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1 Te koop aangeboden 

 

  

1.1 Inleiding Deponie Zuid N.V., onderdeel van Attero, biedt in samenwerking met 
Noorderstaete rentmeesters te koop percelen natuurgrond aan. De percelen 
worden als één natuurterrein verkocht. Het natuurterrein is gelegen in groeve 
‘Spaubeek’ te Spaubeek. Op onderstaande overzichtskaart is de ligging van het 
perceel aangegeven. 

 

 

1.2 Wijze van verkoop Elke geïnteresseerde kan kenbaar maken dat hij of zij open staat voor de 
aankoop van het terrein.  

  
1.3 Nadere informatie Voor vragen of nadere informatie over de verkoop van het perceel kunt u contact 

opnemen met:  

Noorderstaete rentmeesters, t.a.v. Maarten Nijeboer 

Telefoonnummer: 026- 352 18 30  

Emailadres: w.m.nijeboer@noorderstaete.com 



 

Verkoop perceel natuurterrein 

Pagina 4 / 10 
 

  

2 Te koop aangeboden perceel natuurgrond 

2.1 Omschrijving Het te koop aangeboden perceel betreft een natuurterrein gelegen in groeve 
Spaubeek.  

   
2.2 Foto’s 
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2.3 Luchtfoto 
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2.4 Kadastrale gegevens en 
oppervlakte 

Kadastrale gemeente: Spaubeek 

 

  

Sectie Nummer Oppervlakte

B 202 0,1670              ha

B 203 0,3090              ha

B 204 0,4290              ha

B 205 0,6900              ha

B 227 0,3070              ha

B 228 0,2060              ha

B 229 0,2710              ha

B 250 0,1940              ha

B 251 0,1940              ha

B 252 0,4330              ha

B 256 0,2390              ha

B 257 0,2400              ha

B 258 0,2330              ha

B 259 0,2890              ha

B 1144 0,5870              ha

B 1581 0,0535              ha

B 1582 0,0535              ha

B 1583 0,1130              ha

B 1615 0,7360              ha

B 1616 0,2310              ha

B 1721 0,1240              ha

B 1722 0,1230              ha

B 1873 0,1530              ha

B 1874 0,1530              ha

B 2387 0,9685              ha

B 2388 0,9495              ha

B 2748 1,9300              ha

B 2811 0,9900              ha

B 3129 1,2630              ha

B 3130 1,0730              ha

B 3185 2,9219              ha

B 3186 1,3896              ha

B 4025 0,0172              ha

18,0307            ha
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2.5 Uitsnede kadastrale kaart 

 

  
2.6 Geschiedenis Het te koop staande gebied maakt deel uit van de groeve ‘Spaubeek’. Deze 

groeve is ontstaan als gevolg van de delfstoffenwinning (zand) die daar 
plaatsgevonden. Later zijn er plannen geweest om hier bergingscapaciteit te 
creëren voor afvalstoffen. Wegens gewijzigd beleid met betrekking tot 
afvalverwerking, is de groeve hiervoor niet gebruikt. In de zuidhoek van de 
groeve is in het verleden papierpulp gestort. Dit papierpulpdeel van de groeve is, 
net als het westelijke, noordelijke en zuidelijke deel begroeid met bosopslag, 
struweel, ruigte en grazige begroeiing. Het oostelijke, noordelijke en centrale deel 
van de groeve heeft minder tot geen begroeiing. 

2.7 Gebruik De groeve is in de huidige situatie niet opengesteld voor recreanten. Er worden 
geen delfstoffen meer gewonnen in het te koop staande gedeelte van de groeve. 
De groeve wordt momenteel enkel gebruikt voor het doorvoeren van zand uit de 
naastgelegen percelen.  

 

 



 

Verkoop perceel natuurterrein 

Pagina 8 / 10 
 

  

  

Zand- en Grindhandel Bruls Schinnen B.V. wint momenteel delfstoffen uit de 
belendende percelen van de groeve. Zand- en Grondhandel Bruls Schinnen B.V. 
heeft een vergunning aangevraagd en gekregen ingevolgde de Ontgrondingswet 
op 25 november 2013, kenmerk: 2013/64900.  

Hierin staat vermeld dat de firma Bruls voor percelen Spaubeek, sectie B, 
nummers: 257, 258, 259, 1144, 2748, 2811, 2930, 3129, 3130, 3169 en 3185 
(samen 11.65.00 hectare groot) na ontgronding natuurontwikkeling moet 
realiseren met extensieve recreatie. Onder extensieve recreatie wordt verstaan 
de aanleg van ondiepe waterpoelen, flauwe taluds en wandelpaden. 

Hiervoor heeft Attero aan de firma Bruls schriftelijk toestemming gegeven. 

De ontgronding zal naar verwachting 8 jaar in beslag nemen (gerekend vanaf 
2013), waarna het terrein gedurende een periode van maximaal 1 jaar afgewerkt 
zal worden. Waar de ontgrondingswerkzaamheden het toelaten, zal reeds tijdens 
de ontgrondingswerkzaamheden afgewerkt/ingericht worden. 

Kortom, Zand- en Grindhandel Bruls Schinnen B.V. heeft naar verwachting voor 
de ontgrondings- en herinrichtingswerkzaamheden, van groeve Spaubeek naar 
natuur, tezamen een tijdvak van 9 jaren nodig.  
 

