
 

 
 BOUWPERCEEL 

VAN WANINGWEG 50, HEERLEN
 

 

Op de locatie van de voormalige "politieschool" in de wijk Molenberg is dit bouwperceel te koop.  

Het betreft een perceel met een oppervlakte van 44.565 m². De opstallen zijn inmiddels allemaal 

gesloopt. Een gedeelte van het perceel welke dienst deed als parkeerterrein is nog verhard middels 

klinkers en deels met asfalt. 

Gezien de grootte en de locatie van deze kavel grenzend aan enerzijds villawijk Caumerpark, het 

centrum Molenberg en anderzijds sportpark "Kaldeborn" met hockeyvelden, tennisvelden (gravel en 

indoor), squasbanen en klimwandcentrum zijn de mogelijkheden eindeloos.  

 

 

KOOPSOM NADER OVEREEN TE KOMEN. 
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 KADASTRALE GEGEVENS 

 

Gemeente Heerlen, sectie G, nr. 6312, groot 1 ha 91  a 80 ca. 

Gemeente Heerlen, sectie G, nr. 6336, groot 1 ha 12  a 10 ca. 

Gemeente Heerlen, sectie G, nr. 6338, groot 1 ha 41  a 75 ca. 

Met betrekking tot bekende erfdien stbaarheden/bijzondere verplichtingen wordt 
verwezen naar hetgeen is vermeld in de laatst beken de akte van levering, 
verleden voor notaris mr. P.J.G. Erkens te Utrecht op 20-01-2004.  
In de akte wordt melding gemaakt van; 

•••• de erfdienstbaarheid van weg om te  komen van en te gaan naar het heersend 
erf ten behoeve van de ontsluiting vanaf de Stadion baan naar sporthal 
Kaldeborn 

•••• een kettingbeding m.b.t. de staat van overdracht 

•••• een kwalitatieve verplichting m.b.t. monumenten in de zin van de 
Monumentenwet 

•••• een kwal itatieve verplichting m.b.t. een gedoogplicht voor het hebben en 
houden van palen, masten, leidingen, etc. voor open bare doeleinden 

•••• een kwalitatieve verplichting m.b.t. infrastructuur  

 

LIGGING 

 
In de directe omgeving en onderdeel vormende van de  aan de overzijde van de 
Kerkraderweg gelegen wijk Molenberg, liggen enkele karakteristieke woonwijken, 
i.c. 

•••• de zgn. Stuytwijk (vernoemd naar a rchitect Jan Stuyt, die de wijk 
ontwierp), een zgn. "tuinwijk" en beschermd stadsge zicht. De wijk is 
gebouwd tussen 1912 en 1955. 

•••• het uit de 50-er en 60- er jaren daterende "Witte Dorp" (vernoemd naar de 
witte gevels van de woningen), een rustig en lommer ri jk woongebied, waarin 
ook een appartementencomplex (Hofstaete) en een zor gcentrum met 
aanleunwoningen (Hollehof) 

 
De reeds genoemde Kerkraderweg aan de voorzijde van  het getaxeerde object  
heeft diverse functies, i.c. wonen, winkels, horeca  en apotheek. 
 
Aan de achterzijde grenst het gebied aan het Caumerb eekdal (met aansluitend het 
richting het stadscentrum verlopende Aambos), waar sterk beboste 
beekdalhellingen het beeld bepalen en welk gebied e en wandel-  en recreatief 
uitloopgebied vormt. Dit groene gebi ed heeft bijzondere landschappelijke en 
natuurlijke waarden Op de hogere gedeelten van de h ellingen zijn in de loop van 
de eeuwen verschillende grote carréhoeven ontstaan,  waaronder hoeve Molenberg 
en de nabij het getaxeerde object gelegen monumenta le Schiffelershof.  
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LIGGING 

 

Tussen het centrum en de wijk Molenberg werden aan o.a. de Molenberglaan, de 
Caumerbeeklaan en de Oliemolenstraat in de 20-er en  30-  er jaren royaal 
opgezette tweekappers en vrijstaande villa- achtige woningen gebouwd op royale 
grondpercelen. 
 
Het nabij gelegen bedrijventerrein Molenberg ligt t ussen de wijk Molenberg en 
de Binnenring. Aan de zuidzijde sluit het bedrijven terrein aan sportpark 
Kaldeborn met grootschalige sportvoorzieningen (sta dion, klim-  en 
bergsportgebouwen, sporthallen, tennis,-  en hockey faciliteiten met bijkomende 
parkeervoorzieningen. 

 

BESTEMMING 

 

Bij de gemeente Heerlen vallen de onderhavige perce len in het vigerende 
bestemmingsplan: “Heerlen-Oost", dat werd vastgeste ld bij Raadsbesluit van 01-
05-2008 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van  de Provin cie Limburg d.d. 
20-01-2009. 
 
Op grond van artikel 19 van de planvoorschriften is  de bestemming van het object 
"maatschappelijke voorzieningen", in het plan nader  omschreven als ond erwijs, 
openbaar bestuur, openbare zorg en veiligheid, reli gieuze functies, medisch 
sociale functies, maatschappelijke en culturele fun cties en verzorgingstehuizen.  
 
Voor de overige bepalingen en mogelijkheden verwijz en wij u naar de gemeente 
Heerlen. 
 
De gemeente heeft geen voorbereidingsbesluiten genome n betreffende de getaxeerde 
percelen noch heeft de gemeente een ontwerpbestemmi ngsplan in voorbereiding. 

STEMMING 

BODEMGESTELDHEID 

 
Uit een onderzoek van CSO in de vorm van een terrei ninspectie en een 
daaropvolgende notitie d.d. 12 oktober 2009 met  
kenmerk 09B309- 2 is onder de voormalige sporthal een uit steenacht ige materialen 
(o.a. mijnsteen, zand, leem, grind en breukstenen) samengestelde uitvullaag 
aangetroffen. Op basis van een geconstateerde steen fra ctie van 60% wordt de laag 
binnen het Besluit Bodemkwaliteit aangemerkt als "b odemvreemd materiaal", 
derhalve niet toe te passen als grond. 
In het rapport wordt aanbevolen de uitvullaag op lo catie te scheiden in een 
grondfractie en een steenfractie en deze  laatste (naar schatting 3000 ton) af te 
voeren. 
Opdrachtgever beschikt voor deze sanering over een kostprijsofferte op basis van 
prijspeil einde 2009 van € 89.070,= excl. BTW. 
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INFORMATIE 

 

Wij hebben getracht middels deze zorgvuldig samenge stelde documentatie u zo uitgebreid 

mogelijk te informeren. Desondanks kunnen hieraan g een rechten worden ontleend. Slechts 

de feitelijke situatie geeft u een juist beeld. 
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KADASTERTEKENING

 

 

 


