
Hees 7
Slenaken



Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Aelmans is niet aansprakelijk voor onjuistheden en/of drukfouten.

a house 

is made of
bricks & beams
a home 

is built with
love & dreams
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Is dit de woning
van uw dromen?
Wie weet gaat u een schitterende toekomst tegemoet in 
Slenaken! Heeft u een vraag, wenst u meer informatie 
over deze woning of wilt u een bezichtiging plannen? 
Uw makelaar staat voor u klaar.

Hees 7
Slenaken
















Landelijk gelegen in een goede en rustige woonomgeving, 

aan de voet van de Loorberg en aangrenzend aan het 

meanderende riviertje de Gulp, bieden wij deze zeer 

ruime halfvrijstaande woning aan met gastenverblijf, 

kelderruimte, garage en een niet te evenaren subliem 

uitzicht, gelegen op een prachtig en ruim perceel. 





De woning is gelegen in het vijfsterrenlandschap van


Zuid-Limburg op 2 minuten loopafstand van bakkerij en 

verswinkel Vermeeren, volop gezellige 

horecagelegenheden en de bushalte (bussen richting 

Maastricht en Gulpen).

Kenmerken
 Bouwjaar:

1964

 Woonoppervlakte: circa 157 m²

 Externe bergruimte: circa 19 m²

 Inhoud:
circa 562 m³

 Perceeloppervlakte: 867 m²

Voorzieningen

 Elektriciteit:
uitgebreide groepenkast 

aanwezig

 Water:
aansluiting aanwezig

 Gasnet: aansluiting aanwezig

 Riool:
aansluiting aanwezig

 TV-aansluiting: via kabel

 Isolatie:
isolerende beglazing

Vraagprijs € 350.000 k.k.

Uw makelaar:

Richard Vroonen

rvroonen@aelmans.com

043-3030117



Installaties

444

Centraal verwarmingssysteem met radiatoren, cv-ketel in eigendom, bouwjaar 2014.





Warm watervoorziening: 


Middels cv-ketel 





Mechanische ventilatie: 


Aanwezig





Overige voorzieningen	: 


Vaste airco aanwezig op 1e verdieping (2020)





Vloerverwarming:


CV- vloerverwarming in de eetkeuken en elektrische vloerwerwarming op de badkamer 



0De indeling

Begane grond
Souterrain:


Kelderruimte.





Begane grond:


Verzorgde entree / hal met trappenhuis, deels betegelde toiletruimte voorzien van fontein, meterkast


en toegang tot eetkeuken en woonkamer. 





De gesloten eetkeuken bestaat uit 2 delen zijnde een prachtige eetkamer van circa 13m² en uit een "kookgedeelte” van 

circa 12 m² welke is uitgerust met een degelijke eiken aanbouwkeuken in hoekopstelling welke is voorzien van een 4-pits 

gasfornuis, afzuiging, oven, koelkast en spoelbak. De eetkamer is in 2015 vernieuwd en biedt een prachtig uitzicht over 

de tuin zodat er volop kan worden genoten. Deze ruimte is afgewerkt met een plavuizen vloer uitgevoerd in "houtlook” 

en voorzien van vloerverwarming, strakke pleisterwerk wanden, grote glazenwand welke toegang biedt aan de serre en is 

voorzien van maatwerk inbouwkasten. 





De strategisch geplaatste serre van circa 13m² welke grenst aan de keuken en aan de woonkamer is eveneens in 2015 

geplaatst en zodanig dat er nog optimaler genoten kan worden van de fraai aangelegde tuin maar bovenal van de 

omringende prachtige flora en fauna welke met woorden nauwelijks te omschrijven is. Men kan ook werkelijk spreken 

van een kwaliteitsserre met fraaie keramische vloer welke doorloopt in het buitenterras, puien en dak geheel uitgevoerd 

in transparant veiligheidsglas, elektrisch bedienbare zonnewering, fraaie verlichting en elektrische verwarming. 





