


13 oktober 2021 - Netwerkbijeenkomst: 
Logistiek Vastgoed – Trends & Ontwikkelingen

Agenda:
• Welkomstwoord door Berend Jan Schuring, voorzitter Vijfsterren Logistiek 

– over Vijfsterren Logistiek
• Uw gastsprekers

• Wim Eringfeld – Directeur bij Stec Groep

• Kees Verweij – Partner bij Buck Consultants International

• Martijn Sleutjes – Sales & Business Development bij WDP

Pauze

• Diederik de Jonge – Architect bij Heembouw Architecten

• Rowell Versleijen – Directeur Logistiek bij Plus Retail

Paneldiscussie



Doelstelling Vijfsterren Logistiek

Versterken logistieke vestigingsklimaat in
Noordoost-Brabant



Stuurgroepleden Vijfsterren Logistiek

- Berend Jan Schuring – voorzitter LPO & CEO Raben NL

- Rien Geurts – voorzitter LPsH

- Michel van Dijk– bestuurder LPNoB & Director Logistics van Berkel Logistiek



EU programma’s

Landelijke programma’s

Provinciaal beleid

Regionaal

Lokaal

Verbinden
Coördineren
Organiseren

Faciliteren
Communiceren

Werkgroepen:
- Verbetering samenwerking
- Centraal Inkopen
- Arbeidsmarkt
- Kennis delen
- Verstevigen relatie overheid
- Verbinden aan maatschappelijke doelen

Werkgroepen:
- Arbeidsmarkt:

- Gezamenlijke cursussen
- Werving van personeel
- Opzet kortdurende scholing / BBL

- Bundeling van lading
- Samenwerking 

- Structurele samenwerking onderwijs
- Kennisontwikkeling MKB
- Businessontwikkeling / regionale positionering
- Arbeidsmarkt:

- Werving en behouden personeel
- Duurzame inzetbaarheid
- Bedrijfsopvolging

Wat is Vijfsterren Logistiek? 



Wim Eringfeld– Directeur Stec Groep



License to operate
voor (XXL-) logistiek in 
regio Vijfsterren 
Logistiek

Stec Groep aan Vijfsterren Logistiek
Wim Eringfeld 
13 oktober 2021



Vraag logistiek vastgoed blijft hoog….

Bron: NVM/Bak, 2018 & Stec Groep
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…ook op middellange termijn

E-commerce (pure 
players, platforms, 

supermarkten) markt 
groeit (hard) door

Netwerk verder 
uitbreiden en compleet 

maken



Beschikbaarheid XXL neemt af

Flevokust /
Lelystad Airport Businesspark

Stichtsekant

Park15

Medel

Logistiek Park 
Moerdijk

Nieuw Reijerwaard

Wijkevoort

Haven 8
Heesch West Venray

Greenport Venlo
>50 ha (op termijn) 
beschikbaar

<50 ha (op termijn) 
beschikbaar

DocksNL



Vijfsterren Logistiek: Food en pharma



Felle maatschappelijke discussie



Uitdaging voor bedrijven en ontwikkelaars: license
to operate staat op het spel

Negatief imago en 'weinig' maatschappelijke toegevoegde waarde:
• Steeds meer automatisering, minder werkgelegenheid

• Laaggeschoold werk, met veel buitenlandse werknemers

• Ruimteclaims van andere sectoren (wonen, energietransitie, klimaatadaptatie)

• Modal shift komt maar niet van de grond

• Veel investeringen in infrastructuur, huisvesting en landschappelijke inpassing nodig

=> maatschappelijk steeds meer weerstand tegen greenfieldontwikkelingen



Meer sturing door overheden

1. Clustering en locatiebeleid
2. Focus op brownfields
3. Regionale meerwaarde
4. Eisen ten aanzien van (landschappelijke) inpassing
5. Energietransitie, innovatie, circulaire economie



1. Clustering en locatiebeleid



2. Focus op brownfields



3. Regionale meerwaarde



4. (Landschappelijke) inpassing



5. Energietransitie, innovatie, circulaire economie



Wat kunnen sector logistiek en ontwikkelaars doen?

• Verbinden (arbeid, binding, framing)
• Meervoudig ruimtegebruik en verduurzaming
• Investeren in landschappelijke inpassing
• Werk maken van modal shift
• Toegevoegde waarde: innovatie, shared services, koppelingen met 

toeleverende bedrijven

Upgrade license to operate nodig!



