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Welkom bij:
Bedrijventerrein Windmolenbos

Op totaal ca. 5 hectare wordt gestreefd naar een functioneel bedrijventerrein met aandacht voor 
kwaliteit, zorgvuldig ingepast in het landschap met een bebouwing die recht doet aan de positionering 
van het bedrijventerrein.
Het terrein vormt de nieuwe entrée naar het reeds bestaande bedrijventerrein Windmolenbos. 
Bedrijventerrein Windmolenbos wordt goed ontsloten via de N273: de A73 richting het noorden en de A2 
richting het zuiden zijn goed bereikbaar evenals de N280 richting Weert-Eindhoven.

De uitbreiding Windmolenbos is bestemd voor lokale bedrijvigheid eventueel met showroomachtige 
functie in de milieucategorie 2 t/m 3. De gevestigde bedrijvigheid bestaat uit bedrijven in de productie, 
bouwnijverheid, groothandel en dienstverlening. Momenteel zijn er nog slechts 5 kavels beschikbaar.

Het terrein kenmerkt zich als volgt:
• Nog slechts 5 kavels beschikbaar. 
• Gelegen aan de N273 met uitstekende verbindingen naar de A73 en de A2.
• Goede connecties naar Duitsland en België.
• Geschikt voor meerder doeleinden. 
• Showroom toegestaan.
• Flexibele verkaveling mogelijk.
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Ligging
Bedrijventerrein Windmolenbos 
Windmolenbosweg 
6081 PE  Haelen (Gemeente Leudal)

Bereikbaarheid
Land:  
• In de gemeente Leudal
• Ten oosten van Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen
• Ten noorden van de stad Roermond.
• Aan de Rijksweg N273, Napoleonsweg.
• Op zeer korte afstand van de A73.
• Op korte afstand van de A2 .
• korte afstand naar Duitsland en België. 

Lucht:
• Maastricht Airport 45 km.
• Eindhoven Airport 60 km.
• Düsseldorf Airport 70 km.
• Luik/Liège Airport 90 km.

Water:
• Via Barge Terminal Born

.



Bestemmingsplan:
Het vigerende bestemmingsplan heet Bedrijventerrein Haelen is te downloaden via 
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/#!/marker/194502.92125984252/359450.7322834646/idn/NL.IMRO.1640.BP
13BtHaelen-VG01/cs/194544/359453.5/825.8411314684174

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

Eisen Bestemmingsplan:
• Gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd, hierbij dient rekening te worden gehouden met 

de rooilijn en de afstand tot de zijdelingse perceel grenzen.
• Het maximale bebouwingspercentage van de kavel bedraagt 80%.
• De afstand tot de zijdelingse perceel grenzen dient minimaal 2,5 meter te bedragen.
• Vanwege de aanwezigheid van de hoogspanningsleidingen, dienen de door de leidingbeheerder opgestelde 

“veiligheidsvoorschriften voor werken in de nabijheid van bovengrondse hoogspanningsverbindingen beheerd door 
Tennet B.V.” in acht te worden genomen. Het bouwplan dient door Tennet te worden goedgekeurd. Bouwen onder 
de hoogspanning vereist nadere eisen aan bouwplannen (o.a. ten aanzien van brandwerendheid, zie de brochure in 
de bijlage) hetgeen kostenverhogende maatregelen ten gevolge heeft. 

• Maximale goothoogte is 8 meter (eventuele vrijstelling is mogelijk, hiervoor dient in overleg te worden getreden met 
de gemeente Leudal). Ten aanzien van de maximale goothoogte van een gebouw in de belemmerde grondgedeelten 
van kavels gelegen onder de hoogspanningsleidingen dient altijd in overleg met Tennet de definitieve bouwhoogte te 
worden bepaald. Op de verkavelingstekening in de bijlage zijn maximale bouwhoogten weergegeven, welke door 
Tennet zijn bepaald.

• Ieder bouwplan gelegen onder de hoogspanningsleidingen dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan Tennet.
• Hemelwater afkomstig van daken dient op eigen terrein te worden geïnfiltreerd.
• Bedrijventerrein Windmolenbos is geluidgezoneerd. Het zone beheerplan vormt onderdeel van het bestemmingsplan.
• Parkeren, laden en lossen dient plaats te vinden op eigen terrein.

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/#!/marker/194502.92125984252/359450.7322834646/idn/NL.IMRO.1640.BP13BtHaelen-VG01/cs/194544/359453.5/825.8411314684174


Daarnaast zijn de volgende eisen van toepassing:

Beeldkwaliteitsplan
Voor de bedrijfskavels geldt geen beeldkwaliteitsplan. Wij verwijzen graag naar de Welstandnota van de gemeente 
Leudal. Deze is te downloaden via: 
https://oml.nl/wp-content/uploads/2018/12/151214-Welstandsnota-gemeente-Leudal.pdf

Grondprijzen
Op de kavel tekening zijn voor kavels gelegen onder de hoogspanning een verdeling gemaakt inzake het onbelemmerde 
en belemmerde gedeelte gelegen onder de hoogspanningsmast.

De grondprijs van een onbelemmerde bedrijfskavel of het onbelemmerde gedeelte van een bedrijfskavel bedraagt € 95,-
per m2 exclusief BTW en kosten koper (prijspeil 2019). 

De grondprijs van een belemmerde bedrijfskavels of het belemmerde gedeelte van een bedrijfskavel gelegen onder de 
hoogspanning, bedraagt € 85,- per m2 exclusief BTW en kosten koper (prijspeil 2019). 

Grondprijzen worden jaarlijks per 1 januari herzien.

https://oml.nl/wp-content/uploads/2018/12/151214-Welstandsnota-gemeente-Leudal.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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