De doorzon woonkamer van circa 26 m² is afgewerkt met een duurzame (lamel)parketvloer en biedt zowel zicht op de 

serre en de achterliggende tuin maar ook op het pittoreske kerkje en charmante gebouwen en boerderijen gelegen aan 

de voorzijde. 
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1De indeling

Eerste verdieping



Deze verdieping biedt ruimte aan 3 slaapkamers van 


circa 8 m² (met ingebouwde kast), circa 12 m² ( met twee 

ingebouwde kasten) en circa 13 m², alle keurig verzorgd 

en voorzien van kunststof kozijnen met isolerende 

beglazing, vloerbedekking, muren bekleed met behang en 

zachtboard plafonds. 





De badkamer is royaal van opzet (circa 8 m²) en uitgerust 

met vloerverwarming, ligbad, separate douchecabine, 

vaste wastafel met badmeubel. Tevens geniet men vanuit 

de badkamer een prachtig uitzicht. 


Naast de badkamer is een separate en keurig verzorgde 

toiletruimte voorzien van fontein gerealiseerd.





Vanuit deze etage is eveneens het naastgelegen 

gastenverblijf bereikbaar welke op de eerste verdieping 

beschikt over een slaapkamer van circa 10m² (met 

ingebouwde kast) en een eenvoudige doch functionele 

douchruimte met douche, fontein en toilet.

888



999



2De indeling

Tweede verdieping



Via vlizotrap bereikbare ruime bergzolder (niet geïsoleerd) met voldoende potentieel.
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GDe overige ruimte

Garage 







De garage van circa 20 m² is los gelegen van de woning en is ruim van opzet, voorzien van zadeldak met pannen gedekt, 

kantelpoort aan de voorzijde en loopdeur aan de achterzijde.
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TDe buitenruimte

Tuin



De woning is gelegen op een ruim perceel met voldoende 

parkeergelegenheid op eigen terrein. 





Zowel de voortuin als de achtertuin zijn in de periode  

2013 - 2015 aangelegd met aandacht voor een volledig 

vrij uitzicht over de aan de achterzijde gelegen 

meanderende Gulp en de fraaie hellingen van de 

Loorberg, weilanden, graften en bossen.





De tuin is verder met zorg aangelegd met strategische 

gemaakte terrassen met optimale privacy en een fraaie 

aanplant waaronder een walnotenboom, Portugese 

laurier hagen en  Limburgse hagen met meer dan 10 

verschillende soorten.  
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GIndelingGastenverblijf




Naast de woning is het zelfstandige gastenverblijf / 

vakantiewoning gelegen. Het gastenverblijf heeft vele 

gebruiksmogelijkheden zoals B&B, dubbele bewoning, 

kantoor aan huis of ter vergroting van het woonoppervlak 

van het woonhuis. Mogelijkheid tot het samenvoegen 

van woonkamer woonhuis en gastenverblijf is aanwezig.





Begane grond:


Entree / woonkamer van circa 18 m² met fabuleus 

uitzicht en eenvoudig aanrechtblok.





1e verdieping:


Overloop, slaapkamer van circa 10 m² (met ingebouwde 

kast) en de eenvoudige doch functionele doucheruimte 

met douche, fontein en toilet.
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Ligging




Hees 7 is gelegen in Slenaken in het 

vijfsterrenlandschap Zuid-Limburg op 2 minuten lopen 

van Bakkerij Vermeeren (tevens verswinkel) en op 2 

minuten lopen van de bushalte (bussen richting 

Maastricht en Gulpen).





De voorzijde van Hees 7 is beschut gelegen aan een 

soort ‘hofje’, zonder doorgaand verkeer, en heeft zicht 

op de hoeve Hees uit 1828 en de Sint-Remigiuskerk uit 

1783/1793 (Rijksmonument). 