Vragen?

Wim Eringfeld
w.eringfeld@stec.nl
06 13 40 49 37

mailto:w.eringfeld@stec.nl


Kees Verweij – Partner bij Buck Consultants 
International



Op weg naar regie van 
vraag en aanbod logistiek vastgoed

Oss, 13 oktober 2021

Kees Verweij
Partner
Buck Consultants International

E-mail : kees.verweij@bciglobal.com
Telefoon : 024-379 0222
Mobiel : 06-5110 0950

mailto:rene.buck@bciglobal.com
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Agenda 

1 Introductie Buck Consultants International 

2 Toegevoegde waarde van logistiek voor BV Nederland

3 Supply chain strategieën

4 Vraag naar logistieke ruimte

5 Ruimtelijke mogelijkheden creëren

6 Conclusies
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1 Introductie Buck Consultants International

l Voor bedrijven
• Supply chain optimalisering
• Locatiekeuze-advies
• Vastgoedstrategie en -projecten
• Business strategie ontwikkeling

l Voor overheden & kennisinstellingen
• Logistieke en infrastructurele projecten
• Vastgoedontwikkeling & -beleggingen

Profiel
l Onafhankelijk adviesbureau
l Vestigingen in Europa sinds 1985
l 70 full-time professionals
l Projecten in meer dan 50 landen

• Regionaal economische ontwikkeling en 
innovatiebevordering

• Programma’s om nieuwe bedrijfs- vestigingen te 
acquireren
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Opdrachtgevers voor logistiek- en locatieadvies
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Ontwikkelaars en investeerders in logistiek vastgoed
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2 Toegevoegde waarde van logistiek voor BV Nederland

Negatief Beeld vs.

“Distributiecentra springen als paddenstoelen uit de grond. Te weinig innovatie en 
toegevoegde waarde, het zijn pure dozenschuivers. Het zijn niet in het landschap 
passende grote schuren, die niet duurzaam zijn en alleen werk bieden aan 
buitenlanders, die tegen minimum loon werken en in slechte huisvesting wonen”

Maatschappelijke kans/noodzaak

“Distributiecentra zorgen voor toegevoegde waarde en innovatie, en zijn 
resultante van vraag samenleving. De uitdaging is hoe distributiecentra duurzaam 
in landschap passen, hier kunnen overheden veel meer op sturen. Bedrijven 
kunnen ook uitgedaagd worden om huisvesting medewerkers mede te realiseren.”
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Werkgelegenheid & Toegevoegde Waarde

Arbeidsplaatsen in warehouses
> groei 2% per jaar

2010 2015 2020F

Transport en transhipment Warehousing

Supply Chain Management

766
824 886

Logistieke Arbeidsplaatsen (x 1.000)

> groei 1,5% per jaar

2010
238.000

2015
261.000

2020F
286.000

Groei logistieke arbeidsplaatsen met 62.000 
in laatste 5 jaren

25.000 arbeidsplaatsen extra in 5 jaren tijd

Bron: BCI/Prologis, 2020
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16,1

21,1

30,8

2010 2015 2020F

Toegevoegde Waarde van Warehousing (x mrd Euro)

Groei in VAL & VAS

l Direct warehousing

l Indirecte werkgelegenheid bij 
warehousing 1.4

• Transport
• Facility

2020 : voor het eerst meer dan 400.000 warehouse gerelateerde 
arbeidsplaatsen in Nederland

286.000

115.000

• IT
• HR

> 400.000

Groei toegevoegde 
waarde warehouses

Werk-
gelegenheids-

groei
>
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l Behoorlijk recessiebestendig
l Breed spectrum van logistieke jobs
l 8.600 logistieke afstuderenden per jaar – bijna helft HBO-WO
l Veel vacatures: 8.500 chauffeurs + ’11.500’ logistiek medewerkers (Bron: STL, 2021)

Uitdaging: arbeidsmarkt

Woonhuisvesting 
arbeidsmigranten

Bron: STL, 2020

2021 2022
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3 Supply chain strategieën

All companies

l Cost consciousness
l Regionalization/localization
l Understand value chains/subsegments

1 De-coupling China – US/Europe links

2 De-risking supply chains

3 De-single sourcing

4 De-centralizing production

Companies follow the DE-strategy to make supply chains flexible 
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Five Footprint Strategies

