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De diensten van OML

Advisering bij ruimtelijk-
economische vraagstukken1. Locatie & gebieds-

ontwikkeling2.

Ontwikkeling van nieuwe 
bedrijventerreinen3. Acquisitie en sales4.
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Duurzaam Multifunctioneel 
Bedrijvenpark Zevenellen 
Het verleden

Locatie:

Roermondseweg 53 

te Haelen

Gemeente Leudal
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Welkom bij
Duurzaam Multifunctioneel 
Bedrijvenpark Zevenellen 

• Centrale ligging (Roermondseweg 53 in Haelen).
• Volop kansen voor ambitieuze bedrijven (logistiek, 

opslag, distributie, circulair, biobased, industrie).
• Flexibele indelingen mogelijk (maatwerk).
• Bouwrijp vanaf kwartaal 1 van 2020.
• OML: Kavels in eigendom of erfpacht te verkrijgen.
• OML creëert een positieve impuls t.a.v. 

werkgelegenheid, duurzaamheid, economische 
ontwikkelingen én opwaardering van de omgeving.
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Waarom Zevenellen?

Algemeen:
• Centraal in stedelijk netwerk tussen grote steden als 

Maastricht, Venlo en Eindhoven.
• Internationaal tussen grote steden als Brussel, 

Antwerpen en Düsseldorf.
• Op snijvlak van Nederland, België en Duitsland.

Keyport 2020 regio:
• Sleutelpositie door centrale ligging.
• Veelzijdigheid in midden- en klein bedrijf 

(maakindustrie, agribusiness, logistiek, leisure & retail, 
zorg).
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Zevenellen: centraal in Europa

Centrale ligging binnen de megalopolis ‘Blauwe Banaan’
• De Europese regio met de grootste concentratie aan 

mensen, kapitaal en bedrijven.
• Potentiële afzetmarkt van circa 85 miljoen inwoners.
• Van agglomeraties van Milaan en Turijn, via de 

Randstad, de Vlaamse Ruit en het Ruhrgebied naar de 
West-Midlands in Groot-Brittannië.
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Duurzaam Multifunctioneel 
Bedrijvenpark Zevenellen 
In de volgende dia’s komt aan bod:

A. Eigendomssituatie
B. Ligging en bereikbaarheid
C. Planologische- en omgevingsaspecten
D. Duurzaamheid
E. Haven
F. Civieltechnische aspecten
G. Uitgangspunten Inrichtingsplan
H. Rol gemeente Leudal
I. Effect ontwikkeling Zevenellen
J. Communicatie rondom Zevenellen
K. Planning 
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A. Eigendomssituatie (2019):
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B. Ligging en Bereikbaarheid
Zevenellen ligt in de gemeente Leudal in de regio Midden-
Limburg.
Land

• N273 (Venlo-Maaseik), 1 km.
• N280 (Weert-Düsseldorf), 2 km.
• A2 (Maastricht-Amsterdam), aansluiting via de 

N273, 10 km.
• A73 (Echt-Nijmegen) met aansluiting op  BAB52 

Duitsland/Ruhrgebied, 15 km.
Lucht

• Maastricht Airport 31 km.
• Eindhoven Airport 61 km.
• Düsseldorf Airport 75 km.
• Luik/Liège Airport 90 km.

Water
Zevenellen beschikt over een eigen haven, toegankelijk 
voor categorie V schepen,  met directe aansluiting op de 
Maas. 9



C. Planologische- en 
omgevingsaspecten

• Zonering milieucategorieën (3.2 en 4.2).
• Maximale bouwhoogte is 10 meter tussen de rode en de blauwe 

rooilijn op de kaveltekening.
• Maximale bouwhoogte is 25 meter vanaf de blauwe rooilijn 

(zuidwaarts) op de kaveltekening.
• Maximale bouwhoogte in het zuidelijk deel (gele lijn) is 53 meter.
• Maximale bebouwingspercentage bedraagt 80%.
• Afstand tot de zijdelingse en achterperceelsgrenzen bedraagt 

minimaal 2,5 meter.
• Parkeren en rangeren dient plaats te vinden op eigen terrein 

(parkeernorm gemeente 2014).
• Hemelwater kan geïnfiltreerd worden via het koelwaterkanaal.
• Archeologie; terrein is vrijgegeven.
• Niet gesprongen explosieven: terrein is vrijgegeven.
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D. Duurzaamheid 
Duurzaamheid staat hoog in het vaandel. Voorbeelden:
• De aanwezige groen- en blauwstructuren worden versterkt en uitgebreid t.b.v. ecologie en het bevorderen van de 

ruimtelijke kwaliteit.
• Er wordt een aantrekkelijke en natuurlijke zone gecreëerd rondom het voormalige koelwaterkanaal in het centrum van 

het gebied.
• Stimulering van ketensamenwerking (bijvoorbeeld gebruik restwarmte etc.).
• Buitenverlichting openbare ruimte middels LED verlichting.
• Gescheiden rioolstelsel.
• Aanleg mantelbuizen.
• Etcetera.
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E. Haven

Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen 
beschikt over een eigen haven.
OML heeft het gehele water in haar bezit.