De achterzijde van het perceel grenst direct aan 

Europees beschermde natuur (Natura 2000 Geuldal) en 

is gelegen aan de Gulp. De Gulp stroomt vanuit België 

Nederland binnen en is de laatste natuurlijke beek die 

Zuid-Limburg rijk is. De Gulp is een smalle maar relatief 

snel stromende, ondiepe beek met zeer helder water. 

De beek vormt fraai ontwikkelde meanders. Hees 7 is 

de eerste woning in Nederland die met haar tuin direct 

aan de Gulp ligt.





De tuin, het terras en de aanbouw van Hees 7 zijn de 

afgelopen jaren ingrijpend gerenoveerd ter verhoging 

van de privacy, het comfort en het contact met de 

natuur en het landschap.

16



Ligging

Slenaken



Slenaken is in 2015 door Zoover uitgeroepen tot het mooiste dorp van Limburg. Het dorp Slenaken bestaat uit de 

gelijknamige dorpskern en de gehuchten Beutenaken, Heyenrath, Hoogcruts en Schilberg. De vroegste vermelding van de 

naam komt voor als Sledenake in 1253. ‘Slede’ stamt mogelijk af van ‘sleit’, een sterke helling, wat ook past bij de ligging 

in het dal van de Gulp; ‘-enaken’ als einde ziet men vaak in de nabijheid van de Romaans-Germaanse taalgrens. 


De oorsprong van Slenaken ligt mogelijk in het begin van de middeleeuwen. De vroegste bebouwing van Slenaken lag in 

het rivierdal van de Gulp, waarbij aan enkele grote hoeven zoals Hees, waarschijnlijk een hoge ouderdom moet worden 

toegekend. 





Overigens werd de omgeving van Slenaken al zo'n 6000 jaar geleden bewoond, wat blijkt uit de grote ‘slijpsteen' in een 

bosje langs de Gulp, zuidelijk van Slenaken (archeologisch Rijksmonument) op ongeveer 500 meter van Hees 7. In deze 

steen zijn diepe groeven te zien, ontstaan doordat mensen uit de Nieuwe Steentijd (Neolithicum) hun bijlen van 

vuurstenen aan deze steen geslepen hebben.
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Ligging

Historie
Rijksheerlijkheid Slenaken


Tot 1728 hoorde Slenaken tot het kleine, ‘rijksonmiddellijke’ graafschap Gronsveld. Rijksonmiddelijk wil zeggen niet 

afhankelijk van andere territoria, maar direct vallend onder het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie en de Nederrijns-

Westfaalse Kreits. Het eerste ‘harde’ bewijs van Gronsveldse betrokkenheid is een oorkonde van de schepenbank van 

Slenaken, uit 1371, waarin de schepenen Hendrik II, heer van Gronsveld, vragen het stuk mee te bezegelen. Slenaken 

nam binnen het graafschap Gronsveld een enigszins bijzondere plaats in, wat blijkt uit de aanduiding ‘vrije heerlijkheid’ 

Slenaken. In het bijzonder in de zeventiende eeuw wordt die regelmatig als term gebruikt.  





Opvallend en - in vergelijking met de andere Gronsveldse dorpen - typisch voor Slenaken, is de hoge afdracht als cijns van 

de graansoort spelt. Waarschijnlijk berust een deel van deze cijnzen op heerlijke rechten. In 1728 is de ‘vrije heerlijkheid’ 

Slenaken verkocht aan Wittem en in 1771 weer doorverkocht en afgesplitst van Wittem. Toen de Fransen in 1795 de 

restanten van het feodale stelsel afschaften en de gemeentelijke structuur invoerden kwam er een eind aan de status 

van ‘vrije heerlijkheid’. In 1801 wordt de zelfstandige gemeente Slenaken gevormd binnen het Franse departement de la 

Meuse Inférieure (Nedermaas). In 1982 is Slenaken opgegaan in de gemeente Wittem.