Higher 
inventory 

levels in major 
markets

Near-
sourcing/

procurement

Decentrali-
zation

distribution

Decentrali-
zation VAL/ 
Postponed 
assembly

Decentrali-
zation

production

reshoring

Footprint Strategies

A B C D E
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D Decentralization VAL/Postponed Assembly

Recent case of high tech medical device manufacturer

From
Final assembly in 1 global location

To
Decentralized final assembly

l De-risked supply chain: prerequisite is the feasibility of sourcing key materials in-region
l Decrease of global manufacturing and distribution cost
l The Netherlands as candidate for the European assembly and customization hub
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4 Vraag naar logistieke ruimte

Grootschalige & Stedelijke 
Distributiecentra (Mega DC’s)
Drijvende krachten achter schaalvergroting tot 
XXL DC’s (> 40.000 m2) zijn er nog steeds - in 
wisselend tempo per doelgroep
l Efficiency van logistieke operaties: economies of scale

l E-commerce supply chains: voorraad van winkels naar 

DC’s + handling returns

l Strategische overwegingen: grotere grondposities voor 

(op lange termijn) meerdere klanten

Stedelijke distributievastgoed-
concepten

Type / schaalniveau Omvang
1 E-fulfilment center > 40.000 m2

2 Stadsregionaal DC > 20.000 m2

3 City DC > 5.000 m2 – 10.000 m2

4 Goederenuitwisselpunt 1.000 m2

5 Pudo (Pick up drop off 
points)

150 m2
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Ontwikkeling van de voorraad
logistiek vastgoed (per 31 december)

Bron: NVM, 2021
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Bron: NVM, 2021
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Noordoost Brabant: hogere groei dan NL gemiddelde
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Huurders/gebruikers
l Wereldzijde toeleveranties vragen om 

Europese consolidatie in logistieke ketens
l Groei economie
l E-commerce vraagt om extra logistiek 

vastgoed (x 3) en groei accelereert
l De-risking supply chains vraagt om meer 

voorraad dichtbij markten
l Logistieke dienstverleners concentreren op 

eigen campussen: combinatie omvang & 
flexibiliteit

l Grote DC’s creëren economies of scale: 
kosten + flexibiliteit (ruimte, personeel)

Groei Logistiek 
Vastgoed

Investeerders
l Lage rente
l Groei van de markt
l Asset class met goede en rendements-

risicoverhouding 
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Belangrijkste 5 locatiekeuze-criteria en 5 ontwerpcriteria van 
distributiecentra in de komende drie jaren

28%

39%

61%

67%

72%

Afzetmarkt /
consumenten

Beschikbaarheid grond

Wegennetwerk

Multimodaliteit

Personeel

Locatiekeuze-criteria Ontwerpcriteria

22%

28%

61%

67%

67%

Parkeermogelijkheid

Aantal docks

Vloerbelasting/
vloervlakheid

Vrije hoogte

Duurzaamheid /
BREEAM

Bron: Buck Consultants International, 2021
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Overzicht van verwachte ruimtevraag voor grootschalige 
logistieke activiteiten (> 5 hectare) en het beschikbare harde en 
zachte planaanbod voor deze doelgroep, per provincie

Provincie Prognose uitbreidingsvraag 
logistiek > 5 ha, t/m 2030 (op basis 

van provinciale prognoses)

Beschikbaar hard aanbod > 5 ha 
(zonder specifiek label) 

(op basis van provinciale monitoring)

Planaanbod voor logistiek > 5 ha (in 
procedure of zeer concreet) (op basis 

van provinciale monitoring)

Noord-Brabant 300 – 400 hectare 175 hectare 150 – 200 hectare

Limburg 450 – 500 hectare 200 hectare 80 – 100 hectare

Gelderland 200 – 350 hectare 110 hectare 60 – 80 hectare

Overijssel 100 – 160 hectare 80 hectare 50 – 80 hectare

Drenthe 60 – 80 hectare 40 hectare 140 – 160 hectare

Flevoland 100 – 150 hectare 120 hectare 120 – 150 hectare

Utrecht 60 – 80 hectare 0 hectare 0 hectare

Noord-Holland 100 – 150 hectare 115 hectare 0 hectare

Zuid-Holland 150 – 200 hectare 160 hectare 50 – 70 hectare

Groningen < 50 hectare 30 hectare (excl. zeehavens) 0 hectare (excl. Plan voor Oostpolder –

