
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Logisch(tiek) vastgoed?
een hulpmiddel ter bevordering van de afstemming tussen vraag en aanbod van logistiek
vastgoed

Soetekouw, F.N.

Award date:
2005

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/e6138a86-fab0-4771-98b3-acfa037c6e6b


ARR 

~~~ 
33

:isch(tiel<) Vastgoed? 
een hulpmiddel ter bevordering van de afstemming 

tussen vraag en aanbod van logistiek vastgoed 

Ing. F.N. Soetekouw 

faculteit Bouwkunde Eindhoven 2004 Tu I e technische universiteit eindhoven 



Logisch (tiek) Vastgoed? 

een hulpmiddel ter bevordering van de afstemming 
tussen vraag en aanbod van logistiek vastgoed 

Technische Universiteit Eindhoven - Eindhoven University of Technology 

Faculteit Bouwkunde - Faculty of Architecture, Building and Planning 

Real Estate Management & Development 

auteur: Ing. F.N. (Ferry) Soetekouw TU/e 0491502 

begeleiders: fase I+ 2 

Prof. Ir. W.G. (Willem) Keeris MRICS TU/e 
Ir. G. A. (Gijs) Klomp TU/e 

fase 2 + 3 

Drs. J.J.A.M. (Jos) Smeets TU/e 
Ir. Ing. I.I. (Ingrid) Janssen TU/e 
Ir. H.A.J.A. (Rianne) Appel-Meulenbroek TU/e 

extern 

Ing. J. (Jan) de Bruijn StoreMatch - Leiden 

datum: november 2004 



Voorwoord 
Dit rapport is het resultaat van ruim een jaar onderzoek ter afsluiting van mijn studie 
aan de Technische Universiteit Eindhoven. Het onderzoek is uitgevoerd binnen de 
faculteit Bouwkunde aan de leerstoelgroep Real Estate Management and Development. 

Omdat vastgoed in de vorm van kantoren, winkels en woningen uitgebreid is 
behandeld in het studieprogramma ging mijn interesse bij de start van mijn afstuderen 
uit naar een niche binnen de vastgoedmarkt. Hiervoor heb ik verschillende opties 
bekeken, waaronder sportcomplexen, hotels , onderwijs- en zorginstellingen. 
Uiteindelijk bleek mijn grootste nieuwsgierigheid naar logistiek vastgoed uit te gaan. 

Logistiek is een verhaal apart. De goederen of producten die binnen het logistieke 
proces acteren bepalen voor een groot deel de locatie-, de object- en de 
gebruikseigenschappen van het vastgoedobject. Het bleek, na enige tijd, een hele klus 
om logica in de verschillende logistieke vastgoedobjecten te krijgen. Uiteindelijk is het 
me gelukt om helder in beeld te brengen welke aspecten voor een logistiek 
vastgoedobject van belang zijn; waardoor logistieke functies optimaal kunnen worden 
uitgevoerd. Dit is verwerkt in een hulpmiddel waarmee vraag en aanbod van logistieke 
objecten beter en sneller op elkaar kunnen worden afgestemd. Er zijn echter nog de 
nodige stappen te zetten voordat de logistieke vastgoedmarkt even professioneel is als 
die van kantoren, winkels en woningen. Hier ligt voor de studenten na mij een 
uitdaging. 

Mijn dank gaat uit naar medewerkers van de Technische Universiteit Eindhoven die 
mij tijdens mijn studie hebben gedoceerd en begeleid. Speciale dank aan Rianne 
Appel-Meulenbroek en Ingrid Janssen die mij in de laatste fase hebben begeleid. Dank 
ook aan alle personen die met mij praktische informatie en ervaringen hebben gedeeld. 
Als laatste wil ik mijn ouders, broers, vriendin en collega's bedanken omdat zij mij de 
mogelijkheden en de steun hebben gegeven om deze studie af te ronden. 
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Samenvatting 
Logistiek vastgoed is de laatste jaren in Nederland achtergebleven bij de 
professionalisering van het vastgoedmanagement. Door wetenschappelijk onderzoek is 
een duidelijk beeld ontstaan van het ideale proces en optimaal resultaat van 
ontwikkeling, realisatie, gebruik en beheer van het vastgoed. Voor de 
vastgoedcategorieen kantoren, winkels en woningen bestaan methodieken om vraag en 
aanbod in kaart te brengen zodat een betere afstemming van beide mogelijk is. Voor de 
categorie logistiek vastgoed ontbreekt een dergelijke methodiek, waardoor vergelijking 
van vraag en aanbod van logistieke vastgoedobjecten op een eenvoudige en snelle 
manier onmogelijk is en de marktwerking wordt gestremd. 

Het doel van dit onderzoek was het ontwikkelen van een hulpmiddel waarmee de vraag 
naar en het aanbod van een logistiek vastgoedobject, op basis van vastgestelde 
eenduidige aspecten, in kaart kunnen worden gebracht en eenduidig op elkaar kunnen 
worden afgestemd. Dit onderzoek kan een bijdrage leveren aan de professionalisering 
van het logistieke vastgoedmanagement. Logistiek is immers, in combinatie met de 
vervoerssector, de olie waarop de motor, onze economie, draait. Nederland staat bekend 
als een van de favoriete landen voor logistieke activiteiten en speelt een belangrijke rol 
binnen Europa. 

Om tot een hulpmiddel te komen was het startpunt van het onderzoek het duidelijk 
definieren en afbakenen van het begrip 'logistiek vastgoed' , dat als zoveel begrippen 
nog niet eenduidig is gedefinieerd. In dit onderzoek werd, als werkdefinitie, onder 
logistiek vastgoed het volgende verstaan: 

"Een bedrijfsruimte, binnen een integraal proces van goederenbewegingen, met een of 
meerdere van de volgende hoofdfuncties: het mogelijk maken van het ontvangen, 
opslaan, bewerken ('>" productie) en verzenden van goederen in een bepaalde, door de 
afuemer, gewenste toestand." 

Vervolgens is een analyse gemaakt van aspecten die invloed hebben op het logistieke 
vastgoedobject doordat zij zijn gerelateerd aan het logistieke gebruiksproces in het 
object. Deze aspecten zijn te verdelen in drie groepen, hoofdaspecten genoemd, 
namelijk de locatieaspecten, de gebruiksaspecten en de objectaspecten. Tevens hebben 
alle aspecten een of meerdere subaspecten, zoals bereikbaarheid, capaciteit en 
bouwkundige voorzieningen. Daamaast is een inventarisatie gemaakt van aspecten en 
subaspecten die niet direct aan het logistieke gebruiksproces zijn gerelateerd, zoals 
attractiviteit en representativiteit. Gegevens hierover zijn voomamelijk afkomstig uit 
literatuurstudie. Aan elk subaspect zijn vervolgens criteria gekoppeld. De aspecten, 
subaspecten en bijbehorende criteria vormen tezamen een checklist (hulpmiddel) 
waarmee vraag- en aanbodprofielen voor logistiek vastgoedobjecten kunnen worden 
geformuleerd. 

Door het afstemmen van een vraagprofiel op enkele aanbodprofielen en een kritisch 
waardeoordeel door praktijkmensen is getoetst of het hulpmiddel in de praktijk 
bruikbaar is. Na deze toetsing wordt geconcludeerd dat de checklist een goed 
hulpmiddel is om vraag en aanbod van logistiek vastgoed op elkaar af te stemmen. 
Gestreefd is naar volledigheid van het hulpmiddel, echter is het een utopie om er van 
uit te gaan dat het ontwikkelde hulpmiddel alle· aspecten van logistiek vastgoed belicht. 
In die zin is het hulpmiddel nooit af en altijd onderhevig aan veranderingen in de tijd. 
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Ondanks dat het hulpmiddel niet volledig is werd het bij toetsing als erg uitgebreid 
ervaren, wat de praktische toepassing beperkt. 

Aanbevolen wordt verder onderzoek te doen naar de wijze waarop automatisering kan 
bijdragen aan verbetering van de praktische toepasbaarheid. Tenslotte wordt 
aanbevolen verder onderzoek te doen naar het belang van aspecten en criteria en de 
onderlinge relaties waardoor het hulpmiddel kan worden verfijnd. 



1. lnleiding 
1.1. Noodzaak tot professionalisering van logistieke vastgoedmarkt 

De totale vastgoedmarkt bestaat uit miljoenen vastgoedobjecten. Deze vervullen 
allemaal een belangrijke rol in het dagelijkse leven. Er kan onderscheid gemaakt 
worden tussen commercieel en niet commercieel vastgoed. Onder niet commercieel 
vastgoed worden woningen verstaan. Commercieel vastgoed bestaat uit hoofdzakelijk 
kantoren, daamaast worden winkels en overige onderscheiden. Een veel gebruikte 
indeling, die wordt aangehouden door de Investment Property Databank (IPD), 
verdeeld het totaal aan vastgoed in zes hoofdcategorieen: retail (winkels), office 
(kantoren), residential (woningen), industrial (bedrijfshallen), mixed use (gemengd 
gebruik) en other (overige), waarvan de laatste twee door de ROZ/IPD (Raad voor 
Onroerende Zaken / Investment Property Databank) in Nederland worden 
samengevoegd. 

Binnen deze zes hoofdcategorieen is onderzoektechnisch bijzonder weinig aandacht 
voor de groep 'Industrial Real Estate'. Toch kan het voor verschillende partijen 
interessant zijn om meer en dieper onderzoek te doen naar deze groep vastgoed. De 
hoofdfunctie is bedrijfsmatig gebruik, in de zin van ruimte bestemd voor productie, 
opslag en distributie van goederen. Deze bedrijfsruimten hebben buiten de 
productiefunctie van goederen voomamelijk een functie voor de logistiek van deze 
goederen. 

Logistiek in combinatie met de vervoerssector kan ook wel de olie worden genoemd 
waarop de motor, onze economie, loopt. Logistiek wordt omschreven als de integrale 
goederenstroombesturing en -beheersing en bestaat daardoor uit het plannen, 
uitvoeren en controleren van activiteiten die tot doel hebben goederen na levering te 
transformeren in een door de afnemer gewenste toestand qua vorm, hoeveelheid, plaats 
en tijd [Roos, 1995]. 

Nederland staat bekend als een van de favoriete landen voor logistieke activiteiten en 
speelt met betrekking tot de logistiek een belangrijke rol in Europa [marktanalyse in 
bijlage I]. De logistieke vastgoedmarkt in Nederland heeft een omvang (in vierkante 
meters) die vele malen groter is dan die van kantoren en winkels. Door een goede 
multi-modale transport infrastructuur, Europa's grootste haven in Rotterdam, vierde 
grootste luchthaven Schiphol in Amsterdam en een fijnmazig netwerk van wegen, 
waterwegen en spoorwegen is en blijft Nederland een voorkeurlocatie voor Europese 
Distributie Centra (EDC) [Nederland Distributiland, 2003] . Dit ondanks de toetreding 
van Oost-Europese landen tot de Europese Unie en het hiermee verschuivende 
middelpunt van Europa. Door de politieke instabiliteit in 2003 is de inkt van de Nota 
Ruimte, waarin de toekomstige ruimtelijke ordening in Nederland wordt weergegeven, 
net droog [Ministerie van VROM, 2004] . De regering geeft hierin aan de intemationale 
concurrentiepositie van Nederland te willen verbeteren door ontwikkeling van nationale 
stedelijke netwerken en stedelijke centra, versterking van de kracht en diversiteit van de 
belangrijkste economische kemgebieden en verbetering van de bereikbaarheid. Dit zou 
een enorme stimulans zijn voor de logistieke markt in Nederland ten opzichte van de 
rest van Europa. Nederland blijft hierdoor, binnen Europa, een zeer belangrijke 
gateway en is en blijft een aantrekkelijke vestigingsplaats voor Europese logistieke 
activiteiten. 

Door het huidige tekort aan up-to-date bedrijventerreinen voor logistiek vastgoed, het 
toekomstige ruimtetekort voor uitbreidingen en de lange tijd ter voorbereiding en 
realisatie van <lit vastgoed vormt <lit een grote barriere tot investering in en 
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ontwikkeling van logistiek vastgoed. Dit terwijl de vraag naar logistieke- en 
distributiecentra toeneemt door de groei van de logistieke markt in Nederland 
(Ministerie van VROM, 2000] . Deze schaarste en de tegenvallende rendementen op 
kantoren en winkels, beperken het risicoprofiel voor investeringen in logistiek vastgoed 
en wordt het hiermee aantrekkelijker voor de belegger. In Nederland is op dit moment 
ongeveer 65% van het logistiek vastgoed in eigendom van de gebruiker. Dit is het 
gevolg van de in het verleden gematigde interesse van beleggers, maar is voomamelijk 
te danken aan de vaak specifieke eisen die aan deze objecten door de gebruikers 
worden gesteld. Deze specifieke 'op maat gemaakte' objecten worden door beleggers als 
een verhoogd risicoprofiel beschouwd, doordat de courantheid laag is. Maar er is een 
verschuiving zichtbaar dat beleggers steeds vaker eigenaar worden en gebruikers het 
vastgoed gaan huren. Hierdoor groeit de financiele markt van bedrijfsmatig vastgoed 
gestaag. 

Logistiek vastgoed is de laatste jaren in Nederland, bij de professionalisering van het 
vastgoedmanagement, achter gebleven op de disciplines winkels, kantoren en 
woningen. Deze disciplines zijn en worden uitgebreid onderzocht, met name door de 
interesse van gebruikers en beleggers. Hierdoor zijn duidelijke richtlijnen ontstaan met 
betrekking tot een ideaal proces en optimaal resultaat van ontwikkeling, realisatie, 
gebruik en beheer van het betreffende vastgoed. Deze markten zijn transparanter en er 
is een goed beeld ontstaan van de vraag en aanbod van deze disciplines. Onderzoek 
naar en een verdergaande professionalisering van het logistiek vastgoed heeft hierdoor 
een inhaalslag voor de boeg. 

1.2. Probleemschets 

Een verkenning als startpunt van professionalisering van de logistieke vastgoedmarkt 
start bij een duidelijke definitie en afbakening van het begrip 'logistiek vastgoed'. Dit is 
tot op heden een begrip dat, zoals zo velen in de vastgoedbranche, nog niet 'eenduidig 
is gedefinieerd' [Keeris, 2001]. Hierdoor wordt de term logistiek vastgoed door 
verschillende partijen en personen anders gei:nterpreteerd, waardoor 
vergelijkingproblemen en begripsverwarring ontstaan. Tevens wordt het bepalen van de 
behoefte naar (specifiek) logistiek vastgoed bemoeilijkt. 

Door de diversiteit van organisaties met verschillende logistieke en distributieve 
activiteiten (gebruik) en de specifiek daarvoor benodigde ruimte en inrichting (object) 
verspreid over verschillende gebieden in Nederland (locatie) , is de vraag naar 
huisvesting van een logistieke gebruiker vaak niet eenduidig en volledig gedefinieerd. 
Adviserende of bemiddelende partijen (waaronder makelaars) worden vaak 
geconfronteerd met de vraag van een gebruiker: "ik heb IO.ooo m2 opslagruimte 
nodig". De adviseur dient vervolgens wedervragen te stellen die dieper ingaan op de 
opslagruimte: waar, wat, wie, welke, hoe, etc. en komt met een aanbodvoorstel. Dan 
blijkt de gebruiker toch te zijn vergeten specifieke eisen omtrent de opslag van zijn 
goederen te vermelden en is het voor de adviseur een grote klus om bij die vraag een 
passend object te vinden. 

Er is geen hulpmiddel bekend, dat, op basis van vastgestelde eenduidige aspecten van 
logistiek vastgoed, een specifieke vraag met het aanbod kan afstemmen. Hierdoor is 
vergelijking van vraag en aanbod op een eenvoudige en snelle manier onmogelijk en 
wordt de marktwerking gestremd. In dit onderzoek wordt getracht te komen tot een 
hulpmiddel dat de afstemming tussen vraag en aanbod van bestaande logistieke 
vastgoedobjecten eenvoudiger maakt. De gebruiker is met dit hulpmiddel in staat een 
vraagprofiel op te stellen en de eigenaar kan zijn aanbod specificeren in een 
aanbodprofiel zodat vergelijk en afstemming eenvoudiger zijn te realiseren. 



In het vervolg van dit inleidende hoofdstuk worden eerst probleem- en doelstelling 
geformuleerd. Vervolgens worden deelvragen gesteld en komen het plan van aanpak en 
de opbouw van het rapport aan bod. 

1.3. Prob/eem- en doelstelling 

De probleemstelling van dit onderzoek kan als volgt worden geformuleerd: 

Hoe kunnen de vraag naar en het aanbod van een logistiek vastgoedobject eenduidig 
op elkaar worden afgestemd? 

De probleemstelling heeft geleid tot de volgende doelstelling: 

Het ontwikkelen van een (verkennend} hulpmiddel waarmee de vraag naar en het 
aanbod van een /ogistiek vastgoedobject eenduidig op elkaar kunnen worden 
afgestemd. 

Om de doelstelling te realiseren is een aantal deelvragen geformuleerd. In elk 
hoofdstuk van dit onderzoek worden een of meer van deze deelvragen beantwoord. Met 
de beantwoording van alle deelvragen kan uiteindelijk het in de doelstelling bedoelde 
hulpmiddel worden opgezet. 

1.4. Deelvragen 

Om deze doelstelling te kunnen bereiken moet een antwoord worden gezocht op de 
volgende deelvragen: 

Wat is de definitie (afbakening) van logistiek vastgoed?; 

Welke aspecten zijn, vanuit de gebruiksfuncties en het logistieke proces, 
binnen logistieke vastgoedobjecten te onderscheiden?; 

Aan de hand van welke andere aspecten, die niet aan de gebruikfuncties en het 
logistieke proces zijn gerelateerd, zijn logistieke vastgoedobjecten te 
onderscheiden? 

Op welke manier kunnen deze aspecten eenduidig en eenvoudig worden 
gebruikt als hulpmiddel om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen?; 

Wat zijn binnen de aspecten, de logistieke criteria waarmee vraag- en aanbod 
eenduidig kunnen worden weergegeven? 

1.5. Aanpak onderzoek en opbouw rapport 

Figuur I.I. op de volgende pagina geeft de opbouw van dit onderzoek aan. In deze 
paragraaf wordt een korte beschrijving gegeven van de stappen in dit rapport en de 
gebruikte onderzoeksmethoden. De te gebruiken onderzoeksmethoden zijn 
literatuuronderzoek en veldonderzoek door middel van interviews en een 
brainstormsessie. Deze zullen, in eerste instantie, met generalisten plaatsvinden. Zij 
hebben immers een 'overall' beeld van de markt en geven algemene informatie, die 
betrekking heeft op het gebruik en functioneren van logistiek vastgoed. Uiteindelijk 
zijn interviews met gebruikers van belang om te bezien of de theoretische argumenten 
er in de praktijk daadwerkelijk toe doen en welke invloed zij hebben op de match 
tussen vraag en aanbod. 

r5 
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literatuurstudie 
In eerste instantie wordt in hoofdstuk twee vanuit het basisproces van de logistiek 
beschreven wat moet worden verstaan onder 'logistiek vastgoed'. Tevens wordt het 
begrip afgebakend en wordt er geanalyseerd welke functies zich binnen een logistiek 
proces afspelen. Dit is de basis voor een inventarisatie in hoofdstuk drie waarin de 
aspecten, die van belang zijn voor het vastgoed binnen het logistieke proces, worden 
omschreven. Hoofdstuk vier gaat in op de algemene aspecten die het gebruik van 
vastgoed (kunnen) beinvloeden zoals de locatie en de actoren. In dit traject is veelvuldig 
gesproken met logistieke kenners, waardoor praktijkinformatie in dit hoofdstuk is 
ingebracht. Uiteindelijk geeft deze analyse een totaalbeeld van aspecten die van belang 
zijn bij het gebruik van logistiek vastgoed. 

resultaat 
Om de aspecten, die de vraag naar logistiek vastgoed bepalen, inzichtelijker te maken 
wordt elk aspect, met eenduidige criteria weergegeven die op logistieke 
vastgoedobjecten van toepassing zijn. Hiermee wordt een hulpmiddel opgezet in 
hoofdstuk vijf, in de vorm van een checklist, voor het opstellen van een vraag- en 
aanbodprofiel. Vervolgens wordt in hoofdstuk zes het hulpmiddel volledig uitgewerkt. 

praktijk 
In hoofdstuk zeven zal de uit de theorie gevormde checklist in de praktijk getoetst 
worden. Hiermee kan worden vastgesteld of de checklist ook voor de praktijk bruikbaar 
is. Middels gesprekken met logistieke gebruikers en logistieke generalisten wordt de 
checklist getoetst door vraag- en aanbod profielen in te vullen en met elkaar te 
vergelijken. Blijken hier onvolkomenheden in op te treden dan zullen deze worden 
teruggekoppeld en client de checklist te worden aangepast. Dit alles leidt uiteindelijk tot 
een (verkennend) hulpmiddel ten behoeve van een vlottere afstemming tussen vraag en 
aanbod van logistieke vastgoedobjecten. 

evaluatie 
Tot slot volgt in hoofdstuk acht een evaluatie. In dit hoofdstuk zal worden getoetst of 
aan de doelstelling is voldaan en worden conclusies getrokken. Tevens zullen 
suggesties worden gedaan voor vervolgonderzoek (aanbevelingen). 
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2. Logistiek vastgoed 
2.1 ln/eiding 

Opslag en vervoer zijn begrippen die al worden beschreven en verbeeld sinds de mens 
dat kan. In paragraaf 2.2. is de geschiedenis van het ontstaan van vastgoed voor 
logistieke processen weergegeven om te laten zien dat logistiek vastgoed niet iets is van 
de laatste tijd. Wanneer over logistiek vastgoed wordt gesproken is niet duidelijk wat 
daar mee bedoeld wordt, het begrip is niet eenduidig gedefinieerd. Aan de hand van 
een beschrijving van het logistiek proces wordt in paragraaf 2+ duidelijk hoe, binnen 
dit onderzoek, het begrip 'logistiek vastgoed' wordt gedefinieerd. 

2.2 Geschiedenis 

Logistieke activiteiten zijn er al zolang dat geschiedenis wordt verbeeld en verwoord. 
Smith en Thomkins [1998] beschrijven het ontstaan ervan. In oude geschriften is te 
lezen hoe de mens overvloedig voedsel opsloeg voor tijden waarin minder voorhanden 
was. Bij de ontwikkeling van de beschaving ontstond ruilhandel en werden lokale 
pakhuizen gei:ntroduceerd. De koopwaar werd ook steeds meer opgeslagen voor 
handelsdoeleinden. Toen het vervoer zich van dorp tot dorp en van stad tot stad 
vertakte, werden de pakhuizen meer dan lokale opslaghallen. Tijdens de Middeleeuwen 
ontstonden grotere handelscentra die grotere hoeveelheden koopwaar konden opslaan. 
Het eerste belangrijke commerciele pakhuis werd gebouwd in Venetie, een centrum 
van belangrijke handelsroutes. De handelsactiviteiten groeiden in het Middellandse
Zeegebied, elke havenstad ontwikkelde zijn eigen eindpakhuis in de haven. Hierdoor 
werd de tijd dat een schip in de haven lag gereduceerd en ontwikkelde zich het vervoer 
over zee. 

De industriele revolutie zorgde ervoor dat ambachtswinkels veranderden in fabrieken. 
Dit resulteerde in massaproductie en productiefaciliteiten die een compleet proces 
verzorgden van ontvangen tot verzenden. Deze massaproductie leidde tot nieuwe 
aspecten van een pakhuis. In het begin van de massaproductie werd er alleen naar de 
verkoopvoorspelling geproduceerd. De grondstoffen en uiteindelijke goederen die 
nodig waren om de producten te produceren voor de verkoopvoorspelling werden in 
het fabriekspakhuis opgeslagen. Bij het verder ontwikkelen van de distributiepatronen 
verplaatsten de bedrijven de pakhuizen dichter naar de afzetrnarkt. 

Wanneer in de 19e eeuw het spoorvervoer op gang komt, worden havensteden met 
achterlandsteden verbonden. Treinwagons werden gebruikt als opslagvoorzieningen op 
wielen, voornamelijk tijdens de graanoogst. Maar tekorten aan wagons zorgde ervoor 
dat spoorwegondernemingen het transport en de opslag moesten scheiden. Doordat 
deze spoorwegondernemingen het monopolie hadden op het transport en de opslag 
ontstonden grote organisaties. 

De vraag naar opslagruimte steeg waardoor de beschikbare ruimte in het centrum van 
de stad alleen maar minder werd en dit resulteerde tot het stijgen van de grondprijzen. 
Hierdoor kwamen er gebouwen met meerdere verdiepingen om zo meer opslagruimte 
te creeren op zo min mogelijk land. Voor het einde van de Eerste Wereldoorlog was het 
gewoonlijk om handmatig of met een handwagen goederen in pakhuizen te vervoeren. 