Parochie


Oorspronkelijk viel Slenaken onder de uitgestrekte parochie Sint-Martens-Voeren en stond in het dorp een kapel 

toegewijd aan Sint Remigius. De vroegste schriftelijke vermelding van deze kapel dateert uit 1452. Mogelijk speelden de 

naaste buren van het kerkgebouw, de bezitters van het leengoed Hees, in die bouw een rol. Volledige onafhankelijkheid 

als parochie kreeg Slenaken in 1676. De huidige kerk is gebouwd in 1783/1793. De gebrandschilderde ramen dateren uit 

1911.
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Ligging

Hees



Het belangrijkste leengoed in Slenaken was het riddermatig huis Hees, waarvan de hof lag naast de kapel. Een 

zeventiende-eeuws uittreksel uit een register van het Gronsveldse leenhof, beginnend in 1519, vermeldt Hees met elf 

bunder land en nog drie morgen later verkregen grond als een groot leen. 





De bezitters van Hees behoorden tot de lage adel. Het huis was in het begin van de 16de eeuw nog in handen van de 

familie Hees. Naar alle waarschijnlijkheid woonden zij ook op Hees. Na het uitsterven van de mannelijke linie vererfde 

het goed Hees op Maria van Hees, die Diederik Couven huwde. Hees bleef tot in het begin van de achttiende eeuw bezit 

van de Couven’s.


Volgens een ‘rapport’ uit 1620 hield jonker Lambrecht Couven (zoon van genoemde Diederik Couven) in leen zeker “huijs 

en hoff tot Slenaecken, Hees, met sijne bongaerden, weyden en bempden, meisten in eenen stuck groot sijnde ontrent 

vier bunder’, gelegen bij de kerk, ‘met noch diverse andere parthien. het welck goet meestendeil wordt gehouden voor 

een Gronsfelder ende oock een deel als Bongaerder leen St. Merten”.





Mogelijk was het versterkte huis Hees de centrale hof van de dorpskern en bestond de oudste bebouwing van het huis 

uit een woontoren, waaraan de vierkante vijver, die zich in 1840 nog achter de kerk van Slenaken bevond, zou kunnen 

herinneren. De vijver zou de gracht zijn geweest waarin de toren heeft gestaan. De huidige direct ten zuidoosten van 

deze vijver gelegen gesloten hoeve Hees met de toegang aan de noordwestzijde moet zijn voortgekomen uit het huis 

Hees en kan oorspronkelijk de voorburcht zijn geweest.
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Is dit uw droomwoning?

043 - 30 30 117
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Aantekeningen
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Belangrijke informatie voor u

24

Brochure
 
Aankoopmakelaar 


Hoewel de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de Vaak is het verstandig om u te laten vertegenwoordigen 

samenstelling van deze informatie is betracht, door een collega (NVM-) makelaar die uw belangen in het 

aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de juistheid aankoopproces behartigt. Als verkopend makelaar 

van de vermelde gegevens.
 behartigen wij immers primair de belangen van de 


 verkoper. Uiteraard zullen wij u naar behoren informeren, 


Uitnodiging 
 maar in de onderhandelingen zijn wij uw tegenpartij.


Deze informatie wordt aan meerdere personen verstrekt, 


aan deze gegevens kunnen geen rechten worden 
Uitbrengen bod


ontleend. De aanbieding van dit object dient te worden Bij het uitbrengen van een bod is niet alleen het bedrag 

gezien als een uitnodiging om in onderhandeling te van belang, maar dient u zich ook duidelijk uit te spreken 

treden.
 over onder andere de navolgende zaken:



 • eventuele ontbindende voorwaarde(n);



Bezichtiging 
 •  de gewenste datum van aanvaarding;


Een bezichtiging is geheel vrijblijvend en wordt alleen • laten uitvoeren van bodemonderzoek;


gepland via ons kantoor of de makelaar. Wij maken hier • laten uitvoeren van een bouwkundig onderzoek;


graag voldoende tijd voor vrij. Een bezichtiging is ook voor • aanvullende condities en voorwaarden.


de verkoper een spannende aangelegenheid. Wij stellen Over ontbindende voorwaarden en aanvullende condities 

het daarom zeer op prijs als u uw bevindingen (zowel moeten partijen het gezamenlijk eens worden. Als bieder 

positief als negatief) binnen een week na bezichtiging krijgt u namelijk niet automatisch een ontbindende 

aan ons kenbaar maakt.
 voorwaarde voor bijvoorbeeld de financiering. U dient dit 


 expliciet bij uw bod te vermelden.