600 hectare)

Friesland < 50 hectare 50 hectare 70 – 80 hectare

Zeeland < 50 hectare 20-30 hectare (excl. zeehavens) 0 hectare

Bron: Inventarisatie provinciale prognoses/Stec Groep, 2021
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Uitdaging:  Hoe duurzame warehousing mogelijk te maken 

Bron: Tubantia, 2021

Case XXL business park Twente
l Installatie zonnepanelen op dak DC’s

vertraagd/afgesteld
l Reden: stroom niet leverbaar door 

opstoppingen stroomnet
l Oplossing: plaatsen batterijen, maar (1) 

energiemij moet dit doen (geen wettelijke 
taak) of (2) opzet lokaal energienetwerk 
vraagt toestemming ACM, die verwijst naar 
energiemij.

l Actie: realiseren decentraal 
energiemanagement vraag samenspel 
vastgoedontwikkelaars, gebruikers pand, 
energiemij, ACM en energie-innovators  



Ó Buck Consultants International, 2021 42

5 Ruimtelijke mogelijkheden creëren

l Alle logistieke vastgoed in Nederland is 0,13% van grondgebruik
l In top-logistieke gemeenten

• Venlo : 2,3 %
• Tilburg : 2,1 %
• Waalwijk : 1,0 %
• Rotterdam : 1,0 % Bron: CBS/Baks/BCI, 2020

Bouwvolume BREEAM gecertificeerde duurzame 
DC’s (x 1.000)

Percentage BREEAM gecertificeerde duurzame DC’s
van totaal jaarlijks bouwvolume

2020: pijplijn tot november 2020 bevat reeds gebouwde DC’s en ontwerp-gecertificeerd
Bron: Dutch Green Building Council, 2020; bewerkt door Buck Consultants International, 2020

440
610

840

1.370 1.440

0
200
400
600
800

1.000
1.200
1.400
1.600

2016 2017 2018 2019 2020

24% 22% 25%

49%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

2016 2017 2018 2019

0,13% Logistiek vastgoed



Ó Buck Consultants International, 2021 43

Uitgangspunten BCI – Kader voor Duurzame Inpassing Logistiek
Vastgoed 3.0 (augustus 2021)

1 Géén verbod op logistiek, wél richting geven aan locaties: “accommodatie mét 
gerichte allocatie”
l basis van onderscheid in logistieke centra kan alleen omvang van kavel/gebouw zijn 

(controleerbaar – juridisch houdbaar)
l allocatie brownfield-greenfield variëren per omvang gebouw/site (brownfields zijn 

bestaande bedrijventerreinen/gebouwen)

2 Helder onderscheid naar schaalniveaus
l regionale bedrijventerreinplanning
l inrichting individueel terrein
l kavel/gebouw
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3 Rol overheden
l Rijk: richtlijnen/samenwerkingsafspraken in Voortgangsbrief NOVI – voorkomen 

‘waterbed’-effect
l Provincies/gemeenten: eigenaarschap van oplossing - vertaling in concreet beleid met 

verplichtende afspraken – verschilt per regio
l Provincies maken in overleg met gemeenten keuze:

• wel/niet (selectieve) accommodatie?
• wel/niet inzetten op grootschalige vestigingslocaties en zo ja, hoeveel en waar?

4 Basisfilosofie BCI-kader
l heldere afgewogen richtlijnen/samenwerkingsarrangementen in NOVI – met 

onderscheid naar verhouding greenfields en brownfields (bandbreedten, eventueel per 
provincie)

l alleen nieuwe grootschalige locaties als brownfieldinvulling hard is – krapte moet ook 
leiden tot creativiteit

l regelmatige monitoring – hardheid koppeling tussen brownfields en greenfields
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Uitwerking in praktijk

Voorbeeld: vraag logistieke terreinen voor Provincie A
Tot 2040: vraag naar warehouses (bestaand- en nieuwbouw)

Wil Provincie A vraag accommoderen?

