein is ruimte voor industriële- of ambachtelijke bedrijvigheid die vallen binnen 
milieucategorie 1.2 of 3.1.

Het terrein wordt gefaseerd aangelegd. In fase 1 is Kobalt Bedrijvencentrum inmiddels gerealiseerd. 
Kobalt bedrijvencentrum Roermond herbergt 13 multifunctionele bedrijfsunits van verschillende grootte, 
gebundeld in een verzamelgebouw met onderscheidende architectuur en uitstraling op niveau. Daarnaast 
zijn Tango Tankstation en Subway inmiddels gevestigd op dit terrein.

Fase 2 en 3 liggen klaar om bouwrijp te worden gemaakt. Fase 2 leent zich uitstekend voor kleinschalige 
bedrijvigheid.

Het terrein kenmerkt zich als volgt:
• Gelegen op zeer korte afstand van de A73.
• Directe aansluitingen op Duitsland.
• Op korte afstand van de A2.
• Geschikt voor meerder doeleinden. 
• Rechtstreeks in connectie met de bedrijventerreinen Roerstreek-Noord en Roerstreek-Zuid, met 

grote bedrijven als UPS, Rockwool en Sekisui.
• Fase 3 betreft één van de weinige grote, nog beschikbare kavels in de omgeving van Roermond.
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Ligging
Bedrijventerrein Oosttangent (Roerstreek-West) 
Schepelstraat 
6045 KA  Roermond

Bereikbaarheid
Land:  
• Ten Oosten van de stad Roermond.
• Direct aan de Rijksweg N570, Keulsebaan.
• Op zeer korte afstand van de A73.
• Op korte afstand van de A2 met ideale verbinding via de A73.
• korte afstand naar Duitsland.
• korte afstand naar België. 

Lucht:
• Maastricht Airport 42 km.
• Eindhoven Airport 72 km.
• Düsseldorf Airport 65 km.
• Luik/Liège Airport 87 km.

Water:
• Via Barge Terminal Born

.



Bestemmingsplan:
Het vigerende bestemmingsplan is te downloaden via 
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/#!/marker/199487.075/353796.168/idn/NL.IMRO.0957.BP00000215-
VG01/cs/199487.075/353796.168/595.275215575

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

Eisen Bestemmingsplan:
• Maximale bouwhoogte is 12 meter.
• Maximale bebouwingspercentage bedraagt 75% en bouwen dient plaats te vinden binnen het bouwvlak.
• Afstand tot de zijdelingse perceelgrenzen is ten minste 3 meter.
• Hemelwater dient op eigen terrein te worden geïnfiltreerd.
• Gebiedsaanduiding geluidzone – industrie, Artikelnummer: 19, Gebiedsaanduiding groep: geluidzone 3.19.
• Parkeren en laden/lossen dient op eigen terrein te worden afgewikkeld.

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/#!/marker/199487.075/353796.168/idn/NL.IMRO.0957.BP00000215-VG01/cs/199487.075/353796.168/595.275215575


Daarnaast zijn de volgende eisen van toepassing:

Beeldkwaliteitsplan

Voor Oosttangent wordt gestreefd naar een architectuur van gebouwen die een samenhangend geheel vormen, maar 

per bedrijf toch onderscheidend van elkaar kunnen zijn. Deze samenhang zal zich vooral moeten tonen in de schaal en 

maatverhoudingen van de gebouwen, maar ook de positionering en richting op de kavel in relatie tot de kavelgrens en de 

weg. Om dit te bereiken, is voor dit gebied een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Te downloaden via:

https://oml.nl/wp-content/uploads/2018/12/Grontmij-200410-Beeldkwaliteitsplan-Oosttangent.pdf

Dit zijn de belangrijkste eisen uit het beeldkwaliteitsplan van Oosttangent:
• De kantoordelen en representatieve bouwvolumes moeten in/op de voorgevelrooilijn worden geplaatst. 
• Op hoeksituaties is sprake van een tweezijdige oriëntatie. Dit impliceert dat een gebouw op deze locaties in elk geval 

twee representatieve, kwalitatief hoogwaardige gevels bezit.
• Op de kavel moet zichtbaar verschil zijn tussen een focuspoint en de overige bouwdelen, in overgang van volume, 

kleur en/of materiaal.
• Door het ontbreken van brede groene bermen is het nodig dat het voorterrein aan de representatieve voorzijde een 

groen karakter krijgt met gras of lage beplanting en enkele solitaire bomen.
• Als erfafscheiding komt de beukenhaag in aanmerking. Uiteraard kan in of achter de haag een hekwerk worden 

verwerkt. Een uniforme uitstraling is hier belangrijk en kan uitsluitend gekozen worden voor een spijlenhekwerk 
(HERAS Atos of gelijkwaardig) in een zwarte kleur (RAL9005).

• Afgeschermde buitenopslag die wat betreft materialisering en kleurstelling overeenstemt met die van het 
hoofdgebouw. Buitenopslag van goederen en overige 

•

Bodemonderzoek en sondering

OML levert een bodemonderzoek aan, hetgeen geschikt is voor de aanvraag omgevingsvergunning. Sonderingsonderzoek 

naar de draagkracht van de bodem dient voor rekening van uzelf te worden uitgevoerd.

Nutsvoorzieningen

Bedrijventerrein Oosttangent is voorzien van standaard elektra- en gasnet en waterleiding. De kavel is voorzien van een 

rioolaansluiting. 

https://oml.nl/wp-content/uploads/2018/12/Grontmij-200410-Beeldkwaliteitsplan-Oosttangent.pdf


Internet en telefonie

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

Beperkingen oor kabels en leidingen tracé

In overleg met netbeheerders dient het gebruik als parkeerplaats of opslag te worden besproken. Enkele kavels zijn 

belemmerd vanwege kabels en leidingen welke gelegene zijn in de kavel. Op deze kavelgedeelten mag niet worden 

gebouwd. Ieder bouwplan zal met de leidingbeheerders moeten worden besproken en dient ter goedkeuring te worden 

voorgelegd. Het gaat om de volgende leidingen:

• Voorschriften Enovyn leiding

• WBL leiding: binnen het vigerende bestemmingsplan voor Oosttangent is voor de genoemde rioolleidingen een 

beschermingszone gehanteerd van vijf meter aan weerszijden uit hart rioolleiding (totale breedte beschermingszone 

tien meter), hetgeen meer is dan de gevestigde strook van zakelijk recht. Buiten de genoemde beschermingszone 

mag conform bestemmingsplan, dus binnen het bouwvlak, bebouwing worden opgericht.

• DPO leiding is niet meer in gebruik

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