Onderzoeksplicht 
 


De onroerende zaak moet bij de eigendomsoverdracht de 
Gunning 


feitelijke eigenschappen bezitten die voor een normaal Verkoper behoudt zich het recht voor het object te 

gebruik nodig zijn. Verkoper staat in voor de afwezigheid gunnen aan de gegadigde van zijn keuze.


van gebreken die dit normale gebruik belemmeren, tenzij
 


deze bij koper kenbaar waren op het moment dat de 
Overeenkomst 


koopovereenkomst tot stand kwam. Voor de afwezigheid Koper kan aan een mondelinge overeenkomst geen 

van andere (verborgen) gebreken hoeft verkoper in rechten ontlenen, verkoper behoudt zich tot dat er tussen 

beginsel niet in te staan. Het risico hiervoor berust bij de partijen een schriftelijke overeenkomst tot stand is 

koper. Een koper wordt desgewenst in de gelegenheid gekomen alle rechten voor. Verkoper is pas gehouden aan 

gesteld om voorafgaande aan de aankoop het nodige de overeenkomst nadat de akte door beide partijen is 

(bouwkundige) onderzoek te (laten) verrichten. 
 getekend.



 



Voor de bieding 
 
Koopakte 


Wij gaan ervan uit dat u, voordat u een bod uitbrengt op Behoudens nadere afspraken gelden de standaardregels 

de woning, onderzoek heeft verricht naar alle aspecten zoals deze voorkomen in de model-koopakte, die is 

die in het algemeen en voor u in het bijzonder van belang opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars 

zijn bij het nemen van uw aankoopbeslissing. Daartoe NVM, de consumentenbonden en de Vereniging Eigen 

behoort uiteraard het bestuderen van deze brochure, het Huis. Eventueel door de koper te maken voorbehouden 

inwinnen van informatie bij de gemeente en een worden alleen opgenomen als deze in de 

onderzoek naar uw financiële mogelijkheden. 
 onderhandelingen zijn afgesproken.






Belangrijke informatie voor u
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Wij zijn graag vrijblijvend bereid om u te informeren over Waarborgsom/Bankgarantie 


wat wij gedurende het volledige verkoopproces voor u Tenzij anders overeengekomen, zal in de koopakte een 

kunnen betekenen.bepaling worden opgenomen waardoor de koper, tot 

zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen, 

gehouden is binnen een bepaalde periode een 

bankgarantie te doen stellen dan wel een waarborgsom 

bij de notaris te storten ter grootte van 10% van de 

koopsom.






NVM


Aelmans Rentmeesters & Makelaars is lid van de 

Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en 

Taxateurs in onroerende goederen NVM U.A.






Onafhankelijkheid 


Aelmans Rentmeesters & Makelaars is niet actief op het 

gebied van hypotheken en verzekeringen. Bovendien zijn 

er geen afspraken met financiers of verzekeraars, 

waardoor het belang van de klant optimaal is 

gewaarborgd.






Uw eigen woning 


Wilt u uw eigen woning of agrarisch bedrijf verkopen? 

Hiervoor bent u bij Aelmans Rentmeesters & Makelaars 

aan het juiste adres. Neem hierover gerust contact met 

ons op. 


















































Aelmans, méér dan uw makelaar


Met ons zeer ruime, veelzijdige aanbod 

woningen, nieuwbouw, bouwkavels, 

Buitenstates, bedrijfs onroerend goed én 

agrarisch & landelijk vastgoed mogen we ons de 

meest veelzijdige makelaar van Limburg en 

omstreken noemen. Kopen, huren, verkopen of 

taxeren? Onze gecertificeerde makelaars staan 

voor u klaar.