Kleinschalige
Logistiek

kavel < 2,5 ha

gebouw < 15.000 m2

30%

Middelgrote
logistiek

kavel 2,5 - 6 ha

gebouw 15.000-40.000 m2

45%

Grootschalige
logistiek

kavel > 6 ha

gebouw > 40.000 m2

25%

Nationale richtlijn

Brownfield 80% 60% 20%

Greenfield 20% 40% 80%

Total 100% 100% 100%

Ja Nee

I n d i c a t i e f

Deels
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Greenfields l Kleine en middelgrote logistiek: reguliere bedrijventerrein-planning
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
l Grootschalige logistiek: provincie wijst i.s.m. gemeenten cluster-locaties aan ten behoeve 

van greenfieldvraag grootschalige logistiek
l Ministerie I&W faciliteert met multimodale bereikbaarheid

Brownfields l Provincies: voldoende aandacht geven aan brownfields in reguliere 
bedrijventerreinplanning

l (Provinciale) herontwikkelingsmaatschappij (met bijdrage Ministerie EZK) gericht op 
kansenzones (delen van bedrijventerreinen waar particulier initiatief speelt) – logistieke 
brownfields zijn hiervoor goede kandidaatlocaties
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

l Gemeenten: intensief aandacht geven aan brownfields – ook als er geen grondverkoop 
door gemeente aan de orde is

l Gemeente: heroverweging bestemmingsplanvoorschriften t.a.v. bebouwingspercentages, 
bouwhoogtes, etc.
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Uitdaging: Aanscherpen bestemmingsplan als instrument   

Bron: Brabants Dagblad, 2021

Case Tilburg Wijkevoort
l Veel belangstelling van Tilburg als 

vestigingsplaats, Wijkervoort als greenfield
l Meer verzet vanuit samenleving tegen 

greenfield voor logistiek: 503 zienswijzen
l Gemeente: aanscherping bestemmingsplan 

om Raad argumenten voor keuze te geven
l Aanscherping: (1) behouden historische 

elementen, (2) geen hoogbouw, (3) 
economisch team: waarde voor regio, (4) 
kwaliteitsteam: duurzame inpassing, (5) 
kavels tussenj 5-7 ha, niet groter dan 7 ha

l Als bedrijf afvalt levert vestiging onvoldoende 
op voor Tilburg anno 2021 
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Voorwaarden logistieke Parken voor Grootschalige Logistiek

Vestigingscriteria voor parken 
in provincie

• Positionering-multimodale 
bereikbaarheid

• Voorraad/aanwezigheid logistiek & 
industrie

• Sterk logistiek ecosysteem
• Beschikbaarheid personeel
• Zoveel mogelijk behoud van 

landschappelijke-, natuur- en 
ecologische waarden

• Mogelijkheid tot erfpacht

Voorwaarden aan bedrijven 
op logistieke parken

• Voldoen aan toelatingskader
− Multimodale aan- en afvoer
− Duurzaamheid in logistiek en 

gebouw (Breeam)
− Binding aan regio/regionaal 

ecosysteem
− Toegevoegde waarde
− Directe en indirecte 

werkgelegenheid
− Bezettingsgraad terrein/ 

bebouwingspercentage
− Huisvestigingsplan 

arbeidsmigratie
− Toepassing innovatie

• Verplichte deelname aan 
parkmanagement

• Verplicht zonnepanelen op dak
• Optiebeleid met checks & balances

Specificaties
Logistiek Park

• Minimaal 40 ha
• Minimale kavelomvang 5 ha
• Hoge service nabije intermodale 

terminal
• Duidelijke uitgiftevoorwaarden/ 

bestemmingsplan-voorschriften
• 10% minder grondprijs indien > 30% in 

twee lagen
• Landschappelijke inpassing (+10% op 

reguliere m2 prijs voor 
inpassingsmaatregelen)

• Mogelijkheid om 25% op dit terrein 
multifunctioneel te bestemmen voor 
relevante toeleveranciers, industrie of 
middelgrote logistiek (‘logistiek-
industriële campusgedachte’)

• Verkennen combinatiemogelijkheid met 
energietransitie
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Uitdaging: Aanscherpen bestemmingsplan als instrument   

Bron: Eindhovens Dagblad, 2021

Case Best Fair Stay huisvesting
l Scherpenhuizen: grootste exporteur peren en 

paprika’s NL, 350 vast + 200-400 flexwerkers. 
l Nu: vestiging flexwerkers in 15 huizen bedrijf 

door regio + uitzendbureau’s. Niet houdbaar 
l Ontwikkeling community voor flexwerkers, 

Kosten 25 miljoen op 1 locatie, < 5 km bedrijf
l Bestemmingsplan: hotel/logiesverstrekking. 

