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Welkom bij:
Bedrijventerrein Koeweide, Kavel Lijnpad

-LET OP- Kavel Lijnpad is in mei 2020 verkocht. Meldt u zich bij OML voor meer 
informatie en alternatieven.

Kavel Lijnpad behoort tot bedrijventerrein Koeweide en ligt in Maasbracht, behorend bij de gemeente 
Maagouw. Deze ruime kavel van 6.500 m2 is een van de laatste kavels van deze grootte in de weide 
omgeving. Door de rechthoekige vormgeving leent het zich uitstekend tot ruim en gevarieerd denken. 
Gelegen aan de A2 en op korte afstand van de A73 biedt het mogelijkheden te over tot het starten of het 
uitbreiden van uw onderneming. U mag hier 20 meter de hoogte in! Dus zichtbaarheid is hier geen 
probleem. Denk ruim, denk in mogelijkheden!

Het terrein kenmerkt zich als volgt:
• Een van de laatste grote kavel in de omgeving.
• Gelegen aan de A2.
• Op korte afstand van de A73.
• Tot 20 meter hoogte bouwen is toegestaan.
• Geschikt voor meerder doeleinden. Denk daarbij aan opslag, techniek, groothandel etc. 
• Hoge milieucategorie toegestaan
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Ligging
Bedrijventerrein Koeweide, Kavel Lijnpad
Lijnpad
6051 DW  Maasbacht/gemeente Maasgouw

Bereikbaarheid
Land:  
• Direct aan de A2, via toegansweg bereikbaar
• Op korte afstand van de A73
• korte afstand naar Duitsland
• korte afstand naar België 

Lucht:
• Maastricht Airport 32 km.
• Eindhoven Airport 58 km.
• Düsseldorf Airport 77 km.
• Luik/Liège Airport 76 km.

Water:
• Via Barge Terminal Born



Bestemmingsplan:

Het bestemmingplan is te downloaden via:
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/#!/marker/190359.81199999995/352113.28500000015/idn/NL.IMRO.1641.B
PL069-OH01/cs/190375.56199999995/352081.0500000001/595.275215575

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

Eisen Bestemmingsplan:
• Bedrijfsgebouwen mogen op de zijdelingse perceelsgrens gerealiseerd worden of op een minimale afstand tot de 

zijdelingse perceelsgrens van 3 m.
• Bebouwingspercentage: 70%.
• Maximale bouwhoogte: 20 meter.
• Milieucategorie 5.1 – Gemeente Maasgouw staat echter tot en met milieu categorie 4.1 bedrijven toe.
• De maximale gezamenlijke oppervlakte van aan de bedrijfsvoering ondergeschikte kantoren mag niet meer bedragen 

dan 30% van het totale bedrijfsoppervlak, met een maximum van 500 m².
• De maximale gezamenlijke oppervlakte aan ondergeschikte detailhandel mag niet meer bedragen dan 30% van het 

totale bedrijfsoppervlak, met een maximum van 500 m².
• Geluidsgezoneerd bedrijventerrein, op basis van geluidsonderzoek dient te worden aangetoond dat het bedrijf past 

binnen de vigerende geluidsboekhouding.
• Hemelwater dient conform afkoppelbeleidsplan op eigen terrein te worden verwerkt en ook te worden afgestemd 

met het Waterschap. Afhankelijk van de grootte van de ontwikkeling moet er een watertoets worden gedaan.
• Te nemen maatregelen t.a.v. verkeersveiligheid en parkeren:

o Voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein inclusief stallingsruimte voor fietsen. Gemeentelijke 
beleidsnota “Parkeernormen en parkeerbijdrageregeling gemeente Maasgouw”, op verzoek te verstrekken.

o Laden en lossen op eigen terrein.
o In/uitweg van voldoende breedte, twee uitwegen voor een bedrijf is mogelijk mits goed gesitueerd en 

uitgevoerd conform eisen. Een uitwegmelding dient overeenkomstig art 2.8 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening van de gemeente Maasgouw (APV) te worden gedaan. Voor het doen van een uitwegmelding 
zijn aanvraagformulieren bij de gemeente beschikbaar of te downloaden bij de digitale balie via 
www.gemeentemaasgouw.nl.  

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/#!/marker/190359.81199999995/352113.28500000015/idn/NL.IMRO.1641.BPL069-OH01/cs/190375.56199999995/352081.0500000001/595.275215575
http://www.gemeentemaasgouw.nl/


Daarnaast zijn de volgende eisen van toepassing:

Zakelijk recht Gasunie

De gasleiding van de Gasunie is slechts op een heel klein gedeelte van het kavel met de bijhorende belemmeringenzone 

aanwezig. Voor de bouw of aanleg van een inrit is dit geen probleem. In de VELIN voorwaarden (2017) staan de eisen en 

voorwaarden t.a.v. het gebruik en beheer van de belemmeringenzone. Een bouwplan op de kavel Lijnpad dient door de 

gemeente Maasgouw ter toetsing en goedkeuring aan Gasunie te worden voorgelegd.

Rijkswaterstaatzone 0-50 meter

In het vigerende bestemmingsplan is op betreffend perceel een vrijwaringszone A2 weergegeven van 100 meter breed, 

gemeten uit de as van de dichtstbij gelegen rijbaan. In het kader van een landelijke uniformering in 2016 is besloten de 

vrijwaringszone terug te brengen tot 50 meter. Deze 50 meter wordt in de nieuwe situatie gemeten vanuit de kant van 

de A2. In principe is bouwen binnen deze 50 meter niet toegestaan om het weg- en verkeersbelang nu en in de toekomst 

te waarborgen. Een geringe inbreuk op deze zone t.a.v. het kavel Lijnpad is bespreekbaar mits voorzien van een gedegen 

onderbouwing. 

Het perceel is gelegen buiten het beheersgebied op basis van de Wet Beheer Rijkswaterstaatswerken. Dat betekent dat 

er voor de voorgenomen activiteiten geen Wbr vergunning hoeft te worden aangevraagd bij Rijkswaterstaat. 

Het perceel raakt geen Rijkseigendom.

Het perceel is gelegen in het waterbergend rivierbed van de rivier de Maas maar wel in dat gedeelte van het rivierbed 

waarin geen vergunningplicht geldt op basis van de Waterwet.

Het feit dat er geen vergunningplicht geldt op basis van de Waterwet wil niet zeggen dat er geen hoogwater kan komen. 

Bouwen gebeurt derhalve op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid en er kan bij hoogwaterschade geen schade 

op het Rijk verhaald worden.



Opwaardering weg
Het Lijnpad is niet geschikt voor vrachtverkeer en slechts enkel voor personenwagens toegankelijk op dit moment. De 
gemeente Maasgouw zal de weg opwaarderen naar een volwaardige weg geschikt voor vrachtverkeer alsmede 
zorgdragen voor een aansluiting op het riool voor de kavel.

Bodem
Informeert u bij OML naar de grondwaarden.

Grondprijzen
De grondprijs van de bedraagt € 105,00 per m2 exclusief BTW en kosten koper (prijspeil 2020). 

Grondprijzen worden jaarlijks per 1 januari herzien.



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.

http://www.oml.nl/
mailto:Bertjens.j@oml.nl
mailto:Vdgoor.a@oml.nl