Maar wist u dat Aelmans – naast makelaardij – 

meer expertise bezit? Bekijk al onze diensten 

rondom vastgoed, omgeving, milieu, agro en 

bouw op www.aelmans.com.
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Begane grond
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Eerste verdieping
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Garage

















 

 

 

 

 

 

 

Memo  

 

 

2 september 2020 

R200647.002/ASE 

Quickscan Hees 7 te Slenaken 

 

Aanleiding 
 

Voorliggende quickscan is opgesteld in verband met de beoogde verkoop van de locatie Hees 7 

(6277 NB) Slenaken. Onderhavige locatie betreft de kadastrale percelen gemeente Wittem – sectie H 

– nummers 108, 212, 286 en 211. Ten behoeve van de verkoop van deze locatie is inzicht in de 

geldende bouw- en gebruiksregels relevant. In voorliggende quickscan wordt ingegaan op het 

geldende bestemmingsplankader, waarin de bouw- en gebruiksmogelijkheden juridisch zijn 

vastgelegd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luchtfoto en kadastrale kaart met aanduiding 

locatie  

 

 

Bestemmingsplan ‘Kern Slenaken’  
 
De locatie Hees 7 te Slenaken is gelegen in het onherroepelijke bestemmingsplan ‘Kern Slenaken’.  

Dit bestemmingsplan is vastgesteld op 31 mei 2012 door de gemeenteraad van Gulpen-Wittem. Aan 

de locatie Hees 7 is de bestemming ‘Wonen-1’ toegekend, inclusief bijbehorend bouwvlak en 

bouwaanduiding ‘bijgebouwen’. 
  

Datum 

Documentnummer 

Onderwerp 



 

 

 

R200647.002/ASE, Pagina 2 van 4 

 

 

 

Bestemming ‘Wonen-1’ 

De voor ‘Wonen-1’ aangewezen gronden zijn in hoofdzaak bestemd voor wonen met inbegrip van 

aan-huis-gebonden beroepen (onder specifieke voorwaarden)1 en mantelzorg (onder specifieke 

voorwaarden)2 en de daarbij behorende voorzieningen. Daarnaast is ter plaatse van onderhavige 

locatie de aanduiding ‘recreatiewoning’ van toepassing met als gevolg dat ter plekke een 

recreatiewoning is toegestaan. 

 

Het begrip ‘recreatiewoning’ wordt in artikel 1.74 van de planregels van onderhavig 

bestemmingsplan nader gedefinieerd. Onder een recreatiewoning wordt namelijk het volgende 

begrepen: een (deel van een) gebouw van een woningtypering dat dient als periodiek verblijf voor 

wisselde groepen van recreanten, die hun hoofdverblijf elders hebben. Permanente bewoning is niet 

toegestaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitsnede verbeelding vigerend bestemmingsplan 

met aanduiding onderhavige locatie (rood) en 

aanduiding ‘recreatiewoning’ (groen) 

 

 

Bouwregels 

Op de voor ‘Wonen-1’ aangewezen gronden mogen uitsluitend woningen, bijgebouwen en 

bouwwerken geen gebouwen zijnde, welke qua aard en afmetingen bij deze bestemming passen, 

worden gebouwd.  

 

Bouwvlak 

In artikel 14.2.2 van de planregels is bepaald dat woningen uitsluitend in het bouwvlak mogen 

worden gebouwd.  