Er zit al hotel voor 150 werknemers op 
locatie, overlast is buurt meegevallen

l Reactie buurt: wisselend van ‘extra mogelijke 
overlast’ tot ‘die mensen moeten ook plek 
krijgen’, geen overlast van eerder hotel.

l Realisatie passende huisvesting lijkt ideaal, 
essentieel om buurt/gemeente mee te krijgen    
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Samengevat

q Recht doen aan economisch belang logistieke sector

q Helder onderscheid in schaalniveaus

q Zorgvuldig omgaan met ruimte: brownfields maximaal gebruiken + zo goed
mogelijke landschappelijke inpassing greenfields

q Koppeling brownfields – greenfields

q Duidelijke taakverdeling Rijk – decentrale overheden

q Snel implementeerbaar – juridisch houdbaar

√

√

√

√

√

√
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6 Conclusies

l Supply chains veranderen onder invloed van e-commerce en de-risking initiatieven

l Logistiek vastgoed blijft in trek
• Prime yields dalen
• Huurprijzen stijgen

l Ruimte voor logistiek is te beperkt, behoefte van markt blijft
• Grote DC’s: efficient
• Stadslogistiek vastgoed: fijnmazige belevering

l Toplogistieke regio’s kampen met krapte
• Toplogistieke regío’s kennen de komende jaren krapte op de arbeidsmarkt
• Multimodale bereikbaarheid wint aan kracht als vestigingsplaatskeuzefactor
• Beschikbare kavels zijn probleem – brownfields bieden gedeeltelijke oplossing



Martijn Sleutjes – Sales & business development 
bij WDP



LOGISTIEK VASTGOED 
TRENDS &                
ONTWIKKELING13 oktober 2021

www.wdp.eu



LONG TERM INVESTOR IN:
LOGISTICAL & SEMI-INDUSTRIAL REAL ESTATE



INFRASTRUCTURE
MULTIMODAL

CONSUMER





2019-23

WDP ESG ROADMAP





Hoe kunnen eigenaar en gebruiker samen vastgoed verduurzamen?

• Onze gezamenlijke doelstellingen en toekomstbestendigheid zijn niet 
langer vrijblijvend en vanzelfsprekend. “kunnen” is inmiddels “moeten” 
geworden.

• Meten is weten. Waar nodig voldoende sub-meten t.b.v. juiste data.
• Kies flexibele basisoplossingen welke modulair en schaalbaar is.
• Besparen is prettig maar mag niet het doel zijn:

• Kostenneutraal of beter => Uitvoeren
• Beperkte extra kosten => Lasten verdelen tot een voor beide partijen 

acceptabel niveau
• Hogere extra kosten => Overleg op basis van een long-term 

commitment door beide partijen



Welke investeringen zijn goed terug te verdienen?

• Energiemonitor en beheer systemen
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• Energiemonitor en beheer systemen
• Daglicht toetreding, LED verlichting, beweging sensoren en dynamische 

schakeling
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• PV (zonnepanelen) installaties



Welke investeringen zijn goed terug te verdienen?

• Energiemonitor en beheer systemen
• LED verlichting, beweging sensoren en dynamische schakeling
• PV (zonnepanelen) installaties óf toch niet?



Welke investeringen zijn goed terug te verdienen?

• Energiemonitor en beheer systemen
• LED verlichting, beweging sensoren en dynamische schakeling
• PV (zonnepanelen) installaties
• Gasloze all-electric verwarmingssystemen



Welke investeringen zijn goed terug te verdienen?

• Energiemonitor en beheer systemen
• LED verlichting, beweging sensoren en dynamische schakeling
• PV (zonnepanelen) installaties
• Gasloze all-electric verwarmingssystemen
• Triple HR+++ glas (reductie warmte & koude vraag)



• Hoe kan er ten behoeve van verduurzaming het beste worden ingespeeld op recente 
ontwikkelingen van duurzaam transport?
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• Hoe kan er ten behoeve van verduurzaming het beste worden ingespeeld op recente 
ontwikkelingen van duurzaam transport?



Kan de netbeheerder in onze regio het nog aan?



Kan de netbeheerder in onze regio het nog aan?

• Haalbaarheidsstudie opslagmogelijkheden op basis van verkregen data:

Voorbeeld: vliegwiel technologie Voorbeeld: zoutwater batterij



Biedt een WKO oplossing/installatie wel voldoende flexibiliteit?