Het stapelen gebeurde met de hand. De hoogte van een verdieping in een pakhuis was 
hierdoor vaak niet groter dan twee meter vijftig tot een kleine vier meter. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog werden de houten pallet en de vorkheftruck gei:ntroduceerd. Met 
deze vorkheftruck was stapelen tot een hoogte van tien meter haalbaar. Bovendien was 
de snelheid van het stapelen een stuk hoger dan met de hand. Het was echter niet 
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mogelijk om vorkheftrucks te gebruiken in gebouwen met meerdere verdiepingen. Het 
tekort aan land om pakhuizen van een enkele bouwlaag te bouwen in het centrum van 
de stad zorgde voor een verhuizing van pakhuizen naar de rand van de stad. Deze 
pakhuizen hadden een bouwlaag met een hoogte van ongeveer tien meter waarin het 
gebruik van vorkheftrucks maximaal is. 

In Nederland heeft het logistiek vastgoed zich, in eerste instantie, voomamelijk 
geconcentreerd op het westen [Jones Lang Lasalle, 2003a]. De Amsterdamse en 
Rotterdamse havens waren de eerste aanvoerroutes van goederen. Deze werden 
vervolgens naar het achterland (Oost Nederland en Duitsland) vervoerd. Hierdoor is de 
as met logistieke activiteiten van Rotterdam naar Venlo ontstaan. In die tijd werd de 
opslag en overslag van goederen als aanvullende service bij de transportfunctie gezien. 
Transporteurs en expediteurs, maar ook de verladers kochten vastgoed om deze service 
aan hun klanten te bieden. Er ontstonden allerlei vormen van vastgoed waarin de 
(fysieke) functies van logistiek werden uitgevoerd. Van een vervoerscentrum van 
waaruit het transport begint en eindigt tot een Value Added Logistics centrum, waar 
producten een toegevoegde waarde krijgen. Dit kan in-, om- en verpakken, 
assembleren, repareren, etc. zijn [Vereniging Nederland Distributieland, 2003]. 
Doordat transporteurs en expediteurs meer functies uitoefenden dan alleen transport 
werd de term "logistieke diensverlener" al snel een verzamelnaam voor bedrijven die 
gecombineerde functies binnen het transport en de logistiek uitvoeren. 

Deze ontwikkeling van transport naar logistieke dienstverlening is in 1989 
weergegeven door Coopers en Lybrant (zie figuur 2.i.) . Uit deze figuur blijkt <lat in de 
tijd de functies en taken met betrekking tot goederen van oorspronkelijk transporteur 
zijn uitgebreid tot volwaardig logistiek dienstverlener. Zo kan aan de hand van de 
figuur worden nagegaan <lat verschillende logistieke taken uit verschillende centrums 
werden samengevoegd waaruit een nieuw centrum ontstond. Door combinatie van het 
vervoer (vervoerscentrum), de overslag van goederen (overslagcentrum) en de 
(buffer)opslag (bufffer-opslagcentrum) in een centrum, ontstond een 
transportcentrum. Logistiek heeft zich in de tijd enorm ontplooit tot volwaardige 
bedrijfstak, het is hierdoor belangrijk <lat duidelijk wordt welke samenhang er bestaat 
tussen de logistiek en haar functies en het vastgoed <lat hiervoor is benodigd. 
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figuur 2.I. Ontwikkeling van transport naar logistieke dienstverlening 
[Coopers en Lybrant en NEHEM, 1989] 
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Vanuit de vastgoedtheorie zijn slechts enkele van de in figuur 2 .I. genoemde logistieke 
begrippen omschreven. Zie bijlage II voor een verklaring van de begrippen 
distributiecentrum, veem en magazijn. Echter moet hierbij worden opgemerkt <lat geen 
van deze begrippen de volledige lading dekt met betrekking tot de term 'logistiek 
vastgoed'. Het is hierdoor noodzakelijk om allereerst na te gaan wat kan worden 
verstaan onder de term 'logistiek vastgoed'. 

2.3. Terminologie 

2.3.I. Inleiding 

De term 'logistiek' is, binnen het vakgebied Vastgoedbeheer, nog geen bekend en 
veelvoorkomend begrip. Hierdoor ontstaan problemen, die een gevolg zijn van het 
gebrek aan eenduidigheid ten aanzien van gehanteerde begrippen en het gebrek aan 
toegankelijke vakliteratuur om op <lat punt duidelijkheid te verschaffen zegt Prof. Ir. 
W.G. Keeris in zijn Lexicon [2001]. Het begrip 'logistiek vastgoed' is (nog) niet 
eenduidig gedefinieerd. Hierdoor kan soms begripsverwarring en een 
vergelijkingsproblematiek ontstaan. Deze paragraaf biedt helderheid omtrent het 
begrip logistiek in combinatie met vastgoed. 

2+2. Logistiek 

Zeer algemeen geformuleerd houdt logistiek zich bezig met het besturen en beheersen 
van goederenstromen in een bedrijfskolom. De definitie van van Goor en Ploos van 
Amstel [1999] luidt: 

Value Added 
Logistics 
centrum 
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"Logistics is the process of planning, implementing and controlling the efficient, 
effective flow and storage of goods, services and related information from point of 
origin to point of consumption for the purpose of conforming to customer 
requirements." 

Concreet vertaald is logistiek het zodanig op de afnemersmarkt afstemmen van de 
goederenstromen <lat, tegen optimale kosten, aan de wensen van de afnemers kan 
worden voldaan. Deze wensen hebben betrekking op het leveren van goederen, service 
en bijbehorende informatie, in de juiste hoeveelheden, op de juiste plaats en tijd en in 
de juiste kwaliteit binnen een bedrijfskolom. Deze bedrijfskolom kan worden 
omschreven als het aantal schakels <lat een product doorloopt tussen oerproducent en 
consument waartussen de goederenstroom plaats vindt, die weer parallel loopt aan de 
bedrijfskolom. Het is bij logistiek van belang om te kijken wat er tussen deze schakels 
gebeurt. 

In figuur 2.2. is schematisch een bedrijfskolom getekend. Hier komt tot uitdrukking 
<lat de grondstoffen worden verwerkt tot halffabrikaten, die vervolgens dienen te 
worden verwerkt tot eindproducten ('van zand tot klant'). Deze fasen in de 
bedrijfskolom hebben met name betrekking op productie naar vorm, voortaan 
omschreven als hoedanigheid: door de combinatie en transformatie van grondstoffen 
en halffabrikaten ontstaat een eindproduct. De functie van groot- en detailhandel kan 
het beste worden omschreven als productie of transformatie naar plaats en tijd. 
Transformatie naar plaats heeft vooral betrekking op het transport: het verplaatsen van 
goederen. Transformatie naar tijd betreft het opslaan van goederen totdat ze geschikt 
zijn voor consumptie (wijn) of het in voorraad houden van goederen tot de afnemers 
emaar vragen (sinterklaas- of kerstartikelen). Op de omschreven wijze voegt elke 
schakel in de bedrijfskolom waarde toe aan een product. De toevoeging van waarde 
binnen deze goederenstroom heeft betrekking op de transformatie naar hoedanigheid, 
plaats en tijd of een combinatie van deze drie. 

goederenstroom 

leverancier 

gronstoffen halffabrikaten 

producent 

K 
halffabrikaten 

R 
eindproducten 

centraal magazijn 

grossier 

consument 

figuur 2.2. bedrijfskolom en de daarbij horende goederenstroom 
[van Goor en Ploos van Amstel, 1999] 



De verwerking van grondstof tot halffabrikaat en grondstof of halffabrikaat tot 
eindproduct wordt 'productieproces' genoemd, en is, zoals hierboven vermeld, een 
transformatie in hoedanigheid. Dit proces moet gescheiden worden gehouden van het 
logistieke proces; het houdt zich immers niet bezig met de besturing en beheersing van 
de goederen. Hiervoor is het noodzakelijk om dieper in te gaan op het logistieke proces. 

2.3.J. Logistiek proces 

Zoals hierboven beschreven kan logistiek worden gezien als een proces van plannen, 
uitvoeren en controleren van activiteiten met het doel goederen na productie te 
transformeren in een door de afnemer gewenste toestand in hoedanigheid, plaats en 
tijd. Dit proces omvat een aantal handelingen met betrekking tot de goederen. Deze 
handelingen vinden, in relatie tot vastgoed, extern en intern plaats. Het extern proces 
bevat alle handelingen tussen de in de bedrijfskolom genoemde partijen. Het intern 
proces vindt plaats binnen een vastgoedobject dat speciaal is ingericht voor 
transformatie in hoedanigheid, plaats en tijd voor beheersing en besturing van 
goederen. 

extern logistiek proces 

producent !====:::! transport 

figuur 2.3. ex- en intern logistiek proces 
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Deze gescheiden processen zijn verduidelijkt in figuur 2+ In deze figuur wordt het 
vastgoedobject waarin het intern logistiek proces plaatsvindt als 'logistiek vastgoed' 
weergegeven. Het extern proces kan worden vertaald in het extern transport tussen de 
schakels in een bedrijfskolom. Het intern logistiek proces vangt aan wanneer een 
transportmiddel de openbare infrastructuur verlaat en het terrein met de logistieke 
bedrijfsruimte betreed. Met betrekking tot dit 'logistiek vastgoed' in combinatie met 
logistiek processen moet genuanceerder gedacht worden clan het eenvoudig huisvesten 
van het intern logistiek proces. 

2.3+ (logistiek) Vastgoed 

Vastgoed is een veelomvattend begrip en wordt door Keeris [2001] als volgt 
gedefinieerd: 

"De grond en de daarop voor de lange(re) termijn gebouwde, inclusief de aard- en 
nagelvaste zaken en al die zaken, welke volgens algemene verkeersopvattingen 
onderdeel van die zaak uitmaken en bestemd zijn om het betreffende object duurzaam 
te dienen en niet verwijderd kunnen worden, zonder dat het karakter en/of de 
functionaliteit van dat object daarmee wordt aangetast, alsmede de daarop rustende 
beperkt zakelijke rechten." 

Omtrent het externe en interne logistiek proces van logistiek speelt vastgoed een 
prominente rol en is ten alle tijde aanwezig. Met betrekking tot het externe proces kan 
worden gesteld <lat vastgoed zorgt voor voornamelijk transformatie in plaats. Hierbij 
moet worden gedacht aan het vervoer van goederen van punt A naar punt B. Hierbij 



komt vastgoed in een aantal vormen voor, te weten: ten behoeve van het transport en 
ten behoeve van het transportmiddel. 

Met betrekking tot het interne proces vindt transformatie in plaats, tijd en 
hoedanigheid plaats. De goederen veranderen van plaats, bijvoorbeeld van 
ontvangstruimte naar opslagruimte en vervolgend naar verzendruimte. Bij 
transformatie in tijd speelt de opslag een belangrijke rol, goederen worden voor een 
bepaalde tijd opgeslagen. De transformatie in vorm en hoedanigheid verandert doordat 
bewerking van goederen plaatsvindt. Hierdoor zijn verschillende vastgoedobjecten ten 
behoeve van het extern- en intern logistieke proces te onderscheiden (zie tabel 2.I.). 

extern proces 
ten behoeve van het transport (verplaatsing) : 

infrastructuur wegen, rails, start- en landingsbanen, perrons, kades en 
pijpleidingen; 

constructies hijskranen; 
ten behoeve van het transportmiddel: 

objecten garages voor stalling en onderhoud, hangars; 
terreinen parkeer- en rangeerterreinen; 

intern proces 
ten behoeve van goederen: 

bedrijfsruimten hallen, loodsen, magazijnen, vemen, etc.; 
installaties koel- en vriesinstallaties waarin geen menselijke arbeid 

plaatsvindt; 
constructies tanks, silo's en bunkers waarin geen menselijke arbeid 

plaatsvindt; 
terreinen open-, half open- en overdekte terreinen. 

tabel 2.I. vastgoedobjecten verdeeld over het intern- en extern logistieke proces. 

Dit onderzoek beperkt zich tot vastgoedobjecten ten behoeve van het intern logistiek 
proces dat plaatsvindt in bedrijfsruimten. lnstallaties, constructies en terreinen worden 
niet meegenomen. Wanneer in het vervolg van dit onderzoek wordt gesproken over het 
logistiek proces wordt het intern logistiek proces bedoeld, tenzij anders is aangegeven. 

Om tot een definitie te komen voor het begrip 'logistiek vastgoed', wat in dit onderzoek 
wordt beperkt tot bedrijfsruimte, is het belangrijk om te weten wat onder het begrip 
'bedrijfsruimte', in deze context, moet worden verstaan [Keeris, 2001]: 

"Een vastgoedobject met een bepaalde functionaliteit en prestatieniveau dat qua 
hoofdfunctie is afgestemd, ingericht en geconditioneerd voor het verblijf en daarbij 
verrichten van menselijke arbeid in de zin van bedrijfsmatig gebruik van de ruimte, 
waarbij uitgesloten een voor productie- en bureauwerkzaamheden bestemde 
bedrijfsruimte." 

Binnen de bedrijfsruimte vindt het intern logistiek proces plaats dat transformatie van 
plaats, tijd en hoedanigheid mogelijk maakt. Dit wordt door Smith en Tompkins [1998] 
vertaald in de volgende logistieke basisfuncties: 

transformatie in plaats: 
ontvangen van goederen (receive); 
het verzamelen van de goederen wanneer zij benodigd zijn (pick); 
(gedeeltelijk) overbrengen van de goederen naar een afnemer (ship); 

transformatie in tijd: 
het in voorraad houden totdat goederen zijn benodigd (store); 



transformatie in hoedanigheid: 
bewerken van goederen na het primaire productieproces (VAL). 

Het intern logistieke proces is weergegeven in figuur 2+ In deze figuur zijn duidelijk 
de relaties van de hierboven vermelde functies met de transformaties weergegeven. Een 
detailomschrijving van de functies en verklaring van de gebruikte 
begrippen/afkortingen wordt in het volgende hoofdstuk weergegeven. Met hetgeen <lat 
hiervoor is beschreven en weergegeven kan een werkdefinitie van het begrip 'logistiek 
vastgoed' worden geformuleerd: 

"Een bedrijfsruimte, binnen een integraal proces van goederenbewegingen, met een of 
meerdere van de volgende hoofdfuncties: het mogelijk maken van het ontvangen, 
opslaan, bewerken (* productie) en verzenden van goederen in een bepaalde, door de 
afnemer, gewenste toestand van plaats, tijd en hoedanigheid" 

Het hanteren van deze definitie voorkomt begripsverwarring en schept duidelijkheid 
met betrekking tot het type vastgoedobject, de functionaliteit van het object en welke 
processen er plaatsvinden. 
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Nu helder is welke basisfuncties binnen een logistiek vastgoedobject worden 
uitgevoerd, kan gedetailleerder worden ingegaan op de functies van logistiek en welke 
aspecten met betrekking tot het vastgoed hierbij een rol (kunnen) spelen. Hiertoe wordt 
in hoofdstuk drie overgegaan tot het analyseren van het gebruik van logistiek vastgoed. 



3. Logistiek gebruiksproces 
3.1. ln/eiding 

Vanuit de gebruiker, vraagzijde van de markt, dient een logistiek vastgoedobject een 
aantal basisfuncties binnen het inteme logistieke proces te vervullen zoals in het vorige 
hoofdstuk is aangegeven. Welke partij stuurt <lit logistieke proces, met andere woorden: 
wie zijn gebruikers van het logistiek vastgoed? In paragraaf 3.2. wordt <lit duidelijk 
gemaakt. In de daarop volgende paragraaf wordt ingegaan op de basisfuncties die in 
logistiek vastgoed worden uitgevoerd. Hierbij wordt aangegeven welke aspecten en 
subaspecten vanuit logistiek oogpunt belangrijk zijn met betrekking tot het 
vastgoedobject waarin deze functies worden uitgevoerd. Buiten deze logistieke 
basisfuncties is er ook een aantal additionele functies. Deze worden in paragraaf 3+ 
weergegeven. Uit deze omschrijving volgt een aantal aspecten en subaspecten die voor 
een gebruiker van logistiek vastgoed van belang zijn en waamaar die organisatie de 
aangeboden logistieke objecten beoordeeld. Deze aspecten en subaspecten zijn in de 
tekst onderstreept en aan het einde van elke paragraaf in een overzicht weergegeven. 

3.2. Gebruiker 

3.2.1. lnleiding 

Om een beeld te vormen bij een logistieke gebruiker of ondememing zal worden 
beschreven hoe Kamers van Koophandel een organisatie omschrijven die logistieke 
activiteiten ontplooit. Er wordt vervolgens uitgebreid ingegaan op de typering van 
gebruikers die logistieke diensten leveren. 

3.2.2. Dienstverlening voor het vervoer 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) houdt een (deel)verdeling (de in 
Nederland ontwikkelde Standaard Bedrijfsindeling 1993 (SBI '93)) aan voor 
ondememingen die diensten verlenen voor het vervoer. Ook wordt door de Kamers van 
Koophandel een indeling in organisaties, met de activiteit die zij uitvoeren, 
aangehouden. Dit is de BIK indeling, een afkorting voor: Bedrijfs-Indeling Kamers van 
Koophandel, die door de Kamers van Koophandel wordt gebruikt. 

Efficiencyoverwegingen en gebruiksgemak hebben de Kamers van Koophandel er toe 
gebracht om de activiteitenindeling in hun register in belangrijke mate op SBI '93 af te 
stemmen. Met de invoering van BIK is aansluiting op intemationale afspraken over de 
typering van activiteiten bereikt. Daarom hebben SBI '93 en BIK de hoofdindeling 
gemeen. Het verschil is <lat de Kamers van Koophandel in de BIK nog meer groepen 
hebben onderscheiden, om voor de gebruikers van de gegevens de activiteiten 
verfijnder te kunnen typeren. Het gedeelte van de BIK van de dienstverlening voor het 
vervoer is weergegeven in bijlage III . Opmerking hierbij is <lat vastgoedobjecten, 
behorende bij activiteiten zoals 'opslag in tanks', niet worden meegenomen binnen de 
gebruikte definitie van 'logistiek vastgoed' in <lit onderzoek, zoals beschreven in 
hoofdstuk twee. 

Binnen de dienstverlening voor het vervoer, de logistieke dienstverlening, is naar aard 
van de activiteit van een ondememing deze indeling gemaakt. Hieruit komen 
gebruiker-, object- en locatieaspecten naar voren die bij de vraag en het aanbod een 
belangrijke rol (kunnen) spelen. CBS en de Kamers van Koophandel gaan echter niet 
zo ver in het omschrijven van de activiteiten, met de daarbij horende kenmerken van de 
betreffende groepen. Bovendien voeren logistieke organisaties meerdere activiteiten, 
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zodat een onderneming eigenlijk niet binnen een groep valt. In deze gevallen wordt de 
organisatie ingeschreven onder de groep die de hoofdfunctie beschrijft. Het komt 
echter voor <lat de hoofdfunctie van een organisatie in de tijd veranderd. Dit is veelal 
het geval (geweest) bij transporteurs die ook logistieke diensten verlenen en waarbij <lit 
de hoofdactiviteit is geworden. De BIK indeling wordt voornamelijk bij Kamers van 
Koophandel en het Centraal Bureau voor de Statistiek intern gebruikt. 

3.2.3. Verladers en logistieke dienstverleners 

Er zijn twee te onderscheiden gebruikers van logistiek vastgoed. De eerste groep zijn de 
fabrikanten van producten met een eigen logistieke dienstverlening en worden veelal 
verladers genoemd. Voorbeelden van verladers zijn bijvoorbeeld multinationale 
ondernemingen zoals Hewlett Packard, Philips en Sony. Bij veel fabrikanten/verladers 
vindt echter de bezinning plaats omtrent de vraag wat hun 'kernactiviteiten' zijn [van 
Goor en Ploos van Amstel, 1999]. Vaak resulteert <lit, logischerwijs, in het antwoord <lat 
de hoofdactiviteiten van een fabrikant bestaan uit de productie van goederen naar een 
bepaalde hoedanigheid en niet uit de transformatie van producten naar plaats en tijd. 
Vaak wordt door verladers gestart met het uitbesteden van de transportfunctie aan 
organisaties die zich volledig op transportfuncties hebben gespecialiseerd, maar na 
verloop van tijd worden ook andere logistieke activiteiten, zoals opslag en overslag, etc. 
aan een externe organisatie overgedragen. Hierbij wordt het vastgoed, <lat gebruikt 
wordt voor de logistieke activiteiten, ook afgestoten. Ook komt het voor <lat de eigen 
fysieke distributieorganisatie eerst een apart profit-center wordt, maar na enige tijd 
wordt verkocht aan een externe organisatie. Dit alles heeft betrekking op de 
kostenbesparing die zo'n externe organisatie, ook wel logistieke dienstverlener 
genoemd, kan realiseren door voordelen te behalen op schaal, bereik en dichtheid. Dit 
uitbesteden van logistieke activiteiten wordt 'out-sourcing' genoemd. 

De tweede, groeiende groep gebruikers zijn, zoals hiervoor vernoemd, de logistieke 
dienstverleners. Deze groep voert alle externe logistieke functies uit die naast de 
productie van goederen benodigd zijn. Het is belangrijk om te accentueren <lat een 
logistieke dienstverlener geen juridisch eigenaar wordt van de goederen waarmee hij 
werkt volgens van Heusden, Vis en Zijl van de Erasmus Universiteit Rotterdam [2002] . 
Dit is het belangrijkste verschil tussen een verlader en de logistieke dienstverlener. In 
de logistieke wereld worden de verschillende dienstverleners omschreven als second-, 
third and fourth-party logistics providers, afgekort 2PL, 3PL en 4PL. Hierbij is de eerste 
partij (1PL) de ladingbelanghebbende. De 2PL, 3PL en 4PL richten zich allemaal op 
logistieke taken van anderen. De 2PL zijn de (traditionele) transportondernemingen die 
enkel voor het vervoer van de producten en goederen zorgen. De verladers verlangen 
echter steeds meer dan de traditionele diensten zoals transport en opslag volgens 
Witlox [2004] . Deze zogenaamde "3PL" bedrijven bieden bovenop de operationele 
activiteiten een mimer aantal waardetoevoegende (VAe) en expertiseactiviteiten (WMS 
en VMI2

) aan. Het gaat dus om een bredere invulling van het transport- en 
voorraadmanagement met aandacht voor aanvoerlogistiek, 'interne' logistiek tussen 
vestigingen, distributie en retourlogistiek, douaneafhandeling, etc. Waar de 3PL 
dienstverlener zich voornamelijk nog toelegt op controle en opvolging, gaat de 4PL 
dienstverlener daarbovenop nog het grootste deel of zelfs de gehele 'supply chain' 
sturen, plannen, optimaliseren en synchroniseren. Een 4PL dienstverlener treedt op als 
een ware interface of "ketenregisseur" tussen de verlader en de verschillende transport
en logistieke ondernemingen. 

r Value Added Logistics (VAL): bewerken van goederen na het primaire productieproces, zeals om., in., 
verpakken, etc. 

2 Warehouse Management System (WMS) : (geautomatiseerd) systeem voor de besturing van een 
goederenstroom 
Vendor Managed Inventory (VMI): (geautomatiseerd) systeem waarbij leveranciers de voorraad beheren van 
afnemers 



In Nederland zijn ongeveer 300 logistieke diensverleners actief, waarvan DHL Express, 
Vos Logistics en Exel de grootste zijn. Een overzicht van 50 van de 200 grootste 
logistieke dienstverleners in Nederland, die elk jaar door de Vereniging Nederland 
Distributieland wordt opgezet, met enige kerncijfers is weergegeven in bijlage IV. Het 
merendeel houdt zich behalve met 'pure' taken als ontvangen, verzenden, opslag en 
VAL ook met transport bezig, immers ook een onderdeel van de logistiek. Deze laatste 
taak is, zoals reeds in hoofdstuk twee vermeld, een externe logistiek proces en wordt in 
<lit onderzoek niet meegenomen. In de volgende paragrafen wordt uitgebreid ingegaan 
op de uit te voeren taken van logistieke dienstverleners. 

3.3. Basisfuncties 

3.3.1. lnleiding 

Zoals eerder in hoofdstuk twee is vermeld bestaat het (intern) logistiek proces uit een 
aantal basisfuncties. Deze worden vertaald naar de bedrijfsvoering in of rond een 
logistiek vastgoedobject. Ruwweg worden door Gelders en Pintelon [1995] de volgende 
basisprocessen worden onderscheiden, die in de volgende paragrafen worden 
toegelicht: 

ontvangen (receive) ; 
opslag en overslag (store) ; 
onderverzamelen (pick); 
bewerken; 
verpakken en verzenden (ship); 
verwerken van informatie. 

De concrete invulling van deze functies is uiteraard afhankelijk van de specifieke 
situatie van het productgamma, de vraagkarakteristieken, de klantwensen en de ter 
beschikking staande middelen (ruimte, uitrusting, mankracht, etc.). De hieronder 
weergegeven uitleg met betrekking tot de processen kan per logistieke onderneming 
afwijken, hiervoor worden in paragraaf 3+ al een aantal additionele functies 
beschreven. De logistieke markt heeft echter dermate specifieke en specialistische 
kenmerken <lat het moeilijk is om een totaalbeeld te scheppen. 