 

Daarnaast mogen per bouwvlak niet meer woningen worden opgericht dan:  

1. het aantal woningen dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan;  

2. er kunnen worden gebouwd krachtens een vóór inwerkingtreding van het bestemmingsplan 

verleende bouwvergunning; 

                                                             
1 Een toetsing of aan de voorwaarden van deze gebruiksregels voor onderhavige locatie zou kunnen worden voldaan, is in dit memo 

niet verricht. 
2 Een toetsing of aan de voorwaarden van deze gebruiksregels voor onderhavige locatie zou kunnen worden voldaan, is in dit memo 

niet verricht. 
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Bijgebouwen 

In artikel 14.2.2 sub a van de planregels is bepaald dat bijgebouwen in het bouwvlak mogen worden 

gebouwd. Bijgebouwen mogen eveneens ter plaatse van de aanduiding ‘bijgebouwen’ worden 

gebouwd. Het oppervlak aan bijgebouwen mag per bouwperceel ten hoogste 70 m2 bedragen, met 

dien verstande dat ten hoogste 50% van het bij het hoofdgebouw behorende bouwperceel mag 

worden bebouwd. Tot slot kan worden gewezen op het feit dat bijgebouwen in ten hoogste 1 

bouwlaag mogen worden gebouwd waarvan de goothoogte lager of gelijk is aan de hoogte van de 1e 

bouwlaag van het hoofdgebouw.  

 

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

De hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag ten hoogste 2.60 meter bedragen, met 

uitzondering van de hoogte van erfafscheidingen en de hoogte van palen, masten en beeldende 

kunstwerken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitsnede luchtfoto van onderhavige locatie. Het onderhavige perceel is met rood omlijnd, het bouwvlak is met donkerblauw 

aangegeven en de bouwaanduiding ‘bijgebouwen’ is met lichtblauw aangegeven.  

 

Specifieke gebruiksregels 

Onder gebruiken of het laten gebruiken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval 

verstaan het gebruik van gronden en bouwwerken voor en/of als: wonen in een vrijstaand 

bijgebouw, behoudens mantelzorg (onder specifieke voorwaarden); ambachtelijke en/of industriële 

doeleinden behoudens voor aan-huisgebonden beroepen (onder specifieke voorwaarden); detail- 

en/of groothandel; opslagdoeleinden, anders dan inherent aan het toegelaten gebruik.   
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Onder specifieke voorwaarden3 kan het bevoegd gezag een omgevingsvergunning verlenen ten 
behoeve van de uitoefening van consumentverzorgende en/of ambachtelijke doeleinden in het 
hoofdgebouw en/of het bijgebouw.  
 

Dubbelbestemmingen en gebiedsaanduidingen 

Dubbelbestemmingen 

Naast de hoofdbestemming ‘Wonen - 1’ is ter plekke van onderhavige locatie sprake van de 

dubbelbestemmingen ‘Waarde – Ecologie’ en ‘Waterstaat – Beschermingszone Primair Water’.  

 

De voor 'Waarde - Ecologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 

bestemming(en), mede bestemd voor instandhouding, versterking en ontwikkeling van natuurlijke, 

landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden. 

 

De voor 'Waterstaat - Beschermingszone primair water' aangewezen gronden zijn, behalve voor de 

andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor bescherming, beheer en 

onderhoud van primaire wateren overeenkomstig de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas. 

 

Vanwege deze dubbelbestemmingen geldt voor bepaalde werken en/of werkzaamheden 

(bijvoorbeeld bodemverstoring en bouwactiviteiten) een vergunningplicht.  

 

Gebiedsaanduidingen  

Tot slot kan worden gewezen op het feit dat ter plaatse van onderhavige locatie de 

gebiedsaanduidingen ‘milieuzone-bodembeschermingsgebied’ en ‘wro-zone-rode contour’ van 

toepassing zijn.  

 

De geldende planregels van de hoofdbestemming ‘Wonen - 1’ zijn volledigheidshalve bijgevoegd bij 

voorliggende quickscan. 

 

 

Voerendaal, 2 september 2020 

mr. A.A.M.E. Senden 

Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Een toetsing of aan de voorwaarden van deze gebruiksregels voor onderhavige locatie zou kunnen worden voldaan, is in dit memo 

niet verricht. 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1729.BPLKOM08000-VG01/r_NL.IMRO.1729.BPLKOM08000-VG01_art19.html
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