• Lengte westzijde circa 440 meter.
• Breedte kop van de haven circa 140 meter.
• Geschikt te maken voor op- en overslag.
• Toegankelijk voor categorie V schepen.
• Vaardiepte circa 3,5 meter.
• Zwaaikom aanwezig t.b.v. manoeuvreren grote schepen.
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F. Civieltechnische aspecten

• Elektra: OML plaatst 3 trafo’s op het terrein van waaruit 
OML een leiding naar de kavel aanlegt (tot maximaal 3 x 
250 ampère). De eindgebruiker realiseert de 
eindaansluiting.

• Gas: aansluiting op lage druk gasnet t/m G25 (maximaal 
verbruik 40 m³ per uur).

• Drinkwater: Qn 3,5 begrensd op 10 m³/h: gebaseerd op 
een diameter van 100 mm (excl. proceswater t.b.v. de 
bedrijfsvoering).

• Riool: aansluiting DWA (capaciteit riool is 4,5 
m³/uur/per hectare).

• Hemelwater/regenwater (HWA): kan geïnfiltreerd 
worden via het koelwaterkanaal en hoeft derhalve niet 
op eigen terrein plaats te vinden. 

• Data: OML legt een glasvezelnetwerk aan.
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G. Uitgangspunten Inrichtingsplan:
• Goede ontsluiting op bestaand wegennet:

 Aanleg rotonde
 Aansluiting Berikstraat

• Flexibele indeling van het gebied (mogelijkheid maatwerk).

• Fasering mogelijk.

• 16 kavels (Afm. 5.000 m² - 33.000 m²).

• 5 uitbreidings-kavels (Afm. 3.100 m² - 57.000 m²)

(groen gebied in de verkavelingstekening).

• Koopsom €80 - €120 per m² ex. BTW en ex. Kosten Koper.
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H. Rol Gemeente Leudal:

• Partner in het proces.
• Aandeelhouder.
• Bevoegd gezag.
• Beoordelen initiatieven aan beleid.
• Bestemmingsplantoets.
• Communicatie.
• Eigenaar openbaar gebied.
• OML realiseert conform eisen gemeente Leudal.
• Overdracht bij oplevering, in 2 fasen.
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I. Effect ontwikkeling Zevenellen

• Creëren werkgelegenheid in Midden-Limburg.
• Naar verwachting 750 banen.
• Bevordering duurzaamheid en invulling geven aan de nieuwe economie.
• Opwaardering van de omgevingskwaliteit.
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J. Communicatie rondom Zevenellen door OML en partners
OML
Informeert omwonenden, belanghebbenden en geïnteresseerden middels de volgende kanalen:

 Website www.oml.nl.
 Social Media kanalen als Linked-In, Facebook en Twitter (zowel Zevenellen als OML).
 Advertenties in (vak-) bladen (lokaal, regionaal en landelijk).
 Redactionele artikelen in (vak-) bladen (lokaal, regionaal en landelijk).
 Persberichten.
 Interviews.
 Informatie bijeenkomsten.
 Verkoopbord op locatie.

Gemeente Leudal
Informeert omwonenden en belanghebbenden middels:

 Persberichten.
 Social Media kanalen.
 Gemeentelijke besluitvorming.

Strukton
Een projectmanager informeert waar mogelijk omtrent diverse 
onderwerpen binnen het gebiedsontwikkelingsproces. 17
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K. Planning
Strukton is gecontracteerd voor ontwerp Bedrijvenpark en aanleg Wegen en Openbaar 
gebied.
• Juli 2019 : Voorlopig Ontwerp
• Augustus 2019 : Definitief Ontwerp en Uitvoerings-Ontwerp
• September 2019 : Start bouwrijp maken
• Januari 2020 : 1e kavels gereed voor uitgifte
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DANK VOOR UW AANDACHT!

www.oml.nl
+31 (0)475-42 62 42

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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