3.3.2. Ontvangen van goederen 

Bij de ontvangst van goederen slaat het extern logistiek proces om in het intern 
logistiek proces. Het vervoersmiddel met de goederen arriveert op het terrein bij het 
logistieke vastgoedobject. De bereikbaarheid en toegankelijkheid via de diverse 
modaliteiten, van de locatie en het object zijn van groot belang. Een wegverbinding is 
altijd aanwezig, overige verbindingen, zoals spoor-, water- en luchtverbinding zijn 
afhankelijk van het type goederen <lat wordt verwerkt. Logistieke objecten hebben dan 
verschillende terreinontsluitingen en zijn bijvoorbeeld aan het spoor, aan de kade in 
een haven of bij een luchthaven gesitueerd. Het gaat er hierbij om het verkeer op de 
openbare weg zo weinig mogelijk te hinderen en te zorgen voor de kortste en veiligste 
weg naar de laad- en losplaatsen. 

Het interne logistieke proces dient nagenoeg naadloos aan te sluiten op het externe 
proces. Wanneer <lit niet het geval is kan <lit voortkomen uit belemmeringen op de 
transportroutes, waarvan files de grootste belemmering kan zijn. Dit stoort het totale 
logistieke proces waardoor wachttijden ontstaan in de verschillende vervolgprocessen. 
'Tijd' is ook in deze branche 'geld'. De aankomst van de goederen vindt plaats op het 
buitenterrein van het logistieke vastgoedobject, hiervan is de capaciteit (oppervlakte)en 
inrichting met betrekking tot het manoeuvreren en het parkeren op eigen terrein van 
groot belang zodat oponthoud zoveel mogelijk kan worden vermeden. 



30 

De eigenlijke ontvangst (of goedereninslagfunctie) bestaat voomamelijk uit het lossen 
van de binnenkomende goederen, het controleren van vrachtdocumenten, het 
identificeren van de goederen, het controleren van de verpakking, de kwaliteit en de 
hoeveelheid. De ruimte hiervoor binnen het gebouw wordt vaak de impeditie genoemd. 
Hiema kunnen goederen worden verzonden naar de opslag (dispatching). Deze 
verplaatsing (transformatie in plaats) naar de opslagruimte wordt gevolgd door een 
plaatshandeling (positioneren) van de goederen op de juiste plaats. De ontvangstruimte 
of impeditie staat ook in voor de verwerking van eventuele retourzendingen. 

Aspect Subaspect 
bereikbaarheid verbinding 

belemmering 
toegankeli jkheid terreinontsluiting 
capaciteit oppervlakte 

parkeren 

tabel p. logistieke vastgoedaspecten en -subaspecten bij het ontvangen van goederen 

3.3.3. Bewerken van goederen: verandering in verzamelingseenheid 

Het bewerken van goederen valt steeds vaker onder de uitvoerende functies van een 
logistieke dienstverlener. Dit is bekend onder de naam Value Added Logistics. Maar er 
vinden ook bewerkingen plaats bij de functies ontvangen en verzenden van goederen. 
Hierbij wordt vaak de verzamelingseenheid veranderd. Deze handelingen dienen te 
worden uitgevoerd ten behoeve van de opslag- of overslag van goederen. Voor deze 
handelingen dient ruimte te worden gereserveerd, welke in veel gevallen in directe 
verbinding of deel uitmaakt van de opslag- of overslagruimte. In paragraaf 3+2., waar 
VAL als additionele functie wordt besproken, wordt hier uitgebreid op ingegaan 

3.3.4. Ops lag van goederen 

De opslagfunctie houdt de fysieke opslag in van de goederen tot op het ogenblik <lat de 
vraag zich voordoet (transformatie in tijd) en kan, buiten het transport van de goederen, 
gezien worden als hoofdfunctie van de logistiek. Deze tijdsoverbrugging kan een gevolg 
zijn van allerlei factoren [van Heusden, Vis en Zijl, 2002] : 

de aanvoer vindt in aanmerkelijke grotere hoeveelheden plaats dan de afVoer; 
de afnemer is nog niet bekend op het moment <lat de goederen worden 
ontvangen; 
het product moet nog extra, klant- of landspecifieke, bewerkingen ondergaan 
(VAL); 
het product moet nog een bepaalde periode in opslag voordat het geschikt is 
voor verzending (rijping) . 

Zowel de aard en de omvang van de goederen die moeten worden opgeslagen, als de 
vraagkarakteristieken bepalen in hoge mate het toe te passen opslagsysteem of -
methodiek. De meest gebruikte zijn de palletstellingen, inrij- en doorrijstelling, 
doorrol- en doorglijstellingen, draagarm- en insteekstellingen en legbord- en 
vakkenstellingen. Het voert in het kader van <lit onderzoek te ver deze mogelijkheden te 
bespreken. De opslagmethodieken laten zich onderling in ieder geval onderscheiden 
door de ruimtebenutting, de bewerkingsmogelijkheid en de gerichte vormgeving met 
betrekking tot de goederen. Hierdoor verschilt de capaciteit per object, die wordt 
bepaald door het oppervlakte en de hoogre van het object. Wat hierbij ook een rol speelt 
is de vloer van de opslagruimte op zich, deze dient met betrekking tot de hoogte en het 
type goederen ook over de juiste draagkracht en afwerking te beschikken. De 



flexibiliteit, die zich uitdrukt in de hart op hart afstand van de kolommen, bepaalt 
voomamelijk de indeelbaarheid van het object en de mogelijkheden voor het toepassen 
van verschillende opslagsystemen. De meest gebruikte criteria, volgens van Goor en 
Ploos van Amstel [1999] bij het indelen van de opslagruimte zijn: 

indeling naar vraagfrequentie of omzetsnelheid; 'snellopers', de veelgevraagde 
artikelen komen voor in het magazijn op grijphoogte. Langzaam lopers, de 
minder gevraagde artikelen komen achter in ofboven in het magazijn; 
indeling naar fysieke eigenschappen; chemische stoffen worden bij elkaar in 
afzonderlijke ruimte opgeslagen, zware goederen worden bij elkaar 
opgeslagen, het zelfde geldt voor goederen die in een stofuije of gekoelde 
opslag horen; 
indeling naar, qua handeling, bij elkaar horende artikelen of artikelgroepen: 
artikelen die op een of andere manier met elkaar in verband staan, worden bij 
elkaar opgeslagen. Bijvoorbeeld een pot verf die vaak in combinatie met een 
kwast en roerhoutje wordt gekocht; 
indeling naar bulkvoorraad en werkvoorraad: de opslagruimte is ingedeeld in 
een voorraad waarruit de orders worden verzameld (werkvoorraad) en de rest 
van de voorraad (bulkvoorraad). Het aanvullen van de werkvoorraad kost een 
extra handeling en tijd; 
indeling volgens 'vrije locaties' (randomized storage) of 'vaste locaties' 
(dedicated storage): in het eerste geval kan elk artikel op een willekeurige 
plaats in het magazijn worden opgeslagen, de opslagruimte kan hierdoor beter 
worden benut. In het tweede geval staan de goederen op vaste plaatsen in de 
opslagruimte. Bij fluctuaties in de voorraad van een goed is het maximaal 
benutten van de opslagruimte niet mogelijk. 

De wijze van opslag is voomamelijk gericht op het zoveel mogelijk vermijden van 
loopafstanden (handeling kosten) en op het zo efficient mogelijk benutten van de 
beschikbare opslagruimte (opslagkosten). In de praktijk is de inrichting van een 
logistiek vastgoedobject nooit gelijk, meestal is deze afgestemd op de specificaties van 
de functies van de ondememing. In <lit onderzoek wordt niet verder ingegaan op de 
inrichting van het object vanwege de diversiteit en omdat <lit buiten het vastgoedgebied 
valt. 

Aspect Subaspect 
functies hoofdfunctie 
capaciteit oppervlakte 

hoogte 
flexibiliteit indeelbaarheid 

tabel 3.2. logistieke vastgoedaspecten en -subaspecten bij de opslag van goederen 

3.3.5. Overslag van goederen: crossdocking 

Afhankelijk van de aard van de goederen en de dienstverlening fungeert een logistiek 
vastgoedobject voor bepaalde goederen of in bepaalde gevallen als een overslagcentrum. 
De binnenkomende goederen worden dan niet in opslag genomen, maar worden 
rechtstreeks doorgesluisd naar de verzendruimte (zie figuur p.) Een tweede 
hoofdfunctie van logistiek die ook wel "crossdocking" wordt genoemd. Overslag wordt, 
net als opslaan, als hoofdfunctie gezien omdat er specifiek 'op maat gemaakte' 
vastgoedobjecten bestaan waarin deze functie binnen het logistieke proces wordt 
uitgevoerd. Bij de overslag van goederen worden de verwachte ontvangsten in feite al 
bij de beschikbare voorraad geteld. Crossdocking kan om verschillende redenen 
worden toegepast [van Goor en Ploos van Amstel, 1999] : 



bij verandering van transportmiddel; 
bij een bekende vraag en 'just in time delivery'; 
bij producten waarbij opslag door geringe houdbaarheid niet mogelijk is; 
bij sortering naar land, streek, plaats, uitvoering, etc. 

Vaak worden goederen op bepaalde locaties van het ene naar het andere 
transportmiddel geladen. Dit kan van een schip naar een vrachtauto zijn, doordat de 
eindlocatie niet per schip bereikbaar is. Ook kan van vrachtauto naar vrachtauto worden 
overgeladen. Dit kan het geval zijn doordat distributie in kleinere of grotere volumes 
wordt voortgezet, of <lat producten in het overslagcentrum worden gesorteerd naar 
land, streek of plaats. Tevens worden ook goederen en grondstoffen in een 
overslagcentrum gesorteerd die rechtstreeks van leverancier naar afuemer worden 
vervoerd. Hier is de vraag al bekend of worden, door minimale voorraad te houden, 
goederen zo kort mogelijk voordat ze nodig zijn aangevoerd. 

Bij overslag van goederen dient de toegankelijkheid van het terrein en het object 
optimaal te zijn. Doordat ontvangst en verzending vaak tegelijkertijd plaatsvindt dient 
er rekening te worden gehouden met de indeling van het gebouw en het aantal laad- en 
losfaciliteiten. De indeling is een logistiek vraagstuk <lat in <lit onderzoek buiten 
beschouwing wordt gelaten. 

j j verzenden 

D DD 0 0 
D 0 88 D D DO 
D 0 D D [J 0 D D O 
D O D DOD D D D D 0 D 
IJ 0 D DD D D D 

~~ sorteren 

D DD DD D DD 
D DO D DD DD D DD D 

DD DD DO D DD D 0 
DD D DD D 0 D 
D D DD D 

ontvangst f 

D 
figuur p . indeling logistiek object met functie overslag 

Een goed voorbeeld van overslag in combinatie met opslag kan worden gegeven aan de 
hand van een distributiecentrum voor supermarktketens waar (houdbare) artikelen uit 
voorraad worden geleverd, terwijl de categorie 'vers' (zuivel, vlees, groenten en 
dergelijke) via crossdocking wordt toegevoegd. Dit komt omdat opslag voor deze 
(vers)producten niet mogelijk is in verband met beperkte houdbaarheid. 

Aspect Subaspect 
functie hoofdfunctie 
toegankeliikheid laad- en losfaciliteiten 

tabel 3-3- logistieke vastgoedaspecten en -subaspecten bij de overslag van goederen 



3.3.6. Orderverzamelen 

Orderverzamelen (sortering) is het proces waarbij goederen worden weggehaald uit het 
magazijn om aan een specifieke klantenorder te voldoen (transformatie in plaats) . Het 
is de kem van de dienstverlening die het logistiek vastgoed aan de klant verschaft. De in 
opslag aanwezige producten moeten dus op het juiste moment bereikbaar zijn. 
Daamaast vindt er een consolidatie plaats, waarbij verschillende producten voor een 
klantorder worden samengebracht. Deze consolidatie wordt in grote mate bei:nvloed 
door de orderverzamel-methodiek; de mogelijkheden hiervoor worden echter beperkt 
door het opslagsysteem, dat afhankelijk is van het type goederen en de capaciteit en 
flexibiliteit van het te betrekken object. Manuele orderverzameling is zeer 
arbeidsintensief Vandaar dat in een aantal situaties grote investeringen worden gedaan 
om dit proces (gedeeltelijk) te automatiseren. Dit gebeurt vaak middels op maat 
gemaakte systemen, die bij overgang naar een ander object vaak worden meeverhuisd. 

Aspect Subaspect 
capaciteit oppervlakte 

hoogte 
flexibiliteit indeelbaarheid 

tabel 3+ logistieke vastgoedaspecten en -subaspecten bij het orderverzamelen 

3.3.7. Verpakking en verzending 

Verpakking en verzending bevat onder andere de controle op volledigheid van de 
afgeleverde orders, de verpakking per order, het groeperen van de orders per 
bestemming, het genereren van allerhande documenten (verzendingsnota's, 
transportlabels, etc.), het maken van laad- en transporteenheden en dergelijke. De 
verpakkingsactiviteit krijgt de laatste tijd nogal wat aandacht vanuit ecologisch oogpunt 
(biologisch afbreekbare verpakkingsfilmen, herbruikbare en gestandaardiseerde pallets 
en containers, etc.) . 

De scheiding tussen verpakken, behorende bij het verzenden en verpakken vanuit VAL 
activiteiten is onduidelijk geworden, als uitgangspunt geldt dat verpakken nodig is om 
een order te verzenden en dat dit hierdoor een onderdeel is van het verzenden. 

De ruimte voor verpakking en verzending wordt dikwijls aangeduid als de 
expeditieruimte of -vloer en client bereikbaar en toegankelijk te zijn voor de 
transportrniddelen welke het verdere traject van het extern logistieke proces verzorgen. 
Hiervoor gelden aspecten en subaspecten die ook van belang zijn voor de ontvangst van 
goederen, echter zijn zij hiervoor niet zodanig meegenomen. 

Aspect Subaspect 
bereikbaarheid verbinding 

belemmering 
toegankeliikheid terreinontsluiting 
capaciteit oppervlakte terrein 

parkeren 

tabel 3.5 . logistieke vastgoedaspecten en -subaspecten bij het verzenden van goederen 

3.3.8. lnformatieverwerking 

Parallel met de voorgaande processen, die allemaal te maken hebben met 
goederenbehandeling en - opslag, moet informatie worden opgenomen, verwerkt, 
opgeslagen en verstrekt. De informatiestroom verdient tegenwoordig evenveel aandacht 
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als de goederenstroom. Het gebruik van de informatietechnologie in de 
goederenbehandeling en goederenopslag is al reeds ver doorontwikkeld. In de 
hedendaagse logistieke vastgoedobjecten is de computer niet meer weg te denken en 
zijn diverse (computer)systemen ontwikkeld om informatieprocessen te automatiseren. 
Dit zijn zogenaamde Warehouse Management Systemen (WMS). Deze ondersteuning 
kan volgens van Goor en Ploos van Amstel [1999] vele voordelen opleveren: 

het optimaal benutten van de opslagcapaciteit; 
efficienter werken; 
nauwkeurigheid en betrouwbaarheid; 
integratie van processen. 

Door een goede planning en een effectieve aansturing kunnen onnodig werk en 
overbodige verplaatsingen van medewerkers en equipement worden voorkomen. 
Automatisering vindt voomamelijk plaats bij het volgende [van Goor en Ploos van 
Amstel, 1999] : 

financiele administratie; 
automatische zending of artikel identificatie (bar-codering); 
lokalisatie, informatie over plaats voertuig; 
mobile communicatie; 
prestatieverantwoording, verschaffen van managementinformatie; 
aanleggen en up-to-date houden van databanken voor allerlei informatie; 
verkrijgen van voorraadinformatie; 
etc. 

Hoewel deze hulpmiddelen (automatisering- en informatiesystemen) voomamelijk 
specifiek voor bepaalde gebruikers op maat worden ontwikkeld, verschijnen de laatste 
jaren steeds meer standaardpakketten. Automatisering van het logistieke proces wordt 
hierdoor steeds laagdrempeliger. Toch zijn standaardpakketten in, met name de wat 
grotere en complexere, logistieke processen veel minder ingeburgerd dan in 
productieomgevingen. Dit komt voomamelijk door de verschillende opslagsystemen 
die verschillende inslag- en uitslagregels noodzakelijk maken, de grote diversiteit aan 
intern transportmaterieel, met elk een eigen aansturing en de diversiteit van processen 
en goederenstromen die moeten worden ondersteund. 

Omdat elke logistieke organisatie verschillende processen uitvoert, wordt het voor dit 
verslag te complex om verder op de automatisering- en informatiesystemen in te gaan. 
Wat belangrijk is bij informatieverwerking is <lat de communicatiemogelijkheden via 
spraak en data in het gebouw voldoende dienen te zijn. 

Subas ect 
communicatie 

tabel 3.6. logistieke vastgoedaspecten en -subaspecten bij de informatieverwerking 

3.4. Additionele functies 

3.4.1. lnleiding 

Goedereneigenschappen bepalen voor het overgrote deel de verschijningsvorm van 
goederen en leggen hierdoor speciale eisen op aan de basisfuncties van logistiek 
vastgoed waardoor er een directe en onderlinge relatie bestaat met de 
verzamelingseenheid, de conditionering, de beveiliging en de modaliteit, etc. van 



goederen. Hierdoor is in de praktijk een aantal additionele functies ontstaan die 
regelmatig als logistieke activiteiten worden beschouwd. 

3.4.2. Bewerken van goederen: Value Added Logistics (VAL) 

Value Added Logistics (VAL) is een term die eind jaren tachtig werd uitgevonden door 
belangenvereniging Nederland Distributieland (NLD) [Verhoeven, 2000] . VAL staat 
voor het combineren van productieprocessen met logistieke activiteiten, waardoor 
kosten worden verlaagd en de service wordt verhoogd. Producenten concentreren zich 
op hun kemactiviteiten en maken de constante afWeging of ze producten en diensten 
zelf moeten uitvoeren of bij derden in moeten kopen. Bij vergelijking van VAL met het 
begrip 'logistieke veredeling3, blijken zij elkaar gedeeltelijk te overlappen. In het 
algemeen kan gesteld worden <lat de term veredeling een bredere lading dekt dan VAL. 
VAL beperkt zich in vele gevallen tot toegevoegde waarde activiteiten na het primaire 
productieproces. 

V AL-activiteiten zijn met name een interessante optie voor artikelen met een hoog 
voorraadrisico. Deze artikelen kenmerken zich als producten met een korte 
levenscyclus, een hoge waardedichtheid, langzaam lopende producten en producten 
waarvan de vraag gedifferentieerd en moeilijk voorspelbaar is. Activiteiten waaraan bij 
VAL moet worden gedacht, betreffen inpakken, ompakken, verpakken, labellen, 
etiketteren, prijzen, kitten (samenvoegen), assembleren, testen en kwaliteitscontrole, 
repareren, land- of klantspecifiek maken, etc. Er kan echter ook een aantal activiteiten 
in de informatiestroom worden aangeboden. Daarbij kan worden gedacht aan het 
bijhouden van de goederenadministratie, het verrichten van de orderafhandeling, de 
facturering, de debiteurenadministratie en de inkoop. 

Bij het ontvangen en verzenden van goederen vinden vaak VAL activiteiten plaats. 
Daarbij wordt vaak gesproken over verzamelingseenheden. Een verzamelingseenheid is 
de verpakkingsvorm die door de uit te voeren logistieke functie als een eenheid wordt 
gezien. Zo zal de verzamelingseenheid van de ontvangen goederen veelal anders zijn 
dan de eenheid waarop deze goederen worden opgeslagen en hoe deze worden 
verzonden. Een uitzondering hierop kan de crossdock van goederen zijn. Als mogelijke 
verzamelingseenheden worden onderscheiden [Olsthoom en Vermunt, 1995]: 

modaliteitseenheid (trein, schip, vliegtuig, vrachtauto); 
transporteenheid (container, wissellaadbak, trailer); 
laadeenheid (ladingdrager) (pallet, rolcontainer, display); 
verpakkingseenheid (doos, tray, krat) ; 
producteenheid (artikel) . 

In figuur 3.2. zijn de verschillende verzamelingseenheden weergegeven, alsmede 
activiteiten die (moeten) worden uitgevoerd bij een verandering van de 
verzamelingseenheid van goederen. Deze activiteiten worden normaliter bij de 
basisfuncties ontvangst van goederen, de inslag en bij verpakking en verzending 
uitgevoerd. Als voorbeeld kan de term 'bonte pallet' worden aangehaald. Deze pallet 
bestaat uit verschillende verpakkingseenheden met verschillende artikelen welke soort 
bij soort moeten worden opgeslagen. Hierdoor moet eerst een aantal bewerkingen 
plaatsvinden alvorens kan worden opgeslagen. Wanneer een verandering wordt 
aangebracht in de samenstelling van een verzending door verzendingen samen te 
voegen (groupage) ofWel te splitsen (degroupage), dan wordt <lit 'omgroupage' 
genoemd. 

3 Logis tieke veredeling: "het toevoegen van waarde aan de goederenstromen in de logistieke keten voor of na 
een primaire productieactiviteit, door het uitvoeren van voorbereidende en/of uitgestelde 
productieactiviteiten en/of (additionele) functie" 
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modaliteitseenheid 

formeren 1f R desembarceren 

transporteenheid 

stuff en 1f R strip pen 

laadeenheid 

palletiseren 1f R depalletiseren 

verpakkingseenheid 

inpakken 1f R uitpakken 

producteenheid 

figuur 3.2. verzamelingseenheden [Olsthoom en Vermunt, 1995] 

Een voorbeeld ter verduidelijking. Bij het inpakken van zes blikken bruine bonen in 
een doos veranderd de verzamelingseenheid van producteenheid (blik bonen) naar 
verpakkingseenheid (doos). Indien een pallet Oaadeenheid) met 60 dozen met elk zes 
blikken bruine bonen wordt verdeeld over twee pallets met elk 30 dozen dan is deze 
ompakhandeling geen sprake van verandering van de verzamelingseenheid; deze blijft 
de laadeenheid. 

Het verlenen van VAL diensten van een logistieke organisatie heeft tot gevolg dat de 
eisen ten behoeve van locatie en het object belangrijker worden. Voor deze VAL 
activiteiten dient, in sommige gevallen gespecialiseerd, personeel in dienst te zijn en is 
het gewenst of noodzakelijk om eenvoudig en snel bereikbaar te zijn voor relaties_ als 
leveranciers en/of afnemers. Het object heeft extra ruimte nodig welke dient te voldoen 
aan de eisen die gesteld worden aan dergelijke activiteiten. Vaak vinden deze 
activiteiten plaats op entresol vloeren, ook wel mezzanine genoemd. Dit is de benaming 
voor een tussenverdieping van een gebouw, welke netto een lagere hoogte heeft dan de 
helft van de hoofdverdieping, waarmee zij voor functioneel gebruik in verbinding staat 
met de overige ruimte [Keeris, 2001]. Deze, door een tussenvloer, gecreeerde ruimten 
worden veelal ingericht als assemblage- of kantoorruimte, maar ook wel voor opslag 
van (lichte) goederen, etc. Deze vloeren kunnen vaak in een later stadium (bij tekort 
aan vloeroppervlakte) worden aangebracht. Bij het uitvoeren van V AL-activiteiten moet 
rekening gehouden worden met facilitaire voorzieningen zoals kantoren en QYfrige 
waarbij de wet- en regelgeving van het Bouwbesluit en de Arbo-wet, die 
klimaatbeheersing, ventilatie, verlichting (daglicht) , beveiliging en voldoende was- en 
toiletgelegenheden, etc. voorschrijven, dienen te worden gehandhaafd. Deze regels en 
wetten zijn verplicht voor elke logistieke gebruiker en worden hierdoor niet bij voorbaar 
als aspect in de tabel geplaatst. 



Aspect Subaspect 
bereikbaarheid relaties 
functie (additionele) functie 
facilitaire voorzieningen kantoor 

overige voorzieningen 

tabel 3.7. logistieke vastgoedaspecten en -subaspecten bij value added logistics 

3.4.3. Conditionering 

Conditioneren is eigenlijk het onderhouden, het in de juiste toestand houden, van de 
goederen. In het perspectief van logistiek betekent dit het onderhouden van goederen 
en producten tijdens het ontvangen, opslaan, bewerken en verzenden ervan. De juiste 
conditie van goederen en producten is niet altijd hetzelfde. Daarom kan conditionering 
als (additionele) functie worden gezien. De verschillende condities waaronder goederen 
dienen te worden opgeslagen kunnen zijn [van Goor en Ploos van Amstel, 1999]: 

normaal; 
koelen; 
vriezen; 
droog / stofvrij ; 
gevaarlijk. 

Bij de conditionering 'normaal' wordt bedoeld dat goederen onder normale 
omstandigheden worden op- of overgeslagen. Het zijn goederen die niet temperatuur 
of luchtvochtigheid gevoelig of brandbaar en/of explosief zijn. Toch wordt er in 
logistiek vastgoed met normale conditionering regelmatig verwarming, koeling en 
ventilatie toegepast, om hiermee toch enigszins constante klimaatcondities te 
handhaven. Vaak ook ten behoeve van het personeel. 