2.8 Erfdienstbaarheden Ten behoeve van het perceel 2929 (thans 3186) als heersend erf en ten laste van 
het bij deze akte verkochte gedeelte van het perceel 2387 als lijdend erf wordt in 
akte deel 8560, volgnummer 32 een erfdienstbaarheid van weg om te komen en 
te gaan van en naar het heersend erf naar en van de Hoornweg. 

  

2.9 Jachtrecht Het jachtrecht is verhuurd aan twee leden van de Wild Beheer Eenheid Beekdal. 
De jachthuurovereenkomst is ingegaan op 1 januari 2017 en eindigt op 31 
december 2022. 

  

2.10 Grondsoort / 
bodemopbouw 

Door de delfstoffenwinning is de vruchtbare leemgrond afgegraven en bestaat de 
bodemopbouw van groeve Spaubeek hoofdzakelijk uit zand.  

  
2.11 Ontsluiting Het perceel grond is ontsloten via een onverharde weg: Hoornbergseweg. De 

ontsluitingsweg maakt tevens onderdeel uit van de koop en bevindt zich op 
percelen: 2388, 2387, 4025, 1583, 1582, 1581 en 227. Zie onderstaande 
afbeelding: 
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2.12 Milieu hygiënische 
situatie 

Er zijn diverse bodemonderzoeken uitgevoerd door de Provincie Limburg met 
betrekking tot groeve Spaubeek. Onderstaand een opsomming van de 
onderzoeken: 

1. Verkennend onderzoek stortplaatsen d.d. 29-10-1997, kenmerk: 
V0250017.B01/RJB; 

2. Verkennend onderzoek NEN 5740: de kwaliteit en het grondwater in de 
omgeving van de stortplaatsen Spaubeek en Schinnen in het jaar 1997: 
d.d. 31-12-1997, kenmerk: R004.98; 

3. Indicatief kwaliteitsonderzoek van papierpulp/-slib bij groeve Spaubeek 
d.d. 01-12-1998, kenmerk: A.98025.PV; 

4. Afdeklaagonderzoek voormalige stortplaatsen Spaubeek 1 te Beek d.d. 
01-09-2005, kenmerk: 9R1325.01; 

5. Onderzoek stabiliteit en milieu hygiënische kwaliteit papierpulp door 
Deltaris d.d. 15-12-2009, kenmerk: 1201219-000-geo-0011; 

6. Grondwateronderzoek locatie Spaubeek d.d. 17-09-2010, kenmerk:  
17-09-2010; 

7. Grondwateronderzoek tpv de groeve Spaubeek gelegen aan de 
Nagelbeek 87 te Schinnen d.d. 12-05-2016, kenmerk: MA160045.R1; 

8. Grondwateronderzoek Groeve Spaubeek d.d. 27-09-2016, kenmerk: 
16B073.RAP003.TH.WL. 

Conclusie:  

Uit de laatstgenoemde onderzoeken (5 t/m 8) is gebleken dat : 

 De stabiliteit van de papierpulp (zonder ophoging) voldoende is om het 
terrein open te stellen voor publiek. 

 De milieu hygiënische kwaliteit van de papierpulp is zodanig dat geen 
leeflaag aangebracht hoeft te worden. Er is sprake van een 
verontreiniging met minerale olie, maar deze breekt door de aanwezige 
begroeiing verder af.  

 Wel is nog een beperkte monitoring van het grondwater noodzakelijk. 

In 2016 is de groeve in de publiciteit geweest vanwege een vermeende storting 
van chemisch afval (gevaarlijk afval) begin jaren ’80. Deze vermeende storting 
heeft echter niet plaatsgevonden in de groeve Spaubeek maar in de 
naastgelegen voormalige stortplaats. 

2.13 Bestemmingsplan Uitsnede van de plankaart 

 

De groeve Spaubeek is gelegen in het bestemmingsplan ‘Herbestemming groeve 
Spaubeek’. Dit bestemmingsplan is vastgesteld op 28 januari 2016 door de 
gemeente Beek.  
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De groeve heeft deels een enkelbestemming ‘Natuur’ (donker groene vlak) en 
deels een enkelbestemming ‘Agrarisch met waarden – Natuur en landschap (licht 
groene vlak). 

De voor ‘Natuur’ aangewezen gronden zijn o.a. bestemd voor:  

- Het behoud en/of herstel van de aldaar voorkomende dan wel daaraan 
eigen natuurlijke-, cultuurhistorische- en landschappelijke waarden; 

- De opbouw van de potentiele landschappelijke en natuurlijke waarden; 
- Behoud van holle wegen en graften; 
- De verbetering van het milieu voor de natuurlijke 

levensgemeenschappen; 
- De bodembescherming; 
- Onverharde paden; 
- Extensieve dagrecreatie 

De voor ‘Agrarisch met waarden – Natuur en landschap’ aangewezen gronden 
zijn o.a. bestemd voor:  

- Het behoud en/of herstel van de aldaar voorkomende dan wel daaraan 
eigen landschappelijke en/of cultuurhistorische waarden, zijnde de 
kernkwaliteiten van Nationaal Landschap; 

- Het behoud en de ontwikkeling natuurlijke waarden; 
- Tevens voor de bescherming van de waarden van het aangrenzende 

natuurgebied; 
- De uitoefening van een agrarisch bedrijf; 
- Extensieve dagrecreatie; 
- Doeleinden van openbaar nut. 

 

2.14 Vraagprijs De vraagprijs voor het perceel natuurgrond is: € 200.000,-.  

Zegge: TWEEHONDERDDUIZEND EURO 


