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Welkom bij:
Bedrijventerrein Roerstreek-Zuid
LET OP: MOMENTEEL ZIJN ER GEEN KAVELS BESCHIKBAAR OP BEDRIJVENTERREIN ROERSTREEK-ZUID!
Bedrijventerrein Roerstreek-Zuid vormt de uitbreiding van het oorspronkelijke bedrijventerrein
Roerstreek-Noord. Samen de bedrijventerrein Oosttangent/Roerstreek-West en Roerstreek-Noord wordt
hiermee een grote bedrijvenzone aan de oostzijde van Roermond gevormd.
Onder andere UPS, Transcargo en Aldi Distributiecenter Zuid Nederland kozen óók voor een
bedrijfslocatie op Roerstreek-Zuid. Het terrein is prima ontsloten naar het (internationale) snelwegennet.
Zowel de A73 als de A2 zijn goed bereikbaar. Ook de Duitse grensregio en het Ruhrgebied zijn via de N280
en de BAB52 uitstekend te bereiken.
Inmiddels is in december 2019 de laatste kavel verkocht. Wilt u graag alternatieven weten? Neemt u
contact op met OML BV via info@oml.nl of telefoon 0475-426242.
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 Oosttangent/Roerstreek-West en RoerstreekNoord
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Ligging
Bedrijventerrein Roerstreek-Zuid
Albert Einsteinweg 23
6045 GX 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 heet Bedrijventerreinen Roerstreek is te downloaden via
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/#!/marker/200077.06218375417/353162.0902953082/idn/NL.IMRO.0957.BP
00000215-VG01/cs/200184.72541399472/353275.7844533838/1266.3357555998489
OML biedt u de mogelijkheid om kavels in optie te reserveren. Informeer naar de mogelijkheden.
Eisen Bestemmingsplan:
• Maximale bouwhoogte bedraagt 18 meter voor het perceel van 2278 m2.
• Maximale bouwhoogte bedraagt 8 meter voor het perceel van 3840 m2.
• Maximaal bebouwingspercentage is 75%.
• Bouwen binnen het aangewezen bouwvlak. Afstand tot de overige perceelgrenzen bedraagt tenminste 3 meter.
• Parkeren, laden en lossen dient op eigen terrein plaats te vinden.
• Buitenopslag is slechts op delen van het terrein toegestaan.
• Gescheiden rioolstelsel. Sanitair- en hemelwater van verharde oppervlakten worden apart afgevoerd. Hemelwater
afkomstig van schone dakoppervlakten dient op eigen terrein geïnfiltreerd te worden.
• In overleg met de gemeente Roermond kan OML navraag doen of een akoestisch onderzoek uitgevoerd dient te laten
worden door de koper.
• Een actueel bodemonderzoek wordt aan kopers meegeleverd. Dit onderzoek is geschikt voor het aanvragen van een
omgevingsvergunning.
• Koper dient voor eigen rekening een onderzoek naar de draagkracht van de bodem te laten uitvoeren
(sonderingsonderzoek). Dit is vereist voor de uitwerking van het bouwplan.

Daarnaast zijn de volgende eisen van toepassing:
Beeldkwaliteitsplan
Voor dit bedrijventerrein geldt geen beeldkwaliteitsplan.
Nutsvoorzieningen
Bedrijventerrein Roerstreek Zuid is voorzien van standaard elektra- en gasnet en waterleiding.
Via een aanvraag bij de nutsbedrijven is het mogelijk om hierop een aansluiting te verkrijgen.
De kavel is voorzien van een rioolaansluiting.
Internet en telefonie
Een internet en telefonie aansluiting dient de klant voor eigen rekening aan te vragen bij een provider.

Grondprijs
-

Voor meer informatie:
OML BV
Boven de Wolfskuil 3 D4
6049 LX Roermond/Herten

Website

: www.oml.nl

E-mail
Telefoon

: info@oml.nl
: +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.