De opslag van bederfelijke producten zoals zuivel, vlees, groenten, fruit en consumptie 
ijs is een complex proces door het bederfelijke karakter van deze goederen. De vraag 
naar bederfelijke producten fluctueert van dag tot dag en is in de laatste jaren steeds 
verder uitgesplitst naar goederen met specifieke kwaliteitseisen en 
verschijningsvormen. De houdbaarheid hangt af van vele factoren waaronder de 
opslagduur, de temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, geuren en ventilatie 
[Broekmeulen, 1998]. De opslag van bederfelijke goederen komt steeds meer voor bij 
logistieke dienstverleners, maar nog steeds voomamelijk bij productiebedrijven en 
retail-distributiecentra. De gebruikelijke activiteiten ontvangen, opslaan, overslaan en 
verzenden worden hier geconditioneerd uitgevoerd. Ongewenste opslagcondities voor 
een bederfelijk product of een slechte scheiding van uitgaande en retourstromen 
kunnen leiden tot onaanvaardbare gezondheidsrisico's voor de consumenten. Hiervoor 
dient elke ondememing die omgaat met voedingsmiddelen een HACCP, ofwel 
kwaliteitrnanagementsysteem dat is gericht op het analyseren en beheersen van de 
risico's op het gebied van voedselveiligheid, te hebben. De logistieke objecten 
beschikken bij koelen en/of vriezen over een grote geconditioneerde (koel- en/of vries-) 
ruimte plus een aantal koel- en/of vriescellen waarin specifieke condities heersen. De 
installatie om koelen en vriezen mogelijk te maken dient een zwaardere 
energievoorziening in de vorm van elektrisch aansluitvermogen te krijgen. Daarbij 
komt dat ook een voorziening in het geval van stroomuitval noodzakelijk is. Tevens 
moeten deze cellen en het object van vloer-, wand- en daki..sQ!atie te zijn voorzien om zo 
weinig mogelijk energie te verliezen. Dit houdt in dat, om het koelen en vriezen 
mogelijk te maken, gelet moet worden op een groot aantal bouwkundige 
voorzieningen. Het is echter mogelijk om een bestaand object te upgraden naar een 
object met koel- en/of vriesfunctie, <lit betekent vaak redelijk grote investeringen. 
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Bij de opslag van kwetsbare en gevoelige goederen, zoals onderdelen ten behoeve van 
elektronische apparaten, is het noodzakelijk <lat opslagruimten op de juiste manier zijn 
geconditioneerd (ook wel high-tech goederen genaamd). Dit betekent stofVrij en een 
juiste temperatuur en luchtvochtigheid zodat er geen aanslag en/of condens, etc. op de 
kwetsbare onderdelen kan vormen. De opslagruimten voor deze goederen dienen, 
bouwtechnisch en installatietechnisch, te zijn aangepast zodat wordt voldaan aan de 
eisen die hieraan worden gesteld. 

De conditie gevaarlijk bestaat uit brandbaar en explosief. Met name bij opslagplaatsen 
voor gevaarlijke stoffen zoals chemicalien en bestrijdingsmiddelen, dienen de 
opslagruimten aan specifieke eisen te voldoen. De opslag van kleine hoeveelheden 
gevaarlijke stoffen kan, zo nodig gescheiden, plaatsvinden in losse kasten, ingebouwde 
kasten of kluizen. Vanuit logistiek oogpunt (ruimteflexibiliteit) is het echter aan te 
raden de verschillende partijen zoveel mogelijk in een ruimte te combineren. Bij zeer 
grote hoeveelheden kan het daarentegen voordeliger zijn om de gevaarlijke stoffen op 
grond van hun bedrijfsrisico op te splitsen en in aparte opslaggebouwen onder te 
brengen. Het nadeel van het ruimteverlies, bijvoorbeeld ten gevolge van muren en 
scheidingsconstructies, vervalt dan grotendeels door de toch al grote omvang van de 
gebouwen. Met een dergelijke compartimentering kan worden bereikt <lat de zwaarste 
eisen alleen gelden voor een deel van de opslaggebouwen. Tevens betekent deze 
maatregel in geval van calamiteit een beperking van het bedrijfsrisico. 

Door de Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen (CPR), die op <lit 
gebied van overheidswege een coordinerende en stimulerende taak heeft, is een groot 
aantal richtlijnen (wet- en regelgeYing) voor de opslag van gevaarlijke stoffen opgesteld. 
Deze richtlijnen zijn opgesteld met het doel de kans op de effecten van ongevallen zo 
klein mogelijk te houden. Hiervoor is de beschikking over de volgende mogelijkheden 
[Buitendijk, 1997]: 

een brandwerende uitvoering van gebouwdelen, een en ander afhankelijk van 
de afstanden ten opzichte van andere gebouwen, andere vormen van opslag of 
erfafscheidingen; 
infrastructurele maatregelen, zoals het veilig laden en lossen en de 
bereikbaarheid van brandweervoertuigen; 
de vermijding van combinaties van stoffen die gevaar kunnen opleveren door 
middel van compartimentering; 
preventie en zo snel mogelijke repressie van brand door het installeren van 
adequaat brandbestrijdingssysteem; 
de vermijding van schade aan het milieu door bodemverontreiniging, vooral bij 
een calamiteit; 
maatregelen om te voorkomen <lat door lekkage of morsen gevaarlijke en 
ongezonde situaties ontstaan, zoals ventilatie en rook- en warmteafvoer. 

Een verdere uitwerking van deze mogelijkheden geeft geen aanvullende informatie. 
Belangrijk is <lat bij conditioneren diverse bouwkundige en installatietechnische 
voorzieningen aanwezig dienen te zijn en er een strengere wet- en regelgeving geldt die 
een grotere calamiteitenbeveiliging tot gevolg heeft. 

Aspect Subaspect 
functie (additionele) functie 
bouwkundige en installatie- klimaat 
technische voorzieningen energie 
wet- en regelgeving milieu 
ca la mi tei tenbeveiliging preventie 

tabel 3.8. logistieke vastgoedaspecten en -subaspecten bij conditionering 



3.4.4. Douane 

Uit de marktanalyse in bijlage I volgt <lat steeds meer ondememingen (verladers en 
logistieke dienstverleners) Nederland zien als een land <lat bij uitstek geschikt is voor 
de vestiging van een centrum voor logistieke diensten voor geheel Europa. Hierdoor 
ontstaat in- en export van goederen. Deze goederen moeten worden gecontroleerd door 
de overheid middels douanevoorzieningen. Buiten het opslaan en overslaan van 
goederen wordt de douane functie voor logistieke dienstverleners steeds vaker een 
(additionele) functie. 

Vroeger werden aangevoerde, maar nog niet ingevoerde goederen 'bewaakt' door een 
douaneambtenaar. Dit kon zowel in douaneloodsen als in particuliere en publieke 
douane entrepots. De douaneambtenaar was fysiek aanwezig bij de goederen en dat 
bracht de nodige beperkingen met zich mee bij de logistieke operatie (openingstijden 
en vestigingsplaatsen). Al een aantal jaren is de Nederlandse douane een stap verder 
gegaan in haar dienstverlening. Naast relatieve beperkte regelingen is de douane ertoe 
overgegaan om in bepaalde situaties toe te staan, dat de bewaking van 'goederen onder 
douaneverband' volledig via de administratie van de bedrijven loopt, waarbij de douane 
zich beperkt tot het uitvaardigen (en controleren) van regels die door betrokken 
bedrijven dan worden uitgevoerd. 

As ect Subas ect 
functies additionele functie 

tabel 3.9. logistieke vastgoedaspecten en -subaspecten bij douane activiteiten 

3.4.5. (waardevolle) Goederen en beveiliging 

Beveiliging wordt vanuit een tweetal invalshoeken beschouwd: 

de beveiliging van gebouw, goederen en personeel tegen calamiteiten als brand 
en blikseminslag; 
de beveiliging van gebouw, goederen en personeel tegen criminaliteit. 

Met betrekking tot de beveiliging tegen calamiteiten als brand en blikseminslag is door 
de overheid een wet- en regelgeving opgesteld. Elk object heeft een minimaal pakket 
van beveiligingsmaatregelen (preventie en bestrijding) tegen calamiteiten. Met 
betrekking tot de beveiliging tegen criminaliteit heeft de overheid niets voorgeschreven, 
<lit gebeurt wel door verzekeringsmaatschappijen. 

Calamiteitenbeveiliging 
Een potentiele oorzaak van brand is blikseminslag, zeker bij logistieke objecten van 
grote omvang in oppervlakte en hoogte, is beveiliging daartegen daarom niet 
overdreven. Behalve het brandrisico kan blikseminslag nog een aantal andere 
vervelende gevolgen hebben. Door het optreden van overspanningpieken op het 
elektrisch net kunnen vooral computersystemen danig in de war worden geschopt. Het 
hangt echter van een aantal omgevingsfactoren af, of een bliksembeveiligingsinstallatie 
zinvol is. Met name van belang zijn de hoogte van het gebouw ten opzichte van 
omliggende gebouwen, bomen, masten, etc. in de directe omgeving en de omvang van 
het dakvlak. Daamaast kunnen de opstal- en inboedelverzekering een rol spelen. 

Brand kan, buiten blikseminslag, ook allerlei andere oorzaken hebben, tot en met het 
moedwillig veroorzaken van zo'n calamiteit. Het is hierdoor noodzakelijk dat er een 
goede brandpreventie-installatie in een logistiek vastgoedobject aanwezig is. Hiertoe 
zijn standaard eisen en voorwaarden vastgelegd in het Bouwbesluit. Deze geeft echter 
geen eenduidig uitsluitsel aan welke eisen een industrieel bouwwerk, waaronder 
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logistiek vastgoed valt, moet voldoen. Dit is wel het geval voor woon- en 
verblijfsgebouwen en voor kantoorgebouwen. De Nederlandse Brandweer Federatie 
heeft hieromtrent richtlijnen uitgegeven, echter kunnen zij alleen als advies worden 
opgevat daar zij geen kracht van wet hebben. De brandpreventiemaatregelen kunnen 
bestaan uit brandmeldinstallaties, die aangegeven waar rook of brand ontstaat en 
brandbestrijdingsinstallaties welke de brand bestrijden en de schade tot een minimum 
proberen te beperken. Het werken met gevaarlijke stoffen geeft een verhoogd risico en 
daartoe dienen strengere eisen en wetten, zie hiervoor ook paragraaf 3+3· 

Criminaliteitbeveiliging 
De beveiliging tegen criminaliteit wordt helaas steeds noodzakelijker. 
Inbraakbeveiliging- en toegangcontrolesystemen zijn tegenwoordig meer regel dan 
uitzondering. Beveiliging begint al op het bedrijfsterrein. Door collectieve beveiliging 
van een bedrijventerrein is het minder aantrekkelijk voor diefstal en vemieling op dat 
bedrijfsterrein. Met name dient dit ook tot vergroten van de sociale veiligheid van 
personeel en bezoekers. Vervolgens is beveiliging op perceelniveau noodzakelijk. Het 
terrei.n rond het gebouw kan worden bewaakt zodat indringers worden gedetecteerd 
voordat zij het gebouw hebben kunnen bereiken. Een eerste aanduiding <lat men de 
openbare weg verlaat, kan worden aangegeven door terreinbegrenzing. Uiteindelijk zal 
de belangrijkste beveiliging aan en in het gebouw zelf moeten zijn aangebracht. Met 
name ter voorkoming van ongewenst bezoek, maar ook om op de hoogte te zijn en te 
blijven van de aanwezigheid van personeel en eventuele bezoekers op het perceel en in 
het gebouw. In geval van een calamiteit moet met snel over gegevens kunnen 
beschikken met betrekking tot het aantal personen dat in het bedrijf aanwezig is, zodat 
bij een eventuele evacuatie kan worden gecontroleerd of iedereen het gebouw heeft 
verlaten. 

Logistieke ondememingen dienen een risicoanalyse te maken, zodat gepaste 
maatregelen inbraak en diefstal kunnen voorkomen. Meestal wordt door de verzekering 
een en ander voorgeschreven en/of geeist. Na identificatie van de mogelijke gevaren, na 
evaluatie van deze gevaren naar zwaarte en omvang van schade of verlies en na 
eliminatie van duidelijke risico verhogende handelingen en werkzaamheden kunnen 
door preventiemaatregelen de risico's van schade en verlies en onveiligheid worden 
teruggedrongen. De inbraakgevoeligheid van een object hangt volgens Pant [1998] van 
een aantal factoren af: 

de aard en de ligging van het gebouw; 
aanwezigheid van personen in het gebouw; 
waarde van de inventaris: machines, etc.; 
attractiviteit van de goederen ofwel de aantrekkelijkheid voor diefstal. 

Dit laatste punt is bij logistiek vastgoed van het grootste belang en wordt ook wel de 
waardedichtheid van goederen genoemd. Het is duidelijk dat er een verschil bestaat in 
aantrekkelijkheid voor diefstal tussen groente en fruit en juwelen en kunst. Bij deze 
laatste twee dient de beveiliging zowel voor calamiteiten als voor criminaliteit zeer 
intensief te zijn. Veelal wordt dit geeist door verzekeringsmaatschappijen die schade 
door brand of diefstal dienen uit te keren. Zie hiervoor ook paragraaf +3.6. 

Aspect Subaspect 
toegankeliikheid terrein begrenzing 
calamiteitenbeveiliging preventie 

maatregelen 
criminaliteitbeveiliging preventie 

maatregelen 

tabel po. logistieke vastgoedaspecten en -subaspecten bij beveiligingactiviteiten 



3.5. Tot slot 

Het effectief gebruik van logistieke vastgoedobjecten door de combinatie van 
verschillende functies en additionele functies leidt er toe <lat allerlei aspecten en 
subaspecten van belang zijn voor het goed kunnen uitvoeren van een logistiek proces 
zie tabel }II.) . De aspecten en subaspecten hebben overeenkomsten met elkaar en 
kunnen hierdoor in drie hoofdaspecten worden onderverdeeld. Dit zijn de 'locatie' van 
het object, de eigenschappen van het 'object' zelf en het 'gebruik' van het object. 

De aspecten worden beinvloed door verschillende randvoorwaarden die worden gesteld 
door het specifieke gebruik. Hierbij moet worden gedacht aan bijvoorbeeld de 
bereikbaarheid in relatie met de locatie. Wanneer een logistieke ondememing goederen 
alleen per schip kan laten aanvoeren, is de locatie bepaald: deze zal in een haven moet 
zijn. Is <lit niet het geval, dan is de bereikbaarheid onvoldoende en kan de logistieke 
organisatie niet of minder goed functioneren of heeft extra kosten met betrekking tot 
het vervoer van de haven naar de opslagruimte. Ook allerlei belanghebbenden (actoren) 
oefenen invloed uit op het gebruik. Wanneer gevaarlijke stoffen worden opgeslagen 
heeft de overheid de condities bepaald ten behoeve van de veiligheid. In het volgende 
hoofdstuk worden deze randvoorwaarden met betrekking tot de locatie en actoren 
besproken. 

hoofdaspect 

locatie 

gebruik 

object 

aspect 

I bereikbaarheid 

functies 

facilitaire voorzieningen 

automatisering 
wet· en regelgeving 

capaciteit 

toegankelijkheid 

bouwkundige· en installatietechnische 
voorzieningen 
flexibiliteit 
calamiteitenbeveiliging 

crirninaliteitbeveiliging 

subaspect 

I 
verbinding 
belernrnering 
relaties 

hoofdfunctie 
(additionele) functie(s) 
kantoor 
overige voorzieningen 
cornrnunicatie 
milieu 

oppervlakte 
hoogte 
parkeren 
terreinontsluiting 
terreinbegrenzing 
laad · en losfaciliteiten 
klimaat 
energie 
indeelbaarheid 
preventie 
maatregelen 
preventie 
maatregelen 

tabel pr. totaal aan aspecten die van belang (kunnen) zijn voor een logistiek 
vastgoedobject vanuit de gebruiksfuncties en het logistieke proces 



4. Algemene aspecten 
4.1. lnleiding 

Bij vastgoedobjecten is er een aantal aspecten te noemen <lat door de specifieke 
bedrijfsvoering, in <lit geval logistieke activiteiten, een invloed op het object uitoefenen. 
Deze zijn in het vorige hoofdstuk beschreven. Echter zijn er ook aspecten die bij elk 
soort bedrijfsvoering van toepassing zijn. Hierop wordt in <lit hoofdstuk ingegaan. 
Deze aspecten en subaspecten zijn, zoals ook in hoofdstuk drie, in de tekst 
onderstreept en aan het einde van elke paragraaf in een overzicht weergegeven. 

Zoals in het vorige hoofdstuk is aangegeven zijn bereikbaarheid en toegankelijkheid 
van een locatie belangrijke aspecten van logistiek vastgoed. Dit is van groot belang bij 
het uitvoeren van de overgang van het extern naar intern logistiek proces. Extern 
transport vindt plaats via verschillende modaliteiten. De hoedanigheid 
(verschijningsvorm, grootte, gewicht, etc.) van de goederen bepaalt in grote mate de 
wijze van transport. Ook kunnen niet alle modaliteiten elke locatie bereiken en 
hierdoor is de locatie voornamelijk afhankelijk van de vervoersvorm van de goederen 
(zie paragraaf 4.2.). Er zijn echter nog een aantal randvoorwaarden die de keuze van 
locatie voor een logistieke onderneming kunnen beinvloeden of zelfs direct bepalen. 
Hier wordt in paragraaf 4.3. op ingegaan. 

Bij het totaal van de ontwikkeling tot en met de exploitatie van logistieke 
vastgoedobjecten spelen diverse partijen (actoren) een rol. In hoofdstuk drie is 
uitgebreid ingegaan op de, voor <lit onderzoek, belangrijkste partij, de gebruiker van 
logistiek vastgoed. Maar er zijn verschillende andere actoren die ook, in meer of 
mindere mate, bepaalde kenmerken hebben of zelfs randvoorwaarden stellen aan de 
verschillende interne logistieke processen. Hiervoor is in paragraaf 4+ een analyse 
weergegeven van deze partijen. Om volledigheid te bieden zijn ook actoren omschreven 
waaruit in <lit onderzoek geen aspecten voortkomen, maar waarbij in 
vervolgonderzoeken (verfijning) kan blijken <lat deze actoren wel degelijk invloed 
(kunnen) uitoefenen. 

4.2. Locatiekeuze naar vervoersmodaliteit 

Veel logistieke ondernemingen zijn voornamelijk aan de bereikbaarheid en 
toegankelijkheid van locaties gebonden door de transportwijze van de goederen 
(transportgevoelig) . Een logistiek object in de Rotterdamse haven, gesitueerd aan de 
kade, is bereikbaar en toegankelijk voor schepen en voor wegtransport, terwijl een 
locatie op bedrijfsterrein Bijsterhuizen bij Nijmegen enkel over de weg bereikbaar en 
toegankelijk is. Zo heeft elke locatie een specifieke en soms unieke verbinding. 
Logistiek vastgoed wordt binnen een goederenstroom op die locaties gesitueerd zodat 
de bereikbaarheid en toegankelijkheid voor die goederenstroom gewaarborgd zijn. Er 
zijn een vijftal vervoersmodaliteiten te onderscheiden [van Goor en Ploos van Amstel, 
1999]: 

via de weg; 
over water; 
per spoor; 
door de lucht; 
door een pijpleiding. 
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Het vervoer per pijpleiding wordt in dit onderzoek niet meegenomen, omdat deze 
modaliteit niet onder de definitie 'logistiek vastgoed' valt, die in hoofdstuk twee is 
opgesteld en omdat deze weinig voorkomt in Nederland. Echter met betrekking tot het 
vergelijk met de andere modaliteiten in deze paragraaf is deze wel vermeld. In tabel 4.1. 
is een overzicht weergegeven van het binnenlands goederenvervoer en, ter vergelijking, 
de aan- en afvoer (in- en export) in Nederland in 1999· Hierbij is het criterium voor het 
toekennen van een modaliteit aan de goederenstroom het vervoermiddel genomen bij 
het passeren van de grens wanneer het transport van dezelfde goederen was verdeeld 
over verschillende modaliteiten. 

aandeel modaliteit binnenlands vervoer aanvoer en afvoer 
zeevaart - 48% 
binnenvaart 14% 21% 
spoorwegen 1% 1% 
wegvervoer 85% 18% 
luchtvaart - 12% 
pijpleiding - <1% 

100% 100% 

tabel 4.1. overzicht van modaliteiten in het vervoer in Nederland in% (1999) 
[Centraal Bureau voor de Statistiek, juni 2004] 

Uit tabel 4.1. blijkt dat het wegvervoer nationaal de dominante modaliteit is. Met 
betrekking tot de aan- en afvoer van goederen vanuit het buitenland, vindt dit 
voomamelijk via de Rotterdamse zeehaven en de Amsterdamse luchthaven Schiphol 
plaats. Nederland heeft buiten deze belangrijke mainports ook een zeer fijn 
distributienetwerk aan wegen, waterwegen en spoorwegen, zoals beschreven staat in de 
marktanalyse in bijlage I. Aan elke modaliteit zitten voor- en nadelen. Er is een aantal 
criteria te noemen waarop de altematieven voor het vervoer van goederen kunnen 
worden gekozen [Ballou, 1992]: 

de snelheid van de vervoerswijze: welke tijd is gemiddeld nodig om de afstand 
tussen fabrikant en afnemer, fabriek en opslagruimte of opslagruimte en 
afnemer te overbruggen? Een vliegtuig is in principe het snelste vervoermiddel; 
de bereikbaarheid: kan de vervoerswijze elke locatie bereiken? Van alle 
netwerken is het autowegennet het intensiefst. Vervoer per vrachtwagen scoort 
derhalve het hoogst met betrekking tot de bereikbaarheid. Dit verklaart ten dele 
de dominantie van het vervoer over de weg; 
de variabiliteit: hiermee wordt gedoeld op de mogelijkheid dat het transport 
begint of eindigt op een afgesproken tijdstip. Het gaat derhalve om de kans op 
vertraging door belemmeringen in het transport ten gevolge van onvoorziene 
omstandigheden. Zo is bijvoorbeeld het transport via pijpleiding het minst 
gevoelig voor slechte weersomstandigheden; 
de bruikbaarheid van een vervoerswijze: in hoeverre is een transport te 
gebruiken voor de meest uiteenlopende soorten goederen, in de meest 
uiteenlopende afmetingen? Doordat men per schip goederen met 
uiteenlopende afmetingen en in verscheidene vormen kan vervoeren, scoort 
het schip het hoogst op dit criterium; 
met welke frequentie kan een vervoerswijze worden ingezet? Doordat een 
pijpleiding 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar is, kan worden 
gesteld dat dit de hoogst frequente vervoerswijze is; 
welke vervoerswijze vertoont de grootste gevaren met betrekking tot 
beschadigingen van de lading of zelfs het geheel verloren gaan van de 
vervoerde goederen? Hoewel niet alle producten hiervan gebruik kunnen 
maken, is de pijpleiding in dit opzicht het veiligst; 



welke kosten zijn per tonkilometer verbonden aan de vervoerswijze? Ballou 
[1992] stelt <lat het kostenverloop van de verschillende vervoerswijzen 
samenhangt met de afstand waarover de goederen worden getransporteerd, 
het gewicht van de lading en de snelheid waarmee het vervoer plaatsvindt. 
Worden de factoren gewicht van de lading en snelheid van het vervoer constant 
gehouden, dan vertonen de gemiddelde kosten van de vervoersprestatie een 
afuemend verloop naarmate de afstand toeneemt. Dit verloop kan worden 
verklaard uit de zogenaamde 'terminal costs '. Dit zijn de kosten van laden en 
lossen, rangeren, administratie, enzovoort. Hoe groter de afstand is waarover 
wordt vervoerd, des te minder deze kosten drukken op een tonkilometer. Zo 
hebben de spoorwegen in het goederenvervoer hoge 'terminal costs '. Om die 
reden kunnen de spoorwegen alleen voor transport op lange afstand als 
concurrent van andere vervoerswijzen worden aangemerkt en is het lage 
aandeel van binnenlands vervoer in Nederland verklaarbaar. 

Met behulp van de genoemde zeven criteria kunnen de verschillende vervoerswijzen 
worden gerangschikt. Hierbij staat een 'I' voor beste altematief en de '5' voor slechtste 
altematief, het wegtransport blijkt, op deze criteria, de gunstigste vervoerswijze in het 
algemeen (zie tabel 4.2.) . Uiteraard is de verschijningsvorm van de te vervoeren 
goederen van groot belang. 

weg spoor water lucht 
snelheid 2 3 4 l 

bereikbaarheid l 2 4 3 
variabiliteit 2 3 4 5 
bruikbaarheid 3 2 l 4 
frequentie 2 4 5 3 
beschadiging 4 5 2 3 
kosten 4 ~ l ) 

totaal 18 22 21 24 

tabel 4 .2. rangschikking per criterium van de verschillende vervoerswijzen 
[Ballou, 1992] 

pijp 

5 
5 
l 

5 
l 

l 

2 

20 

Goederen worden in een logistieke keten vaak met behulp van meer dan een modaliteit 
verplaatst. In een aantal gevallen is <lit onvermijdelijk, bijvoorbeeld in het geval <lat de 
aanvoer per zeeschip en de doorvoer naar het achterland <lat via de weg plaatsvindt 
(multimodaal transport) . In andere gevallen is er sprake van een keuze, bijvoorbeeld 
uitsluitend via de weg of voor een deel van het traject per trein. De keuze wordt dan 
onder meer ingegeven door kostenvoordelen, tijdsbesparing of serviceverbetering. Ook 
kunnen institutionele bepalingen van invloed zijn, zoals ritcontingenteringen, 
rijverboden in het weekend ofbelastingmaatregelen. 

