Unieke locatie aan het water met water!

Kruchterplas | Maasbracht
circa 47.700 m² (bouw)grond +

TE KOOP

circa 42.280 m² water
Gelegen nabij dorpskern Maasbracht
Koopprijs: nader overeen te komen

Kruchterplas, Maasbracht

OBJECT

Het geheel betreft een unieke locatie met ligging aan het water, net buiten de
dorpskern van Maasbracht. De locatie omvat circa 47.700 m² (bouw)grond
alsmede 42.280 m² water. Het verkochte is in de omgeving onder andere bekend
door de vooruitstrevende planvorming om hier een overdekte jachthaven te
realiseren voor exclusieve jachten.
De bestemming van het verkochte is bestaat uit ‘natuur’, ‘water – riviergebonden’
en ‘bedrijventerrein’ waarbij vestiging van bedrijven t/m categorie 4.2 is
toegestaan (deels t/m categorie 5.1). Verkoper heeft reeds enkele voorgesprekken
gehad met de gemeente, welke ook bereid is mee te denken in een alternatieve
aanwending zoals bijvoorbeeld een eventuele leisure invulling van het
terrein/water. Uiteraard dienen hiervoor de benodigde procedures doorlopen te
worden.

LIGGING

Het geheel is gelegen op steenworp afstand van de havenboulevard van
Maasbracht, aan de overzijde van de sluis.
Maasbracht maakt onderdeel uit van de gemeente Maasgouw, welke in totaliteit
zo’n kleine 24.000 inwoners telt. Het dorp kenmerkt zich door de centrale ligging
in Limburg en dan vooral die direct aan het water (Maas, Julianakanaal), waardoor
binnenscheepvaart en watersport belangrijke pijlers zijn binnen de gemeente.

VIDEO

Er is een dronevideo beschikbaar welke een goed beeld geeft van het terrein, u
kunt deze bekijken op: www.boek-offermans.nl/kruchterplas
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METRAGE

BESTEMMING

Type

Oppervlakte

(Bouw)grond

circa

47.700 m²

Water

circa

42.280 m²

TOTAAL

circa

89.980 m²

Het object valt binnen het vigerend bestemmingsplan 'Bedrijventerreinen
Maasbracht', vastgesteld op 15 januari 2013. Op grond van de planvoorschriften
luidt de bestemming ‘natuur’, ‘water – riviergebonden’ en ‘bedrijventerrein’, de
gedeelten met de bestemming ‘bedrijventerrein’ kennen de functieaanduidingen
‘bedrijf tot en met categorie 4.2’, ‘bedrijf tot en met categorie 5.1’ en de
functieaanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – jachtenbouw’.

BOUWVOLUME EN HOOGTE

Het maximale bouwvolume binnen het bouwvlak bedraagt 70%. De maximale
bouwhoogte bedraagt 10 meter.

KOOPPRIJS
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Nader overeen te komen.

Kruchterplas, Maasbracht

LOCATIE

AANVAARDING

OPLEVERING

INFORMATIE/ BEZICHTIGING

In onderling overleg.

In huidige staat.

Bel voor meer informatie of het plannen van een bezichtigingsafspraak met ons
kantoor te Heerlen, 045 – 574 32 33 of mail ons op heerlen@boek-offermans.nl
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KADASTRALE BEKENDHEID
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Kadastrale gemeente:

Maasbracht

Sectie:

F

Nummer

2225

Groot:

89.980 m²

Kruchterplas, Maasbracht
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CONTACT
Boek & Offermans
Bedrijfsmakelaars
Akerstraat 39 – 41
6411 GW HEERLEN
045 – 574 32 33
Scharnerweg 116-B

31 Professionele medewerkers vormen het fundament van Boek & Offermans, de

6224 JK MAASTRICHT

multidisciplinaire vastgoed dienstverlener in de regio Limburg. Boek & Offermans is

043 – 367 15 22

makelaar in bedrijfsmatig en particulier onroerend goed. Jarenlange ervaring met

Straelseweg 234
5914 AV VENLO
077 - 3981260

de vastgoedmarkt en een hoog vakkennis niveau maken de organisatie tot een
betrouwbare adviseur. Vanuit onze kantoren in Heerlen, Maastricht en Venray
worden de cliënten van Boek & Offermans persoonlijk, voortvarend en met
verstand van zaken bediend. Het belang van de cliënt staat altijd voorop.

Poststraat 9
5801 BC VENRAY

Boek & Offermans is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars in

0478 – 63 69 22

onroerende zaken (NVM). De gedragsregels en erecode van de NVM passen binnen
de door Boek & Offermans gehanteerde hoge kwaliteitsnormen. Bovendien maakt

info@boek-offermans.nl
www.boek-offermans.nl

Boek & Offermans deel uit van Dynamis, een samenwerkingsverband van dertien
regionaal opererende makelaarskantoren, verspreid over heel Nederland. Alle
aangesloten kantoren hebben een toonaangevende positie binnen de eigen regio.
Dynamis staat voor: “Landelijke dekking, regionale diepgang en uniforme
werkwijze”.

DISCLAIMER
Wij hebben getracht middels deze zorgvuldig samengestelde documentatie u zo
uitgebreid mogelijk te informeren. Desondanks kunnen hieraan geen rechten
worden ontleend. Slechts de feitelijke situatie geeft u een juist beeld.
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