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Welkom bij:
Bedrijventerrein Roerstreek-Noord

Samen met de bedrijventerreinen Oosttangent (Roerstreek-West) en Roerstreek-Zuid vormt 
bedrijventerrein Roerstreek-Noord 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.

Aan de Ringweg is één bedrijfskavel met een oppervlakte van ca. 5 ha beschikbaar. Het betreft de 
allerlaatste kavel van deze grootte in de gehele regio. De kavel ligt in het hart van de industriële zone 
Roerstreek-Noord waar ruim 100 bedrijven  gevestigd zijn. Een groot deel ervan betreft industrie en 
groothandel maar ook logistiek/distributie is goed vertegenwoordigd. Denk daarbij aan grote namen als  
UPS, Rockwool en Sekisui.
Het terrein is prima ontsloten naar het (internationale) snelwegennet. De A73 maar ook de A2 zijn goed 
bereikbaar en ook de Duitse grensregio en het Ruhrgebied zijn via de N280 en de BAB52 uitstekend te 
bereiken.

Het terrein kenmerkt zich als volgt:
• Laatste grootte kavel van ca. 5 ha. 
• 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 Oosttangent/Roerstreek-West en Roerstreek-

Zuid
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Ligging
Bedrijventerrein Roerstreek-West 
Ringweg
6045 JL  Roermond

Bereikbaarheid
Land:  
• Ten Oosten van de stad Roermond.
• 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 44 km.
• Eindhoven Airport 73 km.
• Düsseldorf Airport 67 km.
• Luik/Liège Airport 88 km.

Water:
• Via Barge Terminal Born

.



Bestemmingsplan:
Het vigerende bestemmingsplan is te downloaden via 
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/#!/marker/201617.667/353360.542/idn/NL.IMRO.0957.BP00000215-
VG01/cs/201617.667/353360.542/595.275215575

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

Eisen Bestemmingsplan:
• Maximale bouwhoogte is 18 meter.
• Maximale bebouwingspercentage bedraagt 75% en bouwen dient plaats te vinden binnen het bouwvlak.
• Afstand tot de zijdelingse perceelgrenzen is ten minste 3 meter.
• Functieaanduiding specifieke vorm van bedrijventerrein – 2 (te weten categorie 1 t/m 3.2).
• 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/201617.667/353360.542/idn/NL.IMRO.0957.BP00000215-VG01/cs/201617.667/353360.542/595.275215575


Daarnaast zijn de volgende eisen van toepassing:

Beeldkwaliteitsplan
Voor dit bedrijventerrein geldt geen beeldkwaliteitsplan.

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 Roerstreek Noord / Ringweg is voorzien van standaard elektra- en gasnet en waterleiding. De kavel is 
voorzien van een rioolaansluiting. 

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

Grondprijs
De grondprijs van de kavel met een oppervlakte van ca. 49.000 m2 is € 120,- per m2 exclusief BTW en Kosten Koper. 
Prijspeil 2020. Verkooptarieven worden elk jaar per 01 januari vastgesteld.



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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