Doordat transport via de weg, aangegeven door de zeven criteria in tabel 4.2, het 
gunstigste is, is het logisch <lat in tabel 4.L het wegtransport zorgt voor 85% van het 
binnenlands transport. Op deze modaliteit wordt binnen de het logistiek vakgebied dan 
ook voomamelijk de focus gelegd. In het hulpmiddel zal het wegtransport ook 
uitgebreider worden benaderd dan de overige modaliteiten. 

As ect 
bereikbaarheid 

tabel 4-3- logistieke vastgoedaspecten en -subaspecten bij de locatiekeuze 
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4.3. Overige locatiekeuzen 

'Iedere locatie is uniek', is evenals 'locatie - locatie - locatie' een vaak gehoorde kreet. 
Deze geeft aan <lat locaties moeilijk te vergelijken zijn omdat er vele factoren invloed 
hebben op vastgoed als statisch object. In de voorgaande paragraaf zijn de belangrijkste 
factoren beschreven, maar er zijn ook verschillende theorieen over locatiekeuze van 
ondememingen ontwikkeld. Daamaast geven van Heusden, Vis en Zijl [2002] <lat het 
netwerk van relaties voor de regionale locatiekeuze en de plaatselijke arbeidsmarkt, 
concentratie en spreiding en het imago van de locatie vaak een rol spelen. In Nederland 
zien we hoofdkantoren van grote logistieke dienstverleners nog steeds in de stad (of 
dorp) gevestigd waar generaties geleden (van vader op zoon) de logistieke (transport) 
activiteiten met een enkele vrachtauto zijn begonnen (bijvoorbeeld Vos Logistics in 
Oss). Nevenvestigingen en uitbreidingen van diensten op andere locaties zijn echter 
weloverwogen gekozen. 

De schaal waarop uitgebreide weloverwogen locatiekeuzen worden gemaakt neemt 
sterk toe, maar <lit betekent niet <lat iedere ondememing zomaar een betere locatie zal 
overwegen. Dit is afhankelijk van een aantal zaken <lat in de subparagrafen beschreven 
staat. 

4.3.1. Theorieen van locatiekeuze 

Om grip te hebben op de keuzeprocessen en het gedrag van ondememers en 
consumenten zijn locatietheorieen ontwikkeld. Deze theorieen hebben voor <lit 
onderzoek een zeer beperkte waarde wat voomamelijk uit de volgende punten blijkt: 

deze theorieen gaan uit van een ondememing, terwijl de locatie mede 
afhankelijk is van de locatie van andere ondememingen; 
transportkosten zijn in de praktijk zelden een doorslaggevende kostenpost voor 
een logistieke ondememing; 
de mens is niet volledig gei:nformeerd en rationeel handelend, <lit wordt in 
deze theorieen wel aangenomen. 

Hierdoor zijn vaak de praktischere redenen beslissend in de keuze van de locatie. 

4.3.2. Netwerken en relaties 

De locatiekeuze van logistiek vastgoed bij een verlader hangt samen met de 
locatiekeuze van de productiefaciliteit van de betreffende ondememing. Bij logistieke 
dienstverleners is <lit van minder belang. Netwerken en rel.aties_ kunnen, vanuit de 
economische geografie, een locatiekeuze op vier vlakken bei:nvloeden [Perenboom, 
2001] : 

economische mimte (F. Perroux) : er kan een onderscheid worden gemaakt 
tussen sleutelbedrijven en overige bedrijven. Een sleutelbedrijf is een 
productiebedrijf met fundamentele betekenis voor de economie. Deze is het 
centmm van een netwerk van toeleveranciers en afnemers; 
sociale netwerken: de persoonlijke of zakelijke contacten van 
beslissingsbevoegd personeel binnen een organisatie (vaak negatief 
omschreven als vriendjespolitiek); 
filiere-configuratie versus bedrijfskolom: de bedrijfskolom geeft alle 
ondememingen weer met betrekking tot productie van grondstof tot 
eindproduct, in de filiere zijn alle nevenondememingen ondergebracht, zoals 
adviseurs , toeleveranciers, etc. Er bestaan tussen de bedrijfskolom en de filiere 
nogal wat verbanden die aangeven hoe geworteld bepaalde ondememingen 
met zijn ofhaar activiteiten in een bepaalde regio zijn; 



complex: hier staat ook het sleutelbedrijf centraal, maar met een complex 
wordt een verbreding van de economische ruimte met indirecte relaties 
bedoeld. Deze indirecte relaties zijn de technische en economische 
afhankelijkheden. 

De locatie die wordt gekozen om de ondemerning te vestigen is van oudsher belangrijk. 
Er moet worden gelet dat de locatie in de buurt van het voomaamste afzetgebied is 
gelegen of op doorvoergebieden naar het afzetgebied. 

As ect Subas ect 
bereikbaarheid relaties 

tabel 4+ logistieke vastgoedaspecten en -subaspecten bij de locatiekeuze 

4.3.3. Automatisering, concentratie en spreiding 

Naar verwachting zal de ontwikkeling in de Informatie- en Communicatie Technologie 
(ICT) een ruimtelijke sortering van ondememingen op gang brengen aldus de VROM
raad in het artikel 'Tussen feit en fictie' [2001]. Enerzijds zullen er grootschalige 
bedrijven ontstaan met kleine werkeenheden die zich concentreren op 
lokalisatievoordelen en hebben daarmee behoefte aan enkele mooie locaties. Anderzijds 
komen hierdoor kleine bedrijven met grote netwerken wat urbanisatievoordelen brengt. 
Die kiezen voor verscheidenheid in stedelijk gebied. ICT is vooral van belang bij Just In 
Time (J IT) goederen en producten. 

Ook de opkomst van internet en de verdergaande automatisering heeft veel invloed op 
de locatiekeuze. De markt is door deze ontwikkelingen uitgebreider en breder 
geworden. Informatie kan binnen een paar seconden via elektronische netwerken naar 
een plaats aan de andere kant van de wereld worden verzonden en dit biedt 
mogelijkheden om ondememingen of onderdelen daarvan waar dan ook te vestigen. 
De schaal waarop bedrijven activiteiten ontplooien wordt steeds groter. Ook de 
besturing van de goederenstroom binnen logistieke organisaties, bekend onder de 
naam Warehouse Management System (WMS), is volledig geautomatiseerd. Het 
optimaliseren van deze processen (goederenstromen) zorgt voor besparingen en een 
beter bedrijfsresultaat. Er zijn hierin diverse systemen denkbaar, veelal afgestemd op 
het specifieke logistieke proces van de ondememing. In dit onderzoek gaat het te ver 
om hierop uitgebreid in te gaan omdat deze systemen onafhankelijk en los staan van 
het vastgoed. 

Concentratie van logistieke ondememingen komt omdat deze organisaties de voorkeur 
van situering langs nationale en intemationale corridors en grote knooppunten 
hebben. De bereikbaarheid is, zoals eerder vermeld, van uiterst groot belang voor de 
uitvoering van logistieke activiteiten. Toch zijn er tegenwoordig ook ondememingen 
geneigd om zich bij elkaar te vestigen met dezelfde activiteiten. De term 'Localization 
economies' verwijst naar voordelen die ondememingen behalen als ze dicht bij elkaar 
zijn gevestigd [van Heusden, Vis en Zijl, 2002]. Uitwisseling van kennis en intensieve 
samenwerking spelen hier een rol. 'Urbanization economies' verwijst naar voordelen 
van de nabijheid van rtla.ties. zoals werknemers en andere inputs die leiden tot 
clustering van activiteiten. Het Ruimtelijk Planbureau ziet dit voomamelijk in de haven 
van Rotterdam, waar chemieconcems clusteren. Dit is uiteraard ook een gevolg van het 
beperkt beschikbaar zijn van opslagruimte aan een zeehaven. 
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Aspect Subaspect 
bereikbaarheid relaties 

situering 

tabel 4.5. logistieke vastgoedaspecten en -subaspecten bij de locatiekeuze 

4.3.4. Representativiteit 

Het beeld <lat de buitenwereld heeft van een ondememing wordt mede bepaald door de 
locatie waar de ondememing is gevestigd is een van de uitspraken van logistieke 
kenners zoals in bijlage V is beschreven. De representativiteit van een locatie heeft 
meerdere niveaus. Er kan gekeken worden naar de locatie van het gebied, een locatie in 
het westen van het land is representatief beter dan in het oosten of noorden. Dit komt 
met name door het verschil in de bereikbaarheid van de verschillende locaties, de 
stedenbouwkundige structuur van het bedrijventerrein en het imago_ van de overige 
ondememingen op het terrein. Met name moet hierbij gedacht worden aan de 
aantrekkingskracht van ondememingen; zijn het voomamelijk kleine locale bedrijven 
of intemationale multinationals. De ligging en de omvang van de kavel binnen het 
bedrijventerrein zijn ook van invloed op de representativiteit. Het is voor een 
ondememing van belang zoveel mogelijk naamsbekendheid te krijgen. De grote 
gevelvlakken zijn uitermate geschikt voor reclame-uitingen. Hierbij maakt het verschil 
of een ondememing in het centrum of aan de rand van het bedrijfsterrein is gesitueerd. 
Vaak hebben de bedrijven aan de rand een zichtlocatie vanaf doorgaande 
(autosnel)wegen. Situering in een gebied <lat de (ruimtelijke) kwaliteit uitstraalt die 
overeenkomt met de functie die het bedrijfheeft, wordt positiefbeoordeeld. 

Logistieke dienstverleners beoordelen vastgoedobjecten steeds vaker op 
architectonische waarde, blijkt uit gesprekken (zie bijlage V). In de praktijk betekent <lit 
<lat de gebruiker steeds meer waarde hecht aan de architectuur en uitstraling van de 
gebouwen, die een bepaalde status geeft aan de ondememing. De attractiyjteit van het 
object wordt steeds belangrijker, zeker omdat het imago_ van de -recht toe recht aan
'dozen' al niet groot was. Echter valt over de smaak niet te twisten, dus is het object 
alleen op keftij.d te beoordelen aangaande de aantrekkelijkheid en uitstraling. Daarbij 
komt <lat de kwaliteit van een object mede afhankelijk is van de periode waarin het 
object gebouwd is. Dertig jaar geleden werden er andere eisen aan een object gesteld 
dan vandaag de <lag. In de praktijk zie je dus ook vaak <lat gebouwen met een hogere 
leeftijd niet meer voldoen aan de huidige eisen van organisaties waardoor bij deze 
categorie objecten een grotere leegstand ontstaat. 

Aspect Subaspect 
representati vi tei t stedenbouwkundige structuur 

imago 
zichtlocatie 

attractiviteit leeftiid 
uitstraling 

tabel 4.6. logistieke vastgoedaspecten en -subaspecten bij de locatiekeuze 

4.3.5. Tot slot 

Bij de keuze voor een regio als vestigingsplaats zijn bereikbaarheid en toegankelijk de 
belangrijkste vestigingsplaats- of locatieaspecten. De ligging ten opzichte van het 
infrastructurele netwerk (bereikbaarheid) is steeds belangrijker met de wens van 
snellere levertijden, etc.. Maar ook de relatieve ligging is heel belangrijk. Dit is de 
ligging ten opzichte van de toeleveranciers, afzetmarkt. Persoonlijke bindingen spelen 
vaak een rol. Daamaast spelen de specifieke eigenschappen van de regio, het 



economisch profiel en de bestuurlijke context van de regio mee. Het algemene 
logistieke vastgoedobject bestaat niet: het is dus onmogelijk algemene uitspraken te 
doen over de meest geschikte locatie. Wel per kan op basis van activiteit(en) in 
combinatie met het soort goederen een indicatie worden gegeven voor het beste 
vestigingsmilieu voor die organisatie. Hiervoor kan dan een bijpassende locatie gezocht 
worden. 

De eigenschappen van de regio worden momenteel met de arbeidskrapte voor een 
belangrijk deel bepaald door de arbeidsmarkt: de aanwezigheid van gemotiveerd en 
vakbekwaam personeel en een goede scholing. Randvoorwaarden en 
stimuleringsmaatregelen van de overheid kunnen ook hun steentje bijdragen bij de 
uiteindelijk keuze voor een regio. Met name wordt via bestemmingsplannen bepaald of 
een organisatie met een bepaalde activiteit in een streek of regio wordt toegelaten. In de 
volgende paragrafen wordt uitvoerig ingegaan op de invloed van actoren met 
betrekking tot logistiek vastgoed. 

4.4. Actoren en belanghebbenden 

4.4.1. lnleiding 

Vanaf de ontwikkeling tot en met het gebruik van logistieke vastgoedobjecten zijn 
verschillende partijen betrokken. Zoals reeds in hoofdstuk drie is omschreven is de 
belangrijkste partij de gebruiker of ondememer, deze bepaalt door het specifieke 
gebruik de voomaamste aspecten met betrekking tot het vastgoed. Partijen die 
betrokken zijn bij het tot stand komen en het beheer van het vastgoed (exploitatie), zijn 
de ontwikkelaars en beleggers. Het naleven van regels en wetten is een bemoeienis van 
de overheid en ook verzekeraars stellen eisen met betrekking tot het uitkeren van 
eventuele schade. Verder is er dagelijks personeel aanwezig en komen er regelmatig 
leveranciers en bezoekers. In veel gevallen dient ook rekening te worden gehouden met 
omwonenden, passanten en belangenorganisaties. In de volgende paragrafen worden 
de verschillende partijen uitvoerig toegelicht en worden de belangen en daarmee van 
invloed zijnde aspecten door deze partijen uiteengezet. Er zijn ook actoren beschreven 
waarbij het belang (en hiermee aspecten), met betrekking tot het vastgoed, niet in 
eerste instantie relevant is. Zij zijn toch beschreven om aan te geven <lat deze partijen, 
in meer of mindere mate, bemoeienis hebben met het logistieke proces ten aanzien van 
het vastgoed. 

4.4.2. (project- en plan-) Ontwikkelaars 

Dit zijn partijen die op eigen initiatief, voor eigen rekening en risico, of in opdracht -
zonder oogmerk tot zelf exploiteren en zekerheid van een afnemer- zorgen voor het tot 
stand brengen van een of meer bouwprojecten (of -locaties) voor de logistieke 
vastgoedmarkt [Keeris, 2001] . Bij logistiek vastgoed is het van belang al in de 
initiatieffase een afnemer van het te ontwikkelen vastgoed te kennen, zodat leegstand 
wordt voorkomen en het investeringsrisico wordt beperkt. Hierdoor wordt logistiek 
vastgoed voomamelijk ontwikkeld in opdracht van een toekomstige gebruiker. Dit kan 
een toekomstige eigenaar/gebruiker zijn of een belegger die een toekomstige 
gebruiker, zijnde een huurder, kent ofheeft gecontracteerd. Er kan bij het ontwikkelen 
van logistiek vastgoed ook beter gesproken worden van planontwikkeling en advies. 

Een ontwikkelaar start met het verwerven van grond of gronden waarop het logistiek 
vastgoed wordt ontwikkeld. Hierbij zijn de locatie van de grond of gronden, de 
beschikbaarheid van de grond of gronden met als bestemming voor logistieke 
doeleinden (bestemmingsplan) en de grondprijs per vierkante meter van belang. De 
locatie moet voldoen aan de eisen van de toekomstige gebruiker qua ligging, 
oppervlakte en (uitbreidings)mogelijkheden, etc. De grondprijs is een zeer grote 
variabele factor per locatie en bepaalt uiteindelijk of een ontwikkeling werkelijk gestart 
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wordt. Dit komt door de enorme metrages die benodigd zijn, een klein prijsverschil per 
vierkante meter [zie Marktanalyse in bijlage I] kan hier doorslaggevend zijn of een 
ontwikkeling wordt gestart of niet. De ontwikkelaar integreert en coordineert de 
benodigde professionele kennis en kunde afgestemd op de aangenomen vraag van de 
toekomstige gebruiker (veelal logistieke dienstverleners), waarbij die betrokkenheid 
zich in de meeste gevallen uitstrekt tot de fase van ingebruikneming. 

Het ontwikkelen van gespecialiseerde logistieke objecten gebeurt meestal in opdracht 
van of in samenwerking met een toekomstige eigenaar die tevens gebruiker is (veelal 
een verlader) , of met een belegger die een langdurig huurcontract heeft afgesloten met 
een gebruiker (meestal logistieke dienstverlener) , zodat het risico geminimaliseerd is. 

4.4.3. Financiers en beleggingsinstellingen 

De logistieke vastgoedmarkt als beleggingsmarkt is een jaar of zes a zeven geleden 
ontdekt. Voor die periode was er ook al sprake van beleggen in logistiek vastgoed, maar 
niet op grote schaal en niet met gespecialiseerde fondsen. Nadien is de interesse voor 
logistiek vastgoed als belegging enorm gestegen. Voor de late interesse is een aantal 
redenen te noemen vanuit marktperspectief en de ontwikkeling van de logistieke sector 
[bijlage I en VJ: 

het i.mago van logistiek vastgoed was erg slecht; de grote saaie -recht toe recht 
aan- objecten langs de snelwegen hadden niet zo'n uitstraling als de onder 
architectuur gebouwde kantoren, woningen en winkels; dit (is) veranderd, er 
wordt meer aandacht besteed aan representativiteit, de architectuur en de 
uitstraling van de objecten; 
logistieke vastgoedobjecten hebben vaak specifieke eisen voor de uitvoering 
van de logistieke functies die door de gebruikers worden gesteld. Dit wordt 
door beleggers als een verhoogd risicoprofiel beschouwd; beleggers investeren 
hierdoor voomamelijk in relatief courante logistieke objecten; 
het beleggen in logistieke objecten is een complexe aangelegenheid, de 
activiteiten (functies) binnen het logistieke proces zijn zeer divers, dit staat 
lijnrecht tegenover processen van kantoororganisaties welke erg statisch van 
karakter zijn; 
er zijn uit het verleden vrijwel geen gegevens (data) voorhanden over de 
logistieke vastgoedmarkt; het risico was dus ook al groter bij deze objecten 
door het ontbreken van analyses van die vastgoedmarkt; de gegevens worden 
elk jaar uitgebreider en betrouwbaarder. 

Een andere reden voor de belangstelling door beleggers voert van Tienen aan in zijn 
afstudeeronderzoek [1999] en is dat het rendement op kantoor- en winkelobjecten de 
laatste jaren voomamelijk alleen maar gedaald is, waardoor het beleggen in altematief 
vastgoed, waaronder logistiek vastgoed, aantrekkelijker en interessanter werd. De markt 
wordt tevens gekenmerkt door een hoog percentage eigenaar/gebruikers, dat de laatste 
jaren sterk afneemt, waardoor het aantal voor investering beschikbare objecten relatief 
klein was en nu pas groter wordt. Daarbij komt dat de investeringen in deze objecten 
in vergelijking met kantoren en winkels erg gering zijn, waardoor er weinig vermogen 
in kan worden weggezet. 

De impuls tot de aantrekkelijkheid om te beleggen in logistiek vastgoed is zo'n zeven 
jaar geleden ook over komen waaien uit de Verenigde Staten, waarbij het bedrijf 
Prologis een zeer grote rol heeft gespeeld. Zij hebben zich in Europa volledig 
toegespitst op het logistieke vastgoed. Andere bedrijven zijn in een later stadium pas 
gevolgd. Andere 'grote' financiele spelers op de markt zijn Aberdeen Celexa Property 
Investors, ING bank, en Eurindustrial. Verder heeft het investeren in logistiek vastgoed 



voomamelijk een regionaal karakter, hierbij zoekt de gebruiker een locale ontwikkelaar 
en een locale financier. 

Een belegger laat voomamelijk courante multifunctionele logistieke objecten 
ontwikkelen, waarbij het :imagQ een rol speelt, met name de uitstraling en architectuur. 
Dit heeft ook invloed op de leeftijd van de objecten die beleggers in portefeuille hebben. 
Dit zijn voornamelijk attractieve, jonge en moderne objecten die voldoen aan de 
voomaamste huidige wensen en eisen van logistieke organisaties. Voor de belegger, 
maar ook voor de logistieke dienstverlener, zijn de objecten in de portefeuille 
representatief voor de organisatie. Bij het vertrek van een huurder in een (relatief duur) 
gespecialiseerd object zal de belegger moeite hebben een nieuwe huurder te vinden. 
Echter zijn gespecialiseerde objecten schaars en hebben zij hierdoor over het algemeen 
een beter rendement. 

Aspect Subaspect 
representa ti vi tei t imago 
attractiviteit leeftijd 

tabel 4 .7. logistieke vastgoedaspecten en -subaspecten bij de financiers en beleggings
instellingen 

4.4.4. Overheid 

De rol van de overheid binnen het geheel van logistiek vastgoed is te onderscheiden op 
drie niveaus. Zowel de (toekomstige) Europese, de landelijk overheid als de locale 
overheden provincien en gemeenten, hebben invloed betreffende het vestigen en 
functioneren van logistieke vastgoedobjecten. 

Binnen de Europese Unie (EU) wordt voornamelijk nagedacht hoe het transport van 
goederen en personen tussen de verschillende lidstaten kan worden geoptimaliseerd 
zoals als te lezen is op de website over activiteiten van de Europese Unie 
[http://www.europa.eu.int, mei 2004]. Hoewel veel aspecten van het vervoerbeleid 
onder de bevoegdheid van de nationale overheden vallen, is het zinvol wanneer de 
Europese inteme markt over een gezamenlijke vervoersinfrastructuur kan beschikken. 
Dit zorgt ervoor dat vrachtwagens ook in andere landen vracht kunnen opladen, zodat 
zij niet langer leeg hoeven terugrijden op internationale ritten. De liberalisering van de 
luchtvaart heeft meer concurrentie en lagere tarieven met zich meegebracht, alsmede 
een toename van de verbindingen tussen lidstaten. In een democratische 
markteconomie kan een overschakeling van het weg- op het spoorvervoer (hoe 
wenselijk ook) niet door de EU of de nationale overheden worden opgelegd. Dit kan het 
beste worden aangepakt door bepaalde impulsen te geven, bijvoorbeeld gerichte 
investeringen in andere vervoersmodaliteiten, zodat deze een deel van het vervoer 
kunnen overnemen, en via tariferingsystemen waarin de werkelijke kosten van het 
weggebruik tot uiting komen en die een "natuurlijke" migratie van het wegvervoer naar 
andere vervoerstakken stimuleren. De bedoeling is dat voor het vervoer van goederen 
voor lange afstanden minder gebruik gemaakt wordt van de weg en meer van het spoor, 
en dat treinritten in de plaats komen van een aantal vluchten over korte afstand. 

Ook met betrekking tot de ondernemingen die in de verschillende landen binnen 
Europa actief zijn, legt de EU hen geen strobreed in de weg. Zij zal trachten gelijke 
concurrentievoorwaarden te scheppen en innovatie en ondememerschap te 
bevorderen. Eventuele belemmeringen worden weggenomen en er wordt op toegezien 
dat geen nieuwe belemmeringen ontstaan. 
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De landelijke overheid, als Ministeries van VROM, LNV, VenW en EZ, oefent invloed 
uit op het logistieke vastgoed in Nederland door wet- en regelgeving (ten opzichte van 
het buitenland, Europa) door middel van de Nota Ruimte: 

De landelijke overheid heeft de belastingwetgeving opgesteld. Deze 
belastingwetgeving werkt op het onroerend goed wat een logistieke 
ondememing in zijn bezit heeft. Het is op dit moment belastingtechnisch 
aantrekkelijker voor een ondememing om geen vastgoed (gebouwen) op de 
balans te hebben staan. Huren is aantrekkelijker; 
De wet en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden wordt ook door 
de landelijke overheid geregeld. Dit is geregeld in zogenaamde CAO's 
(Collectieve Arbeids Voorwaarden), hierdoor hebben vakbonden en 
werknemers veel macht. Hieromtrent zijn echter verschillen tussen de 
verschillende Europese landen, het is bijvoorbeeld in Duitsland veel moeilijker 
om werknemers te ontslaan; 
De landelijke overheid heeft, zij het minder dan de lokale overheid, invloed op 
het gebied van planologie en voert het beleid betreffende stimuleringsgebieden 
en herstructureringsgebieden. De landelijke overheid heeft een nationaal 
ruimtelijk programma in de vorm van een Nota Ruimte en het planologisch 
beleid is geregeld in de Wet op de Ruimtelijke Ordening. De landelijke 
overheid bepaald de inrichting van het landschap (Nederland) op grotere 
schaal; 
De beinvloeding van de aard en intensiteit van het vrachtverkeer over de weg, 
de benodigde capaciteit en het ruimte beslag van de infrastructuur, 
mi.lieuoverwegingen (emissie van uitlaatgassen, geluid en energiegebruik); 

Daamaast tracht de Nederlandse overheid de Nederlandse economie te stimuleren en 
doet dit door verbetering van de infrastructuur (bereikbaarheid) en door het mogelijk te 
maken om in Nederland een goed en stabiel vestigingsklimaat voor ondememingen te 
realiseren. De landelijke overheid realiseert hiervoor nieuwe vervoersassen binnen de 
bestaande infrastructuur in Nederland en zij tracht knelpunten binnen deze 
infrastructuur op te lossen door verandering of uitbreiding. Tevens door het stimuleren 
van vervoer per spoor en over water. Als voorbeeld kan de Betuwelijn worden genoemd 
wat de aansluiting vanuit de Rotterdamse haven met het Duitse achterland 
(Ruhrgebied) wordt [Marktanalyse, bijlage I]. 

