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Welkom bij:
Duurzaam Multifunctioneel 
Bedrijvenpark Zevenellen 

Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen ligt in Haelen in de 
gemeente Leudal. De locatie wordt momenteel her-ontwikkeld. De 
aanwezigheid van een haven en de centrale ligging van het terrein bieden 
een veelvoud aan kansen voor ambitieuze bedrijven. Het terrein wordt 
sinds 2019 bouwrijp gemaakt, gericht op een oplevering van de 
bedrijfskavels vanaf medio 2021. De ontwikkeling zorgt voor duurzame en 
positieve economische ontwikkelingen in de regio en daarmee voor meer 
werkgelegenheid. 

Het terrein kenmerkt zich als volgt:
• Centrale ligging (Roermondseweg 53 in Haelen).
• Volop kansen voor ambitieuze bedrijven (logistiek, opslag, distributie, 

circulair, biobased, industrie).
• Flexibele indelingen mogelijk (maatwerk).
• Bouwrijp vanaf medio 2021 (in onderling overleg).
• Kavels in eigendom of erfpacht te verkrijgen.



Situatie (september 2020)
Concept inrichtingsplan (maatwerk mogelijk): Luchtfoto:



Ligging
Roermondseweg 53
6081 NT Haelen
Gemeente Leudal, Midden-Limburg

Bereikbaarheid
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:
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.



Koop en Erfpacht
Koop - Directe overdracht van de grond.
Erfpacht: - Geen overdracht van eigendom. 

- Gebruiker betaalt canon. 
- Termijn van minimaal 10 en maximaal 30 jaar.
- Na erfpacht oplevering in oorspronkelijke staat.
- Tussentijdse koop mogelijk.

Prijzen zijn op aanvraag. Prijzen zijn exclusief BTW en exclusief kosten koper.

Uitgangspunten Inrichtingsplan
Goede ontsluiting op bestaand wegennet: aansluiting Berikstraat en 
Roermondseweg (met mogelijk nieuw aan te leggen rotonden)
• Flexibele indeling van het gebied, maatwerk mogelijk.
• Fasering mogelijk.
• 18 kavels: Afm. van ca. 5.000 m² tot ca. 60.000 m² (maatwerk mogelijk)



Kavel overzicht
Kavelnummer Oppervlakte ca.

Kavel 1 5.900 m²

kavel 2 8.600 m²

kavel 3 8.700 m²

kavel 4 12.600 m²

kavel 5 7.000 m²

kavel 6 9.000 m²

kavel 7 + 8 15.000 m²

kavel 9 27.500 m²

kavel 10 12.000 m²

kavel 11 10.450 m²

kavel 12 12.760 m²

kavel 13 13.500 m²

kavel 14 23.800 m²

kavel 15 18.700 m²

kavel 16 12.000 m²

kavel 17 50.000 m²

kavel 18 50.350 m²



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.

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): dient te worden geïnfiltreerd op eigen terrein (uitzonderingssituaties op basis 

van collectieve infiltratievoorziening).
• Data: OML legt een glasvezelnetwerk aan.



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

Website : www.oml.nl
E-mail : info@oml.nl
Telefoon : +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.

http://www.oml.nl/