• Kan vooraf wel voldoende de vraag maar ook de balans in koude/warmte 
worden ingeschat? 

• Is daarbij verschil tussen verduurzaming van het bestaande logistiek 
pand respectievelijk de nieuwbouw?



Biedt een WKO oplossing/installatie wel voldoende flexibiliteit?
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Biedt een WKO oplossing/installatie wel voldoende flexibiliteit?



Wat zijn de consequenties van een grote onbalans in warmte/koude vraag?

• De onbalans zit hem in bijna alle gevallen in een overschot aan warmte



Wat zijn de consequenties van een grote onbalans in warmte/koude vraag?

LAST ONDER DWANGSOM



Is een lucht-water warmtepomp flexibeler?
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Is een lucht-water warmtepomp flexibeler?



Samenwerken aan duurzaamheid
Neem gerust contact op voor een bezoek ter plaatse.

Martijn  Sleutjes 
Sales & Development 
M +31 (0)6 307 204 31
martijn.sleutjes@wdp.eu

mailto:martijn.sleutjes@wdp.eu




Pauze



Diederik de Jonge – Architect bij Heembouw 
Architecten



































































Rowell Versleijen – Directeur Logistiek bij Plus 
Retail



CDC Oss 2012-2022
Rowell Versleijen – directeur logistiek
Oktober 2021



Rowell Versleijen – Directeur Logistiek bij Plus 
Retail –

De presentatie welke werd getoond en toegelicht kan niet worden verspreid 



Paneldiscussie
Logistiek Vastgoed – Trends & Ontwikkelingen



Paneldiscussie
Logistiek Vastgoed – Trends & Ontwikkelingen

• Vragen uit publiek?



Paneldiscussie
Logistiek Vastgoed – Trends & Ontwikkelingen

Standaard bouwmaat voor logistieke gebouwen is gegaan van (circa) 12.20 naar 14.40 m vrije 
hoogte: bouwt u nog steeds ook lager en/of gaat de trend naar nog hoger?

Diederik?



Paneldiscussie
Logistiek Vastgoed – Trends & Ontwikkelingen

Het zogenaamde “natuur inclusief bouwen”, waarbij aandacht voor flora en fauna, bijv. door 
aanbrengen van vogelkastjes of vleermuizenkasten: moet dat standaard worden?

Martijn?



Paneldiscussie
Logistiek Vastgoed – Trends & Ontwikkelingen

Gaat de logistiek naar nog grotere XXL-locaties in de toekomst en zo ja is daar in Nederland nog 
ruimte voor?

Kees?



Paneldiscussie
Logistiek Vastgoed – Trends & Ontwikkelingen

Vindt u de term ‘verdozing’ van het landschap terecht: hoe moeten we daarmee om gaan?

Wim?



Paneldiscussie
Logistiek Vastgoed – Trends & Ontwikkelingen
Hoe staat de regio Noordoost Brabant / VSL erop bij de aanwezigen?

Wat vinden ze goed en minder aan de regio, wat kunnen we doen om zaken eventueel mee 
verbeteren? 

Is dat alleen het beschikbaar stellen van meer grotere kavels / bedrijventerreinen of zien ze ook 
andere zaken waarmee deze regio zich zou kunnen onderscheiden?



Heesch West



Kenmerken

§ 80 hectare uitgeefbaar

§ bedrijfskavels 5.000 m2 -10ha

§ regionale focus

§ Duurzaamheid: next level, 

aandacht voor circulaire 

thema’s

ü energie

ü klimaatadaptatie

ü landschap en 

biodiversiteit

ü circulair bouwen en 

bedrijfsproces

ü mobiliteit

§ Afwegingskader gronduitgifte

ü regio impact

ü werkgelegenheid

ü duurzaamheid

Heesch West



Vestigingsprofiel en planning

Periode Actie

Nov 2021 /feb 2022 Zienswijzennota + definitief bestemmingsplan
Vaststellingstraject gemeenteraden

2022-feb/mrt Beroepstermijn

2022-Q2 Start voorbereiding uitvoeringsfase
en contractering eerste bedrijven

Informatie www.heeschwest.nl

of mail bedrijven@heeschwest.nl

http://www.heeschwest.nl/
mailto:bedrijven@heeschwest.nl


Dank voor uw aandacht,
op naar de borrel en hapjes!