De lagere overheden, provincie en gemeenten, krijgen vanuit de hierboven genoemde 
wet en vanuit een nationaal beleid, wat is neergelegd in de Planologische 
Kembeslissing (PKB), veel ruimte om hun eigen regionale beleid te ontwikkelen. Toch 
moeten zij binnen de door de landelijke overheid bepaalde contouren blijven. Zij 
richten binnen deze contouren de beschikbare ruimte in door het maken van streek- en 
bestemmingsplannen. Vaak wordt door gemeenten ook het specifiek beleid in nota's en 
visies verwoord en verbeeld, waarin naast de ruimtelijke aspecten, ingegaan wordt op 
de economische-, milieu-, en verkeers- en vervoersaspecten. In het algemeen zijn 
gemeenten in Nederland steeds minder positief tegenover de vestiging van een 
logistiek centrum. Volgens hen dragen deze ruimte-extensieve bedrijven te weinig bij 
aan de lokale werkgelegenheid en leiden zij tot drukte op de (toegangs)wegen in en 
rondom de gemeente. Gemeenten zien liever hoogwaardige bedrijvigheid 
(voomamelijk kantoren) verschijnen, die zorgt voor werkgelegenheid en de daarbij 
horende voorzieningen zoals huisvesting, recreatie, etc. [Bruil en Driessen, 2004] Ook 
stellen gemeenten strengere eisen aan logistieke ondememingen op het gebied van 
milieu, object-afrnetingen en veiligheid stellen. 



I Aspect 
wet- en regelgeving 

I s~~aspect 
m1heu 

tabel +8. logistieke vastgoedaspecten en -subaspecten bij de overheid 

4.4.5. Eigenaar 

In Nederland is zo'n 60% van de gebruikers van logistiek vastgoed ook de eigenaar. 
Door het groeiend aantal 'sale-and-lease-back' transacties verandert dit snel. De 
eigenaar krijgt een andere identiteit en de belangen tussen gebruiker en eigenaar met 
betrekking tot het logistieke vastgoed lopen uiteen. Hierdoor ontstaan verschillende 
eigendomsvormen. 

De eigenaar kan in verschillende verschijningsvormen, zoals hierboven al is 
beschreven, voorkomen. Van oudsher is de gebruiker van het logistieke vastgoed ook de 
eigenaar. Dit is volledig aan het veranderen door het grote aantal sale-and-lease-back 
transacties. Steeds vaker is logistiek vastgoed eigendom van een belegger of aantal 
beleggers zodat dit vastgoed niet alleen op de ruimtemarkt zijn functie levert, maar ook 
op de kapitaalmarkt een waarde krijgt. De eigenaar is het schakelpunt tussen de 
ruimtemarkt en kapitaalmarkt geworden. In de eerste plaats komt het aanbod van 
logistiek vastgoed tot stand op de financiele markt. In dit proces is er een ontwikkelaar, 
financier en eigenaar nodig. Deze verschillende partijen kunnen vanuit een eigen 
optiek initiatiefnemer zijn tot het realiseren van logistiek vastgoed. Tevens kan ook een 
gebruiker, vanuit ruimtebehoefte, het initiatief nemen. Wie uiteindelijk de eigenaar 
wordt is niet afhankelijk van de vraag wie het initiatief tot de ontwikkeling neemt. 

I Aspect 
a1gemeen 

I Subaspect 
eigendomsvorm 

tabel +9. logistieke vastgoedaspecten en -subaspecten bij eigenaren 

4.4.6. Verzekeraar 

Elk gebouw of object dient te zijn verzekerd tegen allerhande calamiteiten, zoals 
blikseminslag en brand. Maar ook criminaliteit, in de zin van vemieling en diefstal, 
hoort daarbij . De beveiliging. zoals in paragraaf 3+5· uitvoerig is beschreven, wordt, 
buiten de algemene voorschriften door de overheid, voomamelijk voorgeschreven door 
verzekeringsmaatschappijen. Afhankelijk van de goederen en de functies die worden 
uitgevoerd, wordt het risico op brand en criminaliteit ingeschat en advies gegeven voor 
de preventie van eventuele calamiteiten. Hierbij worden vaak ook exteme 
adviesbureaus en bijvoorbeeld brandweer ingeschakeld om de juiste voorzieningen ter 
bestrijding kunnen treffen. Het werken met gevaarlijke stoffen (groter explosie- en 
brandgevaar) of met waardevolle goederen (grotere kans op diefstal) verhogen het risico 
voor de verzekeraar en houden derhalve vaak een verhoogde premie in. Echter wordt 
vaak premiekorting gegeven wanneer (extra) beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. 

Aspect Subaspect 
calamiteitenbeveiliging preventie 

bestrijding 
criminali tei tbeveiliging preventie 

bestrijding 

tabel +rn. logistieke vastgoedaspecten en -subaspecten bij verzekeraars 
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4.4.7. Omwonenden, passanten en maatschappelijke partijen 

Bewoners in de directe omgeving van een (logistiek)bedrijventerrein kunnen geluid- en 
stankoverlast ondervinden van het terrein beschrijft Kolman in zijn afstudeeronderzoek 
[2003]. Een goede bodem-, water- en luchtkwaliteit is voor hen daarom belangrijk. 
Hiertoe geeft de overheid elke ondememing een milieucategorie waaraan regels zijn 
verbonden zodat omwonenden geen hinder kunnen ondervinden. De risico's van 
logistieke activiteiten met gevaarlijke goederen moeten beperkt zijn, maar ook de 
sociale veiligheid op een (logistiek)bedrijventerrein is van belang voor de direct 
omwonenden. Veelal zijn bedrijventerreinen 's nachts verlaten, Omdat omwonenden 
en passanten vooral in aanraking komen met de randen van 
(logistieke)bedrijventerreinen is de visuele belevingswaarde van deze randen voor hen 
belangrijk. 

De rol van maatschappelijke partijen moet niet worden onderschat. 
Brancheorganisaties zoals Nederland Distributie Land (NOL) proberen richting te 
geven aan de ontwikkelingen van en op de markt. NOL zet zich in om de 
concurrentiepositie van de Nederlandse logistieke sector in de Europese markt te 
versterken. Ook milieugroeperingen kunnen druk uitoefenen op de besluitvorming 
met betrekking tot de wet- en regelgeving van de overheid om logistiek vastgoed op 
bepaalde locaties (niet) toe te laten. 

I Aspect 
wet- en regelgeving 

I s~~aspect 
milieu 

tabel 4.n. logistieke vastgoedaspecten en -subaspecten bij omwonenden, passanten en 
maatschappelijke partijen 

4.4.8. Personeel 

Door de additionele functies zijn er steeds meer personen werkzaam in de logistieke 
vastgoedobjecten. Het werk bestaat echter voor een zeer groot deel uit vrij eenvoudige, 
uitvoerende taken; goederen lossen, opruimen, bonnen invullen, goederen verzamelen, 
inpakken en laden van vrachtwagens. Hiervoor wordt voomamelijk laaggeschoold 
personeel aangetrokken dat, in het algemeen, overal beschikbaar is. Voor de 
administratie en additionele functies als beveiliging, conditionering en Value Added 
Logistics, etc. en de specialistische geautomatiseerde systemen is sterker behoefte aan 
geschoold personeel. Het is echter niet op voorhand te zeggen op welke locaties deze 
werknemers beschikbaar zijn, hiervoor zal onderzoek moeten worden gedaan. Een 
bedrijf als Hoogovens bijvoorbeeld, kan niet meer dan 40 kilometer verhuizen zonder 
een groot deel van zijn personeel te verliezen, De locatie van Hoogovens heeft hierdoor 
een relatie_ met de woonomgeving, doordat het merendeel van de werknemers daar 
woont. Voorzieningen zoals winkels, mogelijkheden voor sport en ontspanning, etc., 
worden, naarmate een groter aantal werknemers, steeds belangrijker. Het gaat in eerste 
instantie om goede bereikbaarheid, waarbij een verbinding met openbaar vervoer 
noodzakelijk is. Tevens moet het terrein voldoende capaciteit aan parkeergelegenheid 
bieden, maar ook restauratieve voorzieningen en een prettige en veilige 
verblijfsomgeving. Omdat de bedrijfsactiviteiten zich ook buiten de normale 
kantoortijden afspelen is het van belang dat deze voorzieningen ook dan beschikbaar 
zijn. 



Aspect Subaspect 
bereikbaarheid relaties 

voorzieningen 
verbinding 

capaciteit parkeren 

tabel 4.12 . logistieke vastgoedaspecten en -subaspecten bij personeel 

4.4.9. Leveranciers en bezoekers 

Voor leveranciers is het vooral belangrijk dat het bedrijventerrein goed bereikbaar is. 
Het perceel moet, uitgaande van wegvervoer, voor alle typen (vracht-)auto's toegankelijk 
zijn. Het bedrijventerrein en perceel (terreinontsluiting) moeten hierbij duidelijk zijn 
aangegeven, zodat zich geen stremmende of gevaarlijke verkeersituaties kunnen 
voordoen. Het aanleveren van goederen middels grote vrachtauto's moet geen 
problemen opleveren, zodat voldoende manoeuvreer en parkeerruimte bij het object 
aanwezig client te zijn. Daamaast dienen er voldoende laad- en losfaciliteiten in de 
vorm van laad- en loskuilen en overheaddeuren te zijn. Dit moet worden afgestemd 
met de frequentie waarmee de goederen worden aangeleverd en verzonden. Dit proces 
is voor elke logistieke ondememing anders en kan ook voor een ondememing per 
tijdseenheid (dag, week, maand) verschillend zijn. Deze docks en overheadeuren 
kunnen zowel in een kuil, op maaiveld en een verhoogd niveau functioneren. De laad
en losfaciliteiten (loading- en unloadingdocks) moeten zijn voorzien van dockshelters 
(tochtweringen die, bij het laden of lossen van de vrachtauto, de opening tussen 
vrachtauto en gebouw afdichten) en docklevellers (ten behoeve van het overbruggen van 
het hoogteverschil tussen vrachtauto en gebouwvloer) . 

Bij bezoekers aan logistieke bedrijven moet gedacht worden aan vertegenwoordigers, 
zakenrelaties, afnemers, etc. Hiervoor is bereikbaarheid per auto en openbaar vervoer 
van belang. Parkeergelegenheid, speciaal voor bezoekers is ook noodzakelijk. 
Voorkomen moet worden dat personeel deze ruimte bezet. Voor onbekenden is het van 
belang dater een goede (ruimtelijke) orientatie mogelijk is. Aanduidingen moeten al op 
de snelweg de juiste richting aangeven om op deze manier te voorkomen dat bezoekers 
of zelfs leveranciers moeten zoeken, wat onnodig tijdsverlies oplevert. Het imagQ en de 
visuele belevingswaarde (attractiviteit) van het object en het terrein geven bezoekers een 
eerste indruk van de organisatie en speelt dus een belangrijke rol. 

Aspect Subaspect 
bereikbaarheid verbinding 
toegankelijkheid terreinon tslui ting 

laad- en losfaciliteiten 
capaciteit parkeren 
representativiteit orientatie 

imago 

tabel +13 . logistieke vastgoedaspecten en -subaspecten bij leveranciers en bezoekers 

4.5. Tot slot 

Binnen de relatie van het logistieke proces met het vastgoed, dat als facilitaire 
voorziening voor dit proces client, zijn er meer aspecten en subaspecten clan naar 
voren komen in het vorige en dit hoofdstuk. Echter zijn deze aspecten te veel 
afhankelijk van bei:nvloedbare en veranderende factoren zodat het weinig zinvol is om 
deze te vermelden. Hier kunnen subaspecten van het aspect wet- en regelgeving als 
voorbeeld dienen. Voorbeeld hiervan is het subaspect 'bestemmingsplan' dat een 
onderdeel is van de wet- en regelgeving. Het bestemmingsplan geeft aan of een 
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onderneming zich op een bepaalde locatie kan en mag huisvesten door een eisen te 
stellen aan de huisvesting van die onderneming. Echter is het bestemmingsplan per 
gemeente en zelfs per bedrijventerrein en individuele locaties verschillend. Hierdoor is 
het moeilijk om dit fenomeen als eenduidig subaspect in het hulpmiddel op te nemen. 
Hieronder volgt een overzicht (tabel 4.3) van het totaal aan aspecten en subaspecten die 
bij de analyse in dit hoofdstuk naar voren zijn gekomen. 

Vervolgens wordt in het volgende hoofdstuk omschreven op welke wijze deze aspecten 
en subaspecten kunnen warden gebruikt in het hulpmiddel en op welke wijze kan 
warden gekomen tot een betere afstemming van vraag en aanbod op de logistieke 
vastgoedmarkt. 

hoofdaspect aspect 

locatie bereikbaarheid 

gebruik 

object 

representativiteit 

I wet- en regelgeving 

algemeen 
attractiviteit 

capaciteit 
toegankelijkheid 

calamiteitenbeveiliging 

criminaliteitbeveiliging 

subaspect 

situering 
verb in ding 
relaties 
voorzieningen 
stedenbouwkundige structuur 
imago 
zichtlocatie 
orientatie 

I milieu 

eigendomsvorm 
leeftijd 
uitstraling 
parkeren 
terreinontsluiting 
laad- en losfaciliteiten 
energie 
preventie 
maatregelen 
preventie 
maatregelen 

tabel 4.14. totaal aan aspecten die van belang (kunnen) zijn voor een logistiek 
vastgoedobject buiten de gebruiksfuncties en het logistieke proces 



5. Een hulpmiddel 
5.1. lnleiding 

In de vorige twee hoofdstukken zijn de locatie-, object- en gebruikaspecten naar voren 
gekomen, die bepalend zijn voor het goed functioneren van logistiek vastgoed. De 
Stichting Real Estate Norm heeft in het verleden de Real Estate Norm uitgebracht, in 
paragraaf 5.2. is beschreven welke uitgangpunten deze norm heeft en wat het verschil 
is met het hulpmiddel in <lit onderzoek. Om de aspecten te kunnen gebruiken, bij het 
afstemmen van vraag en aanbod in het hulpmiddel, is in paragraaf 5-3- de opbouw en 
werking toegelicht. 

5.2. Real Estate Norm 

Om een vastgoedobject uitermate gedetailleerd weer te geven, is in november 1993 een 
Real Estate Norm (REN) opgezet door de initiatiefnemers DTZ Zadelhoff, Jones Lang 
Lasalle en ARCADIS. Deze norm zorgt er primair voor <lat huisvestingsprestaties van 
vastgoedlocaties en -gebouwen zo goed mogelijk eenduidig worden gemeten en 
vastgelegd, waarbij de gebruiker als uitgangspunt dient. De naam Real Estate Norm 
kan enigszins verwarrend overkomen, doordat er geen sprake is van een norm, maar 
meer van een methode of instrument. De REN kan voor de volgende doeleinden 
worden gebruikt: 

vaststellen en toetsen van wensen en eisen: 
Met behulp van de REN kan getoetst worden of de huidige kantoorhuisvesting 
nog wel aan de eisen voldoet. Er kan met de REN een basis worden gelegd voor 
het programma van eisen voor renovatie en/of nieuwbouw. 
communicatieverbetering: 
De REN kan als hulpmiddel optreden bij de communicatie tussen 
professionals en initiatiefnemers voor de renovatie, nieuwbouw of beheer van 
bestaande objecten. REN verkleint de kans op interpretatieverschillen in de 
communicatie tussen gebruiker en professional. 
analyse van het bezit: 
Eigenaren/beleggers kunnen door middel van de REN de kwaliteit analyseren 
van de objecten die zij bezitten of waar zij in willen investeren. Dit biedt de 
mogelijkheid om het aanbod beter op de vraag af te stemmen. 

De doelstelling van <lit onderzoek rijmt gedeeltelijk met de hierboven beschreven 
punten, maar verschilt ook op een aantal punten met de REN. Op analyseniveau heeft 
de REN als onderlegger voor het in <lit onderzoek opgezette hulpmiddel gediend en zijn 
enkele criteria, wanneer specifiek van toepassing, overgenomen. De verschillen van de 
REN met het hulpmiddel kunnen als volgt worden weergegeven: 

de REN geeft alleen aspecten met betrekking tot het (logistieke) vastgoedobject 
en de locatie hiervan weer, maar geen gebruiksaspecten die het object 
(kunnen) bei:nvloeden, <lit hulpmiddel neemt deze gebruiksaspecten wel mee; 
de REN geeft veel kwantitatief te beoordelen criteria aan met 'van - tot' 
mogelijkheden, <lit is voor een gebruiker in veel gevallen keuze beperkend 
omdat een werkelijk op te geven waarde tot een betere afstemming kan leiden; 
de REN heeft een groot detailniveau, waardoor het invullen van vraag- en 
aanbodprofielen een behoorlijke tijd kost. Tevens moeten veel criteria, die in 
eerste instantie nog niet relevant zijn, van vraag en aanbod aan elkaar voldoen, 
zodat een afstemming moeilijker realiseerbaar is. Dit hulpmiddel is vrij 
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oppervlakkig en hierdoor kan vrij snel worden bepaald of een object aan de 
voomaamste gebruikscriteria voldoet; 
het in <lit onderzoek opgezet hulpmiddel is uitsluitend geschikt voor logistiek 
vastgoed, terwijl de REN gericht is op kantoren en bedrijfsgebouwen in het 
algemeen. 

Hiermee is duidelijk gemaakt <lat het hulpmiddel in <lit onderzoek een duidelijk andere 
insteek heeft dan de reeds aanwezige Real Estate Norm. In de volgende paragraaf 
wordt ingegaan op de werking, de in- en output, en het resultaat van het hulpmiddel. 

5.3. Beschrijving methodiek 

5.3.1. Welke input is nodig om vraag- en aanbodprofielen op te stellen? 

Aangezien de lijst van aspecten en subaspecten erg generaal is gehouden zal een 
verdere uitwerking hiervan noodzakelijk zijn. Het simpelweg vermelden <lat de 
bereikbaarheid uitstekend is geeft erg summiere informatie over die bereikbaarheid 
van een object. Bij het afstemmen van de vraag op het bestaande aanbod zijn meer 
gegevens en informatie gewenst met betrekking tot de verschillende aspecten. Door het 
verder analyseren, middels theoretische studie en praktijkinterviews / brainstorm, van 
de aspecten in hoofdstuk drie en vier zijn subaspecten onderscheiden. Bereikbaarheid 
is bijvoorbeeld gesplitst in situering, verbinding, belemmering, etc. Van elk subaspect 
worden vervolgens een of meerdere criteria weergegeven waaraan het logistieke object 
(minimaal) moet voldoen (vraag) of aan voldoet (aanbod) (zie tabel 5-1.) . 

Aspect 

checklist criteria 

subaspect A criterium I 
criterium 2 

subaspect B criterium I 
... ... 

tabel 5-1. overzicht van een aspect met subaspect en bijbehorende criteria 

5.3.2. Beoordeling van de criteria 

De criteria kunnen kwalitatief en kwantitatief worden weergegeven. Dit is eenvoudig 
middels een voorbeeld toe te lichten. Uit analyse blijkt <lat, binnen het aspect 
bouwkundige- en installatietechnische voorzieningen, criteria met betrekking tot de 
vloer, in relatie met opslag van goederen, belangrijk zijn. Hierbij komen criteria als 
soort, draagkracht en afwerking van de vloer naar voren. De draagkracht wordt middels 
een kwantitatief criterium weergegeven, uitgedrukt in een aantal kiloNewtons per 
vierkante meter. Kwantitatieve criteria zijn eenduidig en hebben een bepaalde waarde. 
Deze waarde is veelal de minimum waarde waaraan een object moet voldoen of voldoet. 
Kwalitatieve criteria worden in drie vormen beoordeeld: 

opeenvolgende criterianiveaus, in de trant van goed, beter en best; 
verschillende criteriavormen, keuze I , 2 en 3; 
het logistiek vastgoedobject voldoet of voldoet niet aan het gestelde criterium, 
ja of nee. 

De vloersoort kan in de uitgevoerde hoedanigheid worden beschreven, waaronder 
bijvoorbeeld: asfalt, beton, stelcon platen, en klinkers. De afwerking wordt weergegeven 
in kwalitatieve niveaus: vlak, zeer vlak en super vlak. Tevens is het vaak noodzakelijk 



dat een vloer vloeistofdicht is, zodat chemicalien niet in de bodem (het milieu) komen. 
Dit kan worden beantwoord met 'ja' of 'nee'. Zie het voorbeeld in tabel 5.2. 

bouwkundige en installatietechnische voorzieningen 
checklist criteria beoordeling 
vloer Wat is gewenste vloersoort ? 

r. beton 
2. beton m onoliet afgewerkt 

keuze 
3. stelcon platen 
4. asfalt 
5. klinkers 
Hoe vlak client de vloer te zijn ? 
r. vlak 
2. zeer vlak keuze 

3. super vlak 

Wat is de benodigde draagkracht in kN /m 2 van de vloer? I kN /m2 

Dient de vloer vloeistofdicht te zijn? Ja Nee 

tabel 5.2. voorbeeld van beoordelingsvormen van de criteria bij een willekeurig aspect 

5.3.3. Categorisering 

Ook kan het voorkomen dat door een gebruiker, met een vraag naar logistiek vastgoed, 
een voorkeur wordt uitgesproken, maar <lat een ander criterium ook voldoende is voor 
het uitvoeren van het logistieke proces. Het kan ook voorkomen <lat geen van de 
aangeboden criteria van toepassing is. Een onderneming kan de wens hebben om een 
gei:soleerde betonvloer te hebben, terwijl de isolatie voor het type goederen <lat deze 
onderneming verwerkt niet noodzakelijk is. Het aanbod wordt door zo'n keuze beperkt 
omdat er misschien minder objecten met een gei:soleerde vloer op een voorkeurslocatie 
zijn. Met betrekking tot toekomstige activiteiten kan een onderneming het object 
anders inrichten dan direct noodzakelijk. De vraagzijde kan aangeven welke categorie 
bij elk criterium van toepassing is. De te onderscheiden categorieen zijn: 

A. Verplicht. Dit zijn criteria die altijd in acht genomen moeten worden, omdat ze 
wettelijk door de overheid zijn voorgeschreven (wet- en regelgeving) of 
wanneer een verzekeringsmaatschappij deze criteria voorschrijft. Wanneer 
een gebruiker bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen opslaat, moet voldaan worden 
aan bepaalde regels en richtlijnen; 

B. Functioneel vereist. Factoren die essentieel zijn om de logistieke onderneming 
(op economisch verantwoorde manier) te laten functioneren. De logistieke 
onderneming slaat bulkgoederen, zoals steenkool, op. Vervoer is per schip, 
hierdoor is het functioneel vereist <lat het vastgoed aan een kade is gesitueerd, 
waar direct opslag kan plaatsvinden; 

C. Wenselijk. De afstand tot de (auto)snelweg kan wenselijk anders liggen dan 
noodzakelijk is. Een onderneming kan wensen hebben met betrekking tot 
bepaalde criteria, maar wanneer er concessies moeten worden gedaan omtrent 
andere, meer noodzakelijke factoren, of uit kostenoverweging, wordt het 
criterium aangepast. 

D. Niet van toepassing. Deze criteria zijn voor de specifieke logistieke 
onderneming niet van toepassing, voorbeelden hiervan zijn de (additionele) 
functies van de logistieke organisaties. Het conditioneren als vriezen en koelen 
wordt niet door elke logistieke organisatie uitgevoerd waardoor <lit niet van 
belang is. 

Deze categorieen geven tevens de mate aan, waaraan een afstemming moet voldoen. 
Categorie A en B dienen in principe te matchen, anders kan de functie van de 
logistieke gebruiker niet worden uitgevoerd. Criteria met categorie C worden zoveel 
mogelijk gematched, echter zal geen mismatch plaatsvinden wanneer criteria binnen 
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categorie C niet overeenkomen. Dit is ook het geval onder categorie D, deze criteria 
kunnen worden weggelaten en hier hoeft geen beoordeling voor te worden gegeven. Op 
basis hiervan kunnen voor het afstemmen van een vraagprofiel op de aanbodprofielen, 
eerst de criteria met categorie A en B, die van doorslaggevende betekenis zijn, worden 
geselecteerd. Vervolgens kan bij een aantal overgebleven aanbodprofielen een 
beoordeling op de categorieen C en D worden gedaan. Zie tabel 5.3. waarin de 
toevoeging van de categorieen is gei'llustreerd. 

Voor enkele criteria, met name de bouwkundige, installatietechnische en 
beveiligingscriteria, geldt dat zij in een bestaand object nog achteraf te realiseren of aan 
te passen zijn. Per criterium wordt met de letter 'u' van (technisch) 'uitbreidbaar' 
aangegeven of de vermelde criteria in een later stadium nog aan het vastgoedobject 
kunnen worden toegevoegd of worden aangepast. Wel moet worden nagegaan welke 
kosten dit met zich meebrengt. Over het algemeen zijn het behoorlijke investeringen, 
die vaak nopen tot het zoeken naar een antler object. 

bouwkundige en installatietechnische voorzieningen 

checklist criteria u categorie beoordeling 

vloer Welke vloersoort client het object te beschikken? u 
r. beton 
2. beton monoliet afgewerkt 

B keuze 3. stelcon platen 
+ asfalt 
5. klinkers 

Hoe vlak client de vloer te zijn? u 
r. vlak 
2. zeer vlak c keuze 

3. super vlak 

Wat is de benodigde draagkracht in kN /m2 van de vloer? B 20 I 
Dient de vloer vloeistofdicht te zijn? u A fa 

tabel 5-3- voorbeeld van een willekeurig aspect met criteria, de uitbreidbaarheid, 
categorie die (fictief) is ingevuld ter illustratie 

5.3.5. Werking en output 

2 

3 

kN/m2 

Nee 

Het hulpmiddel bestaat uit een groot aantal criteria in de vorm van een checklist, die na 
te zijn ingevuld een (voorlopig) totaalbeeld (vraagprofiel) geeft van een door de 
logistieke organisatie gevraagd vastgoed object. Objecten die worden aangeboden 
worden op een zelfde wijze ingevoerd door de best bijpassende criteria te selecteren. 
Hiermee ontstaan aanbodprofielen. Zo'n aanbodprofiel wordt voor een object eenmalig 
gemaakt en wordt opgeslagen, wijzigingen hieraan zullen alleen plaatsvinden wanneer 
het pand bouw-, installatie- ofbeveiligingstechnisch wordt gewijzigd. 

Het afstemmen van de vraag op het aanbod gebeurt middels vergelijk van het 
opgegeven vraagprofiel met de database van aanbodprofielen. Hierbij moet het 
vergelijk op een efficiente wijze plaatsvinden door te beginnen met de afstemming van 
alle criteria in de categorie in de volgende volgorde: 'wettelijk verplicht' , vervolgens 
'functioneel vereist' en als laatste 'wenselijk'. Aspecten binnen de categorie 'niet van 
toepassing' kunnen worden weggelaten. 

Dit hulpmiddel is voomamelijk bedoeld voor organisaties, veelal intermediairs (zoals 
makelaars, onroerend goed handelaren en (adviseurs van) beleggers), die de vraag en 
aanbod van logistieke vastgoedobjecten bij elkaar brengen. 



5.4. Tot slot 

In hoofdstuk drie en vier zijn aspecten bepaald die van invloed zijn op de afstemming 
van de vraag naar en het aanbod van logistieke vastgoedobjecten. In dit hoofdstuk is 
besproken hoe de opzet is van het hulpmiddel. Dit hulpmiddel wordt in het volgende 
hoofdstuk geoperationaliseerd. Dit gebeurt door bij elk aspect te analyseren welke 
criteria, betreffend dat (sub)aspect, betrekking hebben op het vastgoed dat als facilitaire 
voorziening client voor logistieke processen. 

6r 



6. Operationalisering 
6.1. ln/eiding 

In dit hoofdstuk vindt de operationalisering plaats van het hulpmiddel dat in het vorige 
hoofdstuk is beschreven. In paragraaf 6.2. tot en met 6.5. wordt elk aspect en subaspect 
behorende bij de locatie, het gebruik en het object (zie tabel 6.I.) uitvoerig beschreven 
en behandeld. Hierbij worden criteria geformuleerd die kenmerken van een logistiek 
vastgoedobject eenduidig weergeven. Gestreefd is om criteria zo veel mogelijk 
eenduidig en herkenbaar te houden voor logistieke gebruikers. Tot slot wordt in 
paragraaf 6.6. een longlist weergegeven van alle aspecten met bijbehorende criteria 
waarbij het hulpmiddel als checklist wordt weergegeven. 

hoofdaspect aspect 

locatie bereikbaarheid 

gebruik 

object 

representativiteit 

functies 

facilitaire voorzieningen 

automatisering 
wet- en regelgeving 

algemeen 
attractiviteit 

capaciteit 

toegankelijkheid 

bouwkundige- en installatietechnische 
voorzieningen 

flexibiliteit 

calamiteitenbeveiliging 

criminaliteitbeveiliging 

subaspect 

situering 
verbinding 
belemmering 
relaties 
voorzieningen 
stedenbouwkundige structuur 
imago 
zich tlocatie 
orientatie 

hoofdfunctie 
(additionele) functie(s) 
kantoor 
overige voorzieningen 
communicatie 
milieu 

eigendomsvorm 
leeftijd 
ui tstraling 
oppervlakte 
hoogte 
parkeren 
terreinontsluiting 
terreinbegrenzing 
laad - en losfaciliteiten 
vloer 
klimaat 
energie 
indeelbaarheid 
uitbreiding 
preventie 
maatregelen 
preventie 
maatregelen 

tabel 6.I. totaal aan aspecten die van belang zijn bij het functioneren van logistiek 
vastgoedo bj ect 

6.2. Locatieaspecten 

6.2.1. Bereikbaarheid 

De bereikbaarheid is afhankelijk van de nabijheid van belangrijke infrastructuur en 
mainports. In Nederland vindt transport, ten behoeve van het extern logistieke proces, 



via verschillende modaliteiten plaats, maar voornamelijk met vrachtauto's over de weg. 
Er zijn intemationale en nationale verbindingen (corridors) te herkennen. Op de 
internationale corridors worden de economische en internationale functies 
geaccentueerd, met als belangrijkste kenmerk een snelle doorstroming en een beperkt 
aantal multimodale knooppunten. Daarbij is de bereikbaarheid van de mainports en de 
knooppunten van groot belang. De nationale corridors verbinden de stadsgewesten en 
de economische centra op nationale schaal met elkaar. Deze assen fungeren als 
economische ontwikkelingsassen, waarbij op de knooppunten actief gebruik wordt 
gemaakt van de economische potenties voor logistieke activiteiten. Een en ander is 
verduidelijkt in bijlage I, de Marktanalyse. 

Daarnaast vinden we vaak bedrijventerreinen op randen van verstedelijkte gebieden. De 
bereikbaarheid van deze terreinen is vaak redelijk. Er zijn wel infrastructurele 
verbindingen maar ze zijn niet optimaal te noemen. Ontsluiting is vaak op de randweg 
(autoweg) van de stad gesitueerd. Buitengebieden bieden veel ruimte, maar de 
infrastructurele verbindingen zijn hier matig tot slecht, waardoor de bereikbaarheid 
vaak te wensen overlaat. Deze gebieden zijn dan ook niet erg geschikt voor vestiging 
van logistieke ondernemingen. Dit geldt ook voor binnenstedelijke gebieden waar door 
de enorme belemmeringen en drukte, buiten de kleine beschikbare ruimte, logistieke 
activiteiten niet of nauwelijks voorkomen. De situering van een logistiek vastgoedobject 
kan, samenvattend, op de volgende wijze worden weergegeven [Lonis, 2002): 

langs internationale corridors bij grote knooppunten en mainports; 
langs nationale corridors bij grote infrastructurele knooppunten; 
langs nationale corridors; 
aan de randen van stedelijke gebieden; 
overige. 

Binnen Nederland is een aantal gebieden te herkennen waar logistieke ondernemingen 
zich hebben geconcentreerd. Deze zijn op de overzichtskaart van Nederland (zie bijlage 
I, 'Marktanalyse') weergegeven. Deze concentraties komen veelal voor bij mainports, 
internationale en nationale corridors. Maar zij komen ook voor bij grote afzetgebieden 
zoals het Duitse Northrein Westfalen. Hierdoor zijn grote concentraties logistieke 
activiteiten in en rondom Venray en Venlo gesitueerd. Zo kan Nederland globaal als 
volgt worden ingedeeld: 

West Nederland (Randstad, Amsterdam - Rotterdam); 
Noord Nederland (Zwolle - Heerenveen - Groningen); 
Oost Nederland (Arnhem - Nijmegen - Venray- Venlo); 
Zuid Nederland (Tilburg- Eindhoven - Maastricht); 
Midden Nederland (Utrecht-Tiel). 

Hiervoor is al gesproken over de verschillende modaliteiten voor goederenvervoer. 
Deze verschillende modaliteiten hebben een invloed op de situering en kunnen als 
volgt worden onderscheiden: 

het wegvervoer; 
het vervoer per spoor; 
het vervoer over water, onderscheid tussen zeevaart en binnenvaart; 
het vervoer via de lucht. 

Voor logistieke ondernemingen kan het van groot belang zijn om zich te vestigen op 
locaties dicht bij nationale en internationale corridors. Logistieke ondernemingen zijn 
dan niet ver van de op- en afritten van autosnelwegen of van knooppunten van 
auto(snel)wegen gevestigd, waardoor de bereikbaarheid goed is. Deze afstand tot op- en 



afiitten en knooppunten is dan ook een belangrijk criterium en mede afhankelijk van 
de verbindingsroute tussen de locatie van het object en de autosnelweg. Op deze 
verbindingsroute moet de doorstroming van het verkeer optimaal zijn zonder 
vertragende elementen (belemmeringen) zoals files , woonwijken, verkeerslichten, 
bruggen, etc. Denk hierbij aan het transport van diepvriesproducten, waarbij 
belemmeringen kunnen zorgen voor bederf van de goederen. Het totaal aan 
belemmeringen kan volgens de REN [1993J als volgt worden ingedeeld: 

geen belemmering(en); 
af en toe, tijdens spitsuren 's morgens en's avonds; 
alleen tijdens spitsuren; 
alleen tijdens kantooruren; 
of constante belemmering(en). 

Tevens is het van belang volgens logistieke kenners [bijlage VJ, wanneer sprake is van 
veel werknemers en/of bezoekers, dat er een goede openbaar vervoerverbinding op 
maximaal tien minuten lopen van het object aanwezig is. Hier dient, afhankelijk van de 
activiteiten van de ondememing, rekening mee te worden gehouden. Vaak is een 
(logistiek) bedrijventerrein voorzien van een busverbinding naar een groter openbaar 
vervoersknooppunt (station). 

In hoofdstuk drie en vier komt naar voren dat logistieke ondernemingen een 
locatiekeuze kunnen laten afhangen van de relatie die zij hebben tot toeleveranciers of 
afnemers van goederen. Als voorbeeld kan het gebied Nordrhein-Westfalen in 
Duitsland met zo'n 20 miljoen mensen worden gegeven. Het is logisch dat een 
logistieke dienstverlener met dit afzetgebied graag aan de Duitse grens bij Venlo zijn 
activiteiten uitvoert. Ook kunnen ondernemingen afhankelijk zijn van locatie gebonden 
personeel. In dit hulpmiddel dient te worden aangegeven of daarmee rekening moet 
worden gehouden. Het gaat te ver in detail wanneer daarbij een specifieke regio of 
plaats wordt genoemd. Nadere verkenning is in deze specifieke gevallen noodzakelijk. 

Het personeel en de bezoekers hebben, uit ervaring [bijlage VJ, behoefte aan 
verschillende voorzieningen in de directe nabijheid van het logistiek vastgoedobject of 
het bedrijventerrein. Veelal gaat het hierbij om voorzieningen voor de dagelijkse 
levensbehoefte (winkels), bank en postkantoor, ontspanning,etc. Een logistieke 
ondememing heeft graag voorzieningen als een bank, postkantoor, hotel, restaurant en 
tankstation, etc. Deze dienen op korte (loop) afstand te zijn. 
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bereikbaarheid 

(sub)aspect criteria 

situering Welke voorkeur bestaat er met betrekking tot de situering? 
r. langs internationale corridors bij grote knooppunten en mainports 
2 . langs nationale corridors bij grote infrastructurele knooppunten 
3. langs nationale corridors 
4. aan de randen van stedelijke gebieden 
') . overige 
Naar welke regio binnen Nederland gaat de voorkeur uit? 
r. West Nederland (Randstad, Amsterdam· Rotterdam) 
2. Noord Nederland (Zwolle - Heerenveen - Groningen) 
3. Oost Nederland (Arnhem - Nijmegen - Venray · Venlo) 
4. Zuid Nederland (Tilburg- Eindhoven · Maastricht) 
'). Midden Nederland (Utrecht· Tie!) 

verbinding Is er een directe verbinding noodzakelijk? 
r. op het spoornet 
2. aan een zeehaven 
3. aan een binnenhaven 
4. met een luchthaven 
Wat is de maxirnale toelaatbare afstand tot de dichtstbijzijnde afrit van een 
autosnelweg? 
Wat is de maximale toelaatbare afstand tot het dichtstbijzijnde autosnelweg-
knooppunt? 
Wat is de maximale afstand tot de dichtstbijzijnde openbaar vervoersverbinding 
(r km=± ro minuten te voet)? 

belemmering Wat mag de invloed van belemmeringen (files, stoplichten, bruggen, 
spoorwegovergangen, etc.) op de locatie zijn? 
r. geen belemmeringen 
2. af en toe tijdens spitsuren 
3. alleen tijdens spitsuren 
4. alleen tijdens kantooruren 
c;. permanent aanwezige belemmeringen 

relaties Dient er op locatieniveau rekening gehouden te worden met situering van 
leveranciers? 
Dient er op locatieniveau rekening gehouden te worden met situering van 
afzetmarkt? 
Dient er op locatieniveau rekening gehouden te worden op een relatie met 
specifiek (geschoold) personeel? 

voorzieningen Welke voorkeur bestaat er met betrekking tot het voorzieningenniveau op korte 
afstand (< rkm)? 
r. geen voorkeur 
2. voorzieningen voor dagelijkse levenbehoefte (winkels) 
3. voorzieningen als bank en postkantoor, etc. 
4. voorzieningen als hotel, restaurant, ontspanning, recreatie, etc. 
c;. tankstation 

tabel 6.2. criteria bij aspect bereikbaarheid 

6.2.2. Representativiteit 

De representativiteit kan warden verdeeld in vier factoren, 
stedenbouwkundige structuur ofwel het soort bedrijventerrein, het 
bedrijventerrein, de orientatie op het terrein en het zicht op de locatie. 

te weten de 
imago van dat 

Met betrekking tot het soort bedrijventerrein maakt Keeris [2 0 01] onderscheid tussen: 

business park / bedrijvenpark; 
gelabeld bedrijventerrein; 
gemengd bedrijventerrein; 
lokaal kleinschalig bedrijventerrein; 
zwaar bedrijventerrein; 
distributie oflogistiek bedrijventerrein; 



Een toelichting met specifieke kenmerken is weergeven in bijlage VI. Deze indeling 
heeft verschillende invalshoeken samengebracht tot een meerdere aspecten omvattende 
indelingsbasis. Logistiek vastgoed wordt tegenwoordig veelal op speciaal ingerichte 
distributie of logistieke bedrijfsterreinen gesitueerd, mede door de enorme 
oppervlakten die benodigd zijn en door de verkeerintensiteit die de externe logistieke 
processen voortbrengen. De wat oudere en kleinere objecten komen ook op andere 
terreinen voor. Voornamelijk omdat het proces locatie gebonden is of er van oudsher is 
gevestigd. 

Het imago van een locatie kan van groot belang zijn op de vestigingsplaatskeuze van 
een logistieke onderneming [Lonis, 2002]. Wanneer er gesproken wordt over imago, 
clan wordt er in <lit verband de aantrekkingskracht bedoeld die een locatie uitoefent op 
de onderneming om zich op <lat betreffende terrein te vestigen. Imago van een terrein 
is afhankelijk van de bekendheid die het terrein heeft in internationale, nationale, 
regionale of lokale zin. Hierbij speelt voornamelijk de aanwezigheid van andere 
(bekende) bedrijven een grote rol. Met betrekking tot het imago van een locatie kan 
onderscheiden worden: 

een locatie met weinig aantrekkingskracht; 
hoofdzakelijk plaatselijk opererende organisaties; 
plaatselijk en regionaal opererende organisaties; 
regionaal en landelijk opererende organisaties; 
landelijk en internationaal opererende organisaties. 

Tevens hoort bij het imago van een terrein de uitstraling en de netheid. Hierbij wordt 
aangenomen <lat elke onderneming streeft naar huisvesting op een bedrijventerrein en 
locatie met een redelijk tot goed sociaal milieu. Dit milieu wordt bepaald door de 
aanwezigheid van invloedsfactoren zoals vandalisme, graffiti, zwerfVuil, etc. en is 
moeilijk meetbaar en weer te geven. Daarbij komt <lat een vraag naar een terrein met 
weinig uitstraling en netheid nagenoeg niet voorkomt en het aanbod niet als zodanig 
wordt gekwalificeerd. 

De orientatie naar en op een bedrijventerrein is voor het transport van groot belang. 
Het intern logistiek proces is afhankelijk van het transport (extern logistiek proces) en 
wanneer <lit niet of slecht op elkaar aansluit doordat het voor chauffeurs een zoektocht 
is om de juiste locatie te vinden belemmert <lit het gehele proces. Slechte gebieds- of 
bedrijfsaanduiding is vaak de oorzaak hiervan. Dit criterium is in een later stadium nog 
uitbreidbaar. Veel bedrijven hebben een voorkeur voor een zichtlocatie, bijvoorbeeld 
vanaf een autosnelweg. Hierdoor is duidelijk waar zij zijn gevestigd en zij kunnen 
middels reclame-uitingen bekendheid aan de organisatie en activiteiten geven 
[Vereniging Nederland Distributieland, 2002]. Een bekend voorbeeld is Schuitema, die 
in 1994 een 57.700 vierkante meter groot distributiecentrum, langs de A12 in Woerden 
heeft gebouwd, waarbij bijzonder is <lat <lit gebouw behalve de begane grond ook een 
verdieping heeft waar vrachtauto's kunnen laden en lossen. Vanaf de A12 worden 
chauffeurs naar de juiste locatie geleid door middel van een duidelijke wegbewijzering. 

representativiteit 

(sub)aspect criteria 

stedenbouw- Op welke type bedrijfsterrein dient het object te zijn gevestigd? 

kundige structuur r. business park / bedrijvenpark 
2. gelabeld bedrijventerrein 
3. gemengd bedrijventerrein 
4. lokaal kleinschalig bedrijventerrein 
5. zwaar bedrijventerrein 
6. distributie of!ogistiek bedrijventerrein 
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imago Wat dient de aantrekkingskracht van de locatie te zijn? 
r. weinig aantrekkingskracht 
2. hoofdzakelijk plaatselijk opererende organisaties 
3. plaatselijk en regionaal opererende organisaties 
4. regionaal en landelijk opererende organisaties 
5. landelijk en intemationaal opererende organisaties 

orientatie Op welke wijze(n) dient het bedrijventerrein en de bedrijven te worden 
aangeduid? 
r. gebiedsnaamaanduiding vanaf autosnelweg 
2. algemene informatie bij uitvalswegen terrein 
3. bedrijfsaanduiding bij uitvalswegen terrein 
4. bedriifsaanduiding op terrein 

zichtlocatie Dient het object vanaf afstand zichtbaar te zijn door vrije Jigging (evt. langs 
autosnelweg)? 

tabel 6.3. criteria bij aspect representativiteit 

6.3. Gebruikaspecten 

6.3.1. Functies 

Met betrekking tot de functies die worden uitgevoerd in een logistiek object, is m 
hoofdstuk drie een uitgebreide analyse weergegeven van het (intern) logistiek proces. 
Hier worden de volgende functies onderscheiden: 

ontvangen (receive); 
opslag en overslag (store); 
onderverzamelen (pick); 
bewerken; 
verpakking en verzending (ship); 
informatieverwerking. 

Behalve de opslag en overslag van goederen kunnen de overige functies voomamelijk 
worden gezien als ondersteunend aan de hoofdfuncties opslag en overslag. De 
goederen zullen, alvorens te worden opgeslagen, moeten worden ontvangen. 
Vervolgens zullen deze goederen ook weer moeten worden verzonden. 

Zoals in hoofdstuk drie is aangegeven kunnen deze hoofdfuncties vaak onder speciale 
omstandigheden worden uitgevoerd. Het verwerken van goederen in de juiste conditie 
(conditioneren) en het uitvoeren van specifieke (eind)bewerkingen (VAL activiteiten) 
zorgen ervoor dat het logistieke proces uitgebreider wordt en steeds vaker additionele 
functies worden uitgevoerd. Vaak worden functies, die voorheen in het productieproces 
werden uitgevoerd, nu binnen het logistieke proces gedaan. Hierdoor wordt het 
productieproces geoptimaliseerd. Als voorbeeld kan hierbij het vullen van displays met 
diverse soorten variaties van een product, worden genoemd. Ook het op- en overslaan 
van douanegoederen en waardevolle goederen stellen specifieke (technische object-) 
eisen aan een logistiek vastgoedobject. De additionele functies kunnen hiermee als 
volgt worden weergegeven: 

conditionering (koelen, vriezen, droog/stofVrij, gevaarlijk); 
value added logistics; 
douane; 
waardevolle goederen. 

Vaak is het mogelijk om het logistiek vastgoedobject aan te passen of uit te breiden om 
additionele functies toe te voegen aan het logistieke proces. Tevens is het vaak mogelijk 
om in een opslagmimte ook overslag van goederen uit te voeren. 



functies 

(sub) aspect Criteria 

hoofdfunctie Wat dient de hoofdfunctie van het object te zijn: 
r. opslaan 
2. overslaan 

(additionele) Welke additionele functies dienen te kunnen worden uitgevoerd: 

functie(s) r. alleen hoofdfunctie 
2. conditionering 
3. value added logistics (VAL) 
4. douane 
<; . waardevolle goederen 

tabel 6+ criteria bij aspect functies 

6.3.2. Facilitaire voorzieningen 

Voor de administratieve werkzaamheden en de informatieverwerking van het logistieke 
proces dient de nodige capaciteit aan kantoorruimte beschikbaar te zijn. Deze ruimten 
moeten voldoen aan de eisen die worden gesteld in het bouwbesluit en de Arbo-wet. 
Door de VAL activiteiten van veel logistieke dienstverleners wordt kantoorruimte steeds 
belangrijker en zijn logistieke vastgoedobjecten voorzien van grote kantoorcomplexen 
tot duizenden vierkante meters. Deze ruimten dienen bij voorkeur op korte afstand van 
de goederenafhandeling te worden gesitueerd. Een mogelijkheid, mede om 
vloeroppervlak te sparen, is om dit soort ruimten op een tussenvloer boven de laad en 
losdeuren onder te brengen. 

Waar mensen werkzaam zijn is het wettelijk verplicht ruimte te reserveren voor 
algemene of facilitaire voorzieningen [Smith en Tompkins, 1998]. Zo moet 
bijvoorbeeld worden gezorgd voor een kantine. Dit kan een aparte ruimte zijn, maar 
ook een gemeenschappelijke, voor het gehele bedrijf bestemde gelegenheid. 
Gescheiden toiletten en wasgelegenheden dienen voor het in de expeditieruimte 
werkend personeel gemakkelijk en snel bereikbaar te zijn. Tevens moet worden 
gezorgd voor een chauffeursruimte met apart toilet, wasgelegenheid en pantry. Daar 
kunnen de chauffeurs rusten en wachten totdat de laad- en loswerkzaamheden zijn 
voltooid. Deze wachtruimte dient direct vanaf laadperron of laadkuil toegankelijk te 
zijn. De mogelijkheid tot 'zwerven' van chauffeurs door het bedrijf wordt zodoende 
beperkt. 

Het is vrij eenvoudig om deze voorzieningen uit te breiden, met betrekking tot de 
oppervlakte van het kantoor kan worden ingeschat hoeveel personen werkzaam zullen 
zijn. Hierop kan het aantal werkplekken worden afgestemd. 

facilitaire voorzieningen 

(sub)aspect criteria 

kantoor Wat dient het aantal beschikbare kantoorwerkplekken te zijn? 

overige Dienen er gescheiden kleedruimten / douches / toiletten / lockers voor 

voorzieningen personeel en vrachtwagenchauffeurs aanwezig te zijn? 
Dienen er (uitgebreide) kantinevoorzieningen te ziin? 

tabel 6.5. criteria bij aspect facilitaire voorzieningen 

6.3.3. Automatisering 

Met betrekking tot de automatisering is veel afhankelijk van het op- of overslag systeem 
(het proces) dat wordt toegepast of de eventuele automatiseringsvoorzieningen voor de 



uit te voeren additionele functies. Wat belangrijk is volgens de Real Estate Norm [1993], 
met betrekking tot de automatisering in een logistiek vastgoedobject, is het aantal 
aansluitpunten voor data en communicatie en de positie hiervan. Tegenwoordig wordt 
steeds meer gebruik gemaakt van draadloze communicatie, echter zijn hiervoor, door 
de grate afstanden, meerdere zenders nodig. Dit betekent dat een infrastructuur, 
eventueel met bekabeling, naar deze verschillende zenders noodzakelijk blijft. Een 
uitgebreid automatiseringssysteem is in een bestaand object gemakkelijk te integreren. 

automatisering 

(sub)aspect criteria 

communicatie Welke aansluitmogelijkheden dienen in het object met betrekking tot 
communicatie/data aanwezig te zijn? 
r. geen aansluitmogelijkheden 
2. een aansluitmogelijkheid 
3. aansluitmogelijkheden niet volgens een stramien 
4. aansluitmogelijkheden volgens stramien langs gevel of intern 
>. draadloze mogelijkheden (zenders) 

tabel 6.6. criterium bij aspect facilitaire voorzieningen 

6.3.4. Wet- en regelgeving 

Bedrijventerreinen en bedrijfsgebouwen, waaronder logistieke gebouwen kunnen 
warden ingedeeld aan de hand van de overlast of hinder die zij, door het uitoefenen van 
specifieke processen, veroorzaken voor de omgeving. Het Ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft met betrekking tot deze 
overlast en hinder een aantal milieucategorieen opgesteld [Cox en Zinger, 1998]. In 
beginsel wordt de milieuzonering gehanteerd ter bescherming van alle denkbare 
gevoelige en minder gevoelige gebieden. Hoe gevoelig een gebied is voor 
bedrijfsactiviteiten is mede afhankelijk van het omgevingstype. In tabel 6.7. wordt een 
overzicht gegeven van de verschillende gebiedstypen, de bijbehorende 
milieukwaliteiten en de toegestane milieucategorieen. 

De milieukwaliteit geeft de milieuhygienische kwaliteit aan van een (hogere 
milieukwaliteit) tot en met drie (lage milieukwaliteit). De kolom met milieucategorieen 
geeft aan welke bedrijven, als gevolg van de milieukwaliteit, zich in een gebiedtype 
mogen vestigen. Verder is in tabel 6.7. aangegeven welke afstand bedrijven moeten 
hebben ten opzichte van woningen, op basis van hun milieucomponent (geur, stof, 
geluid en gevaar). 

gebiedstype milieukwaliteit milieucategorie afstand 

rustige woonwijk l t/m 2 30 meter 
gemengde wijk 2 t/m3 50 - IOO meter 
industrie I 3 t/m4 200- 300 meter 
industrie II 3 t/m 5 500 - moo meter 
industrie III ~ t/m 6 1500 meter 

tabel 6.7. milieucategorieen per gebiedstype 

Een milieucategorie zes duidt op een zeer zware industrie, wat te vergelijken is met een 
nucleaire en of chemische bedrijven. Logistieke vastgoedobjecten vallen voornamelijk 
in categorie 4, die het meest courant is. Echter bij de opslag van gevaarlijke goederen 
kan een logistiek vastgoedobject in een zwaardere categorie warden ingedeeld. 



wet- en regelgeving 

(sub)aspect criteria 

milieu Binnen welke milieucategorie valt de ondememing? 
r. milieukwaliteit 2 tot en met milieucategorie 3 
2 . milieukwaliteit 3 tot en met milieucategorie 4 
3. milieukwaliteit 3 tot en met rnilieucategorie 5 
4. milieukwaliteit 3 tot en met milieucategorie 6 

tabel 6.8. criterium bij aspect wet- en regelgeving 

6.4. Objectaspecten 

6.4.1. Algemeen 

De logistieke onderneming heeft met betrekking tot de eigendomsvorm een voorkeur 
voor huur ofkoop. Voornamelijk bij de koop van een object is de financiering van groot 
belang, een object in eigendom is financieel vaak een zware vaste last. Binnen het 
afstemmen van de vraag van een logistieke gebruiker met het aanbod is de 
eigendomsvorm een eerste grote selectie. Doordat steeds vaker logistieke 
dienstverleners met beleggers een sale-en-lease-back constructie uitvoeren is er een 
trend om te leasen/huren. Veelal worden huren en leasen door elkaar gebruikt. Om 
duidelijk aan te geven waar de verschillen liggen zijn hieronder de definities 
weergegeven [Keeris, 2001]: 

huren: 

kopen: 

huurkoop: 

lease: 

het in gebruik of ten dienste verkregen hebben van het betreffende 
object tegen een (periodieke) betaling van een overeengekomen, 
(eventueel) volgens een nadere formule aan te passen bedrag 
gedurende de looptijd van de daarbij afgesloten overeenkomst; 

koper van een object voldoet de koopsom in een keer aan verkoper en 
waardoor onroerend goed eigendom wordt van koper, alle 
bijbehorende lasten zijn vanaf dat moment voor koper; 

een vorm van koop en verkoop van een vastgoedobject, waarbij 
partijen zijn overeengekomen dat de benodigde koopsom door de 
huurder/koper geheel of gedeeltelijk wordt betaald in bij de 
overeenkomst gestelde termijnen, waarbij de juridische 
eigendomsoverdracht eerst zal plaatsvinden, nadat de huurder/koper 
in het genot van dat object is gesteld en nadat voldoening van twee of 
meer van deze termijnen heeft plaatsgevonden, zodat de 
eigenaar/verkoper tussentijds alle rechten verbonden aan de juridisch 
eigendom behoudt; 

dit is een vorm van objectgerichte financiering, waarbij degene die 
financiert het leaseobject geconditioneerd ter beschikking stelt aan de 
gebruiker, tegen een periodiek te betalen vergoeding voor het gebruik. 

7r 



algemeen 

(sub)aspect Criteria 

eigendomsvorm Voor welke eigendomsvorm dient het object beschikbaar te zijn: 
r. huur 
2.koop 
3. lease 
4.huurkoop 

tabel 6.9. criterium bij aspect wet- en regelgeving 

6.4.2. Attractiviteit 

Een attractief, aantrekkelijk logistiek vastgoedobject draagt bij aan een positieve 
beeldvorming van de logistieke ondememing. Dit kan er voor zorgen <lat deze 
ondememing, in economische zin, beter functioneert. Ook omdat personeel en 
bezoekers liever in een attractief gebouw komen dan in een rommelig of lelijk object. 
De attractiviteit wordt dus voomamelijk bepaald door de beeldkwaliteit en de uitstraling 
van het perceel en het object. Het is beperkt mogelijk om eenduidig aan te geven welke 
criteria een logistieke ondememing als eis voor zijn locatie (perceel en object) stelt. 
Begrippen als architectuur, netheid, schoonheid, complexiteit, etc. worden verschillend 
ge1nterpreteerd en over een smaak valt ook niet te twisten. 

Zoals gezegd kan de attractiviteit van een object het beste middels de leeftijd worden 
aangeven. Hiervoor kunnen verschillende stadia worden onderscheiden: 

nieuwe ontwikkeling (bouwgrond); 
nieuwbouw (eerste gebruiker); 
minder dan tien jaar oud; 
meer dan tien jaar oud. 

Met betrekking tot de uitstraling kan een object oppervlakkig worden ingedeeld als 
sober, functioneel of bijzonder. Een sober object is eentonig, saai en heeft een 
goedkope uitstraling. Een functioneel object is geheel afgestemd op het logistieke 
proces wat in het object loopt. Aan het object is, met betrekking tot de uitstraling, 
aandacht besteed maar wel op basis van functionaliteit. Dit in tegenstelling tot een 
object met een bijzondere uitstraling, hier is aandacht besteed aan de uitstraling door 
het gebouw architectonisch aantrekkelijk te maken, door verschillende vormen en 
kleuren te gebruiken. Dit object onderscheidt zich duidelijk van de overige objecten op 
hetzelfde terrein. 

attractiviteit 

(sub)aspect Criteria 

leeftijd Welke leeftijd dient het object te hebben? 
r. ontwikkeling (bouwgrond) 
2. nieuwbouw (eerste gebruiker) 
3. < IO jaar oud 
4. > IO jaar oud 

uitstraling Wat dient de uitstraling van het object te zijn? 
r. sober 
2. functioneel 
~- biizonder 

tabel 6.10. criteria bij aspect attractiviteit 



6.4.3. Capaciteit 

De capaciteit van een logistiek vastgoedobject kan worden gesplitst in de capaciteit van 
het terrein (de kavel) en de capaciteit van het gebouw. Het terrein dient voldoende groot 
te zijn voor het object, de parkeervoorziening, de aan- en afvoerroute vanaf de openbare 
weg en voor de nodige manoeuvreerruimte. Met betrekking tot de flexibiliteit, <lat 
verderop in <lit hoofdstuk wordt beschreven, dient er ook rekening te worden gehouden 
met uitbreidingsmogelijkheden (vergroting van de capaciteit). Omdat er gebrek is aan 
ruimte in Nederland en om toch voldoende opslagcapaciteit te creeren is de hoogte een 
belangrijke factor (capaciteit = oppervlakte x hoogte). 

Doordat vaak verschillende (additionele)functies worden uitgevoerd heeft elke functie 
een eigen ruimte die aan verschillende eisen moet voldoen. Het is vanzelfsprekend <lat 
een ruimte voor VAL activiteiten geen twaalf meter hoog hoeft te zijn. Gevaarlijke 
goederen dienen in een afgeschermde (beveiligde) ruimte te zijn opgeslagen, hiervoor 
wordt meestal een gedeelte van de totale capaciteit gebruikt. Het weergeven van de 
capaciteit van hoofd- en additionele functies is gesplitst (zie tabel 6.n.) . Met betrekking 
tot de hoofd functie opslag dient een hoogte te worden opgegeven. Deze is veelal 
afhankelijk van het soort opslagsysteem <lat wordt toegepast. Wanneer over hoogte 
wordt gesproken wordt de vrije hoogte bedoeld. De totale hoogte van het object is groter 
door de constructie en het dak, de vrije hoogte is de hoogte beschikbaar voor opslag van 
goederen. 

Met betrekking tot het parkeren kan onderscheid gemaakt worden tussen een 
parkeervoorziening voor auto's en vrachtauto's, maar ook tussen parkeren op eigen 
terrein of openbaar terrein. Deze parkeervoorziening kan als volgt worden ingedeeld en 
geldt voor zowel vrachtauto's als auto's: 

geen voorzieningen op eigen terrein, allemaal openbaar parkeren; 
op onverhard eigen terrein; 
op verhard eigen terrein; 
op verhard eigen terrein met aanduidingen. 

Het is afhankelijk van de logistieke gebruiker of parkeerplaatsen voor vrachtauto's 
noodzakelijk zijn. Wanneer de gebruiker ook een transportfunctie uitoefent, worden 
vaak vrachtauto's 's nachts op eigen terrein geparkeerd. Als <lit niet het geval is zijn er 
geen parkeerplaatsen voor vrachtauto's nodig. Vrachtauto's arriveren om te laden of te 
lossen en wanneer <lit gereed is vertrekken zij weer. Parkeerplaatsen voor auto's dienen 
er voor met name het personeel en het bezoek, voldoende te zijn. 

capaciteit 

(sub)aspect criteria 

oppervlakte Wat dient de minimale oooervlakte van het terrein te zijn? 
Wat dient de minimale oppervlakte voor de opsla2functie te zijn? 
Wat dient de minimale oooervlakte voor de overslagfunctie te ziin? 
Hoe groot dient het oppervlak aan koelopslagruimte te zijn? 
Hoe groot dient het oooervlak aan vriesooslagruimte te ziin? 
Hoe groot dient het oppervlak aan droge / stofuije ruimte te zijn? 
Hoe groot dient het oppervlak voor gevaarlijke goederen te zijn? 
Hoe groot dient het oppervlak voor VAL activiteiten te ziin? 
Hoe groot dient het oppervlak voor waardevolle goederen te zijn? 

hoogte Wat dient de minimale vrije hoogte, ten behoeve van de functie opslag, te zijn? 

parkeren N aar welke parkeervoorziening gaat de voorkeur uit? 
r. geen voorziening op eigen terrein, allemaal openbaar parkeren 
2. op onverhard eigen terrein 
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} op verharcl eigen terrein 
4. op verharcl eigen terrein met aancluiclingen 
Wat client het minima al aantal parkeerplaatsen voor auto's (personeel, 
bezoekers, etc.) te ziin? 
Wat client het minimaal aantal parkeerplaatsen voor vrachtauto's te zijn? 

tabel 6.II. criteria bij aspect capaciteit 

6.4.4. Toegankelijkheid 

Onder toegankelijkheid wordt voomamelijk de toegang tot het terrein en de faciliteiten 
om te laden of te lossen bedoeld. Hieronder wordt beschreven op welke manieren de 
ontsluiting van het terrein met de openbare weg en hoe de begrenzing van het terrein 
zouden kunnen zijn en welke laad- en losfaciliteiten daarbij aanwezig dienen te zijn. 

De terreinontsluiting kan op de volgende manieren en is voomamelijk afhankelijk van 
de situering van het perceel ten opzichte van de openbare ruimte (Real Estate Norm, 
1993]: 

onbelemmerende ontsluiting; 
gescheiden in- en uitrit; 
vanuit een rijrichting te bereiken (omrijden); 
niet direct vanuit hoofdweg te bereiken; 
alleen vanuit achterzijde te bereiken. 

Veelal is voor de terreinontsluiting alleen een voorkeur uit te spreken. De 
terreinbegrenzing is afhankelijk van het perceel en de begrenzing met naastgelegen 
percelen. Het perceel kan met een grote lengte in verbinding staan met de openbare 
ruimte, maar kan ook een ingesloten ligging hebben waardoor alleen de ontsluiting aan 
de openbare weg is. Begrenzing kan voorkomen als water of beplanting. 
Terreinbegrenzing is, in de vorm van hekwerk, in een later stadium eenvoudig aan te 
brengen. Terreinbegrenzing kan als volgt in het hulpmiddel worden aangegeven: 

geen begrenzing ofwel vrij toegankelijk; 
elementen als beplanting en/of water; 
grotendeels ontoegankelijk; 
ontoegankelijk; 
ontoegankelijk en aanwezigheid van bewaking; 

Ontoegankelijk en aanwezigheid van bewaking is voomamelijk van toepassing bij 
waardevolle goederen of douane faciliteiten. In de praktijk wordt vaak een twee meter 
hoog hekwerk met toegangspoorten toegepast met automatische bewakingssystemen. 

Met betrekking tot de laad- en losfaciliteiten dient er rekening te worden gehouden met 
het intern logistiek proces. Met name is belangrijk hoe groot de in- en uitstroom van 
goederen is en welke capaciteit de laad- en los faciliteiten hiervoor dienen te hebben. 
Dit vertaalt zich in het aantal overhead deuren en het aantal laadkuilen (docks). Hierbij 
verschilt de laadvloer van de vrachtauto niet al te veel in hoogte met de magazijnvloer, 
zogenaamde docklevelers kunnen nog een eventueel hoogteverschil overbruggen. 

Door de situering van het object binnen het perceel kan het voorkomen <lat het object 
alleen toegankelijk is vanaf de openbare weg. Tevens kan laden en lossen overdekt of 
onoverdekt en direct of niet direct tegen het bedrijfsgebouw aan, plaatsvinden. De 
specifieke wensen van de gebruiker en het type goederen spelen hierbij een rol. 



toegankeli jkheid 

(sub)aspect criteria 

terreinontsluiting Op welke manier client het terrein te worden ontsloten? 
r. onbelemmerende ontsluiting 
2. gescheiden in- en uitrit 
3· vanuit een rijrichting te bereiken 
4. niet direct vanafhoofdweg te bereiken (omrijden) 
5. alleen vanuit achterzijde te bereiken 

terreinbegrenzing Welke terreinbegrenzing client aanwezig te zijn? 
r. vrij toegankelijk 
2. elementen als beplanting en/of water 
3. grotendeels ontoegankelijk 
4. ontoegankelijk 
5. ontoegankelijk en bewaking 

laad- en los- Hoe client de toegankelijkheid te zijn? 

faciliteiten r. alleen vanaf de openbare weg 
2 . onoverdekt op eigen terrein, niet direct tegen bedrijfsgebouw 
3- overdekt op eigen terrein, niet direct tegen bedrijfsgebouw 
4. onoverdekt op eigen terrein, direct tegen bedrijfsgebouw 
~· overdekt op eigen terrein, direct tegen bedrijfsgebouw 
Wat is het gewenste aantal overhead deuren? 
Wat is het gewenste aantal (laad- en los-)dockdeuren? 

tabel 6.12. criteria bij aspect toegankelijkheid 

6.4.4. Bouwkundige en installatietechnische voorzieningen 

De logistieke uitgangspunten zijn bij de bouw of verbouw van een logistiek 
vastgoedobject van groot belang. Ontwerpers en bouwers zijn niet altijd doordrongen 
van het nut van een schijnbaar overdreven eis zoals met betrekking tot 'vloer-vlakheid' 
of 'vrije hoogte' . Deze vrije hoogte is hiervoor al aan de orde geweest, maar er zijn nog 
een aantal bouwkundige en installatietechnische voorzieningen waarop speciale 
aandacht dient te worden gevestigd. 

Vloer 
In ieder logistiek object worden eisen gesteld aan de vloer. Deze eisen zijn direct 
gerelateerd aan het gebmik van het object en het logistiek ontwerp. In een 
overslagloods waar geen stellingen voorkomen en alleen wordt gereden met grote 
heftmcks op luchtbanden, zijn deze eisen heel anders dan in een 
pallethoogbouwmagazijn van twaalf meter hoogte, waar hoogbouwtmcks in smalle 
gangen tussen de stellingen op en neer rijden. De functionele eisen die aan de 
magazijnvloer worden gesteld, hebben dan ook betrekking op [Pant, 1997]: 

de belastbaarheid; 
de hardheid; 
de slijtvastheid; 
de vlakheid; 
de vloeistofdichtheid. 

Hiervan zijn de belastbaarheid, de vlakheid en de vloeistofdichtheid het belangrijkst, 
daarbij kan in feite maar uit twee typen vloeren worden gekozen: 

een traditioneel gewapende betonvloer, afgewerkt met een cementdekvloer; 
een monolithisch afgewerkte betonvloer, traditioneel gewapend dan wel een 
staalvezelbetonvloer. 

Aile andere vloertypen zoals prefab-betonplaten (Stelcon) of asfaltvloeren zijn voor een 
opslagmimte met stellingen niet geschikt. Uiteraard kan in het geval van grote 
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overslagloodsen of overdekte opslagplaatsen voor bijvoorbeeld containeropslag of 
blokstapeling, een asfaltvloer of vloer van stelconplaten of klinkers uitstekend voldoen, 
omdat daar met trucks op luchtbanden wordt gereden. 

De eisen die met betrekking tot de vlakheid aan de vloer moeten worden gesteld, 
worden bepaald door het gebruik van het object. In een overslagloods voor containers 
of een magazijn voor palletblokstapeling worden niet of nauwelijks bijzondere eisen 
gesteld, gewoon vlak is vlak genoeg. In een hoogbouwmagazijn met hoogbouwtrucks in 
smalle gangen worden echter zeer hoge eisen gesteld aan de vlakheid van de vloer. Bij 
een gangbreedte van anderhalve meter en een plaatselijk niveauverschil van twee 
millimeter tussen de linker en rechter gangzijde, vertoont de hoogbouwtruck daar ter 
plaatse een scheefstand van 13,3 mm op tien meter hoogte. Met andere woorden: een 
eventuele palletlading op de vorken van de truck zou op die hoogte wel eens met de 
stellingen in botsing kunnen komen! Aan de hand van het toe te passen opslagsysteem 
(hoogte) kan een gebruiker aangeven of de vloer vlak, zeer vlak of super vlak moet zijn. 

Er is een aantal belastingscriteria die bij een magazijnvloer van groot belang zijn, de 
voomaamste is de gemiddelde belasting per vierkante meter, uitgedrukt in kN /m2. Het 
is zeer afhankelijk van de te gebruiken opslagmethode. In het geval van palletstellingen 
bepalen het aantal pallets die zijn opgestapeld de totale belasting. De belasting per m2 

kan hierdoor zeer varieren en vaak moet rekening worden gehouden met puntlasten 
van stellingstijlen (voetplaten). Daamaast moet ook rekening gehouden worden met het 
gewicht van heftrucks, inclusieflading en eventuele accu's. Dit gewicht rust op drie of 
vier wielen, zodat de belasting per wiel kan worden berekend. Vervolgens rijdt de truck 
door het magazijn. Deze belasting is dus niet statisch maar dynamisch, waardoor het 
krachtenspel in de vloer alleen nog maar complexer wordt. 

Voor magazijnen waar milieubelastende vloeistoffen worden opgeslagen, worden door 
de overheid eisen gesteld aan de constructie van het magazijn. Deze eisen zijn 
vastgelegd in de CPR 15-richtlijnen. Een van die eisen is veelal <lat een magazijn wordt 
voorzien van een vloeistofdichte vloer om te voorkomen <lat bij eventuele lekkages 
milieuvervuilende stoffen in de grond terechtkomen. Dit geldt ook voor eventueel 
bluswater <lat in een dergelijk magazijn sterk vervuild zal zijn. Een kwalitatief goede 
betonvloer, monolitisch afgewerkt, is meestal voldoende waterdicht. Dit is echter niet 
hetzelfde als vloeistofdicht. Chemische vloeistoffen kunnen het beton aantasten, 
waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Daarom worden betonvloeren vaak 
voorzien van een coating die de vloer chemisch bestendig en vloeistofdicht maken. 

Klimaat 
Met betrekking tot de klimaatomstandigheden wordt een logistieke ruimte vaak 
voorzien van verwarming, koeling en ventilatie. De reden kan tweeledig zijn: ten 
behoeve van temperatuur gevoelige goederen en/of voor het personeel. 

De verwarming van een magazijn is sterk afhankelijk van het bedrijfsproces en de 
goederen die in het magazijn worden opgeslagen. Er zijn twee verwarmingssystemen 
die meestal in magazijnen worden toegepast; ten eerste luchtverhitters, al dan niet met 
luchtkanalen en ten tweede stralingsverwarming door middel van stralingspanelen. 
Welk type verwarming het beste is voor een magazijn, dient door specialisten te worden 
bepaald aan de hand van eisen en wensen van de gebruiker en de eisen die 
mogelijkerwijs worden gesteld door het type goederen <lat moet worden opgeslagen. 

Met betrekking tot koeling van een logistieke ruimte geldt hetzelfde als bij verwarming. 
De toepassing van koeling kan tweeledig zijn, ten behoeve van de goederen en/of ten 
behoeve van het personeel in de zomer. In de zomer kan, mede door de enorme 
oppervlakten plat dak, de temperatuur enorm toenemen waar goederen minder bestand 
tegen zijn en wat tot onwerkbare situaties voor het personeel leidt. 



Ventilatie in een magazijn is vooral in de zomer gewenst. Bij hoge buitentemperaturen 
wil de temperatuur in een magazijn vooral onder het dak nogal eens hoog oplopen. 
Daarom is het aan te bevelen dakafzuigventilatoren in het dak te monteren, zodat de 
onder het dak opgehoopte warmte kan worden afgezogen. Een andere mogelijkheid 
voor warmteafvoer zijn rookluiken die vaak door de brandweer worden geeist om in 
geval van brand de rook snel te kunnen afvoeren. Deze kappen kunnen op afstand 
bedienbaar worden gemaakt door middel van een persluchtsysteem. 

Energie 
De elektrische voorzieningen worden met name bepaald door het specifieke 
bedrijfsproces in de opslagruimte en de omringende ruimten. Echter moet speciale 
aandacht worden besteed aan de verlichtingsinstallatie in het magazijn. Tevens zijn 
speciale voorzieningen nodig voor acculaadruimten. Verder is het van belang dat er 
voldoende wandcontactdozen voor 220 volt en 380 volt aanwezig zijn; ook in de 
stellingen zodat altijd binnen een redelijke afstand een voedingspunt voorhanden is. In 
eerste instantie is het van belang wat de hoofdaansluiting van een object is met 
betrekking tot de elektriciteit; die is uitgedrukt in kVA (kilo VoltAmpere). 

De thermische isolatie van gebouwen client per l januari 1996 zodanig te zijn dat 
voldaan wordt aan de nieuwe Energie Prestatie Normering die als onderdeel van het 
Bouwbesluit is gepubliceerd. De EPN-norm geeft waarden aan met betrekking tot het 
toelaatbare energieverbruik van het in gebruik zijnde gebouw. Met andere woorden, het 
energieverbruik wordt maatgevend voor de thermische isolatie van het gebouw en niet 
andersom, zoals vroeger gebruikelijk was. Hierbij spelen ook de glasoppervlakte en de 
gebouworientering een rol. Gebouwen van voor 1996 zijn dus verouderd ten aanzien 
van isolatie welke voomamelijk zorgt voor beheersing van temperatuurverschillen 
tussen binnen en buiten en hierdoor condensvorming reduceert of voorkomt. 

bouwkundige en installatietechnische voorzieningen 

(sub)aspect criteria 

vloer Uit welk materiaal client de vloersoort te bestaan? 
r. beton 
2. beton monoliet afgewerkt 
3. stelcon platen 
4. asfalt 
5. klinkers 
Hoe vlak dient de vloer te zijn? 
r. vlak 
2. zeer vlak 
3. super vlak 

Wat is de benodigde draagkracht van de vloer in kN /m2? 
Dient de vloer vloeistofdicht te zijn? 

klimaat Dient het object, met betrekking tot de primaire functie, te zijn voorzien van 
verwarming? 
r. geen verwarming 
2. systeem met luchtverhitter 
3. systeem met stralingsverwarming 
Dient het object, met betrekking tot de primaire functie, te zijn voorzien van 
koeling? 
r. geen koeling 
2. systeem koeling 
Dient het object, met betrekking tot de primaire functie, te zijn voorzien van 
ventilatie? 
r. voldoen aan minimale eisen door rniddel van ramen (bouwbesluit) 
2. natuurlijke ventilatie bijvoorbeeld door middel van (rook)luiken 
3- mechanische ventilatie door dak afzuigventilatoren 

energie Wat dient het minimale aansluitvermogen van de elektriciteit te zijn in kVA? 
Dient het object te ziin voorzien van isolatie (wand, vloer en dak)? 

tabel 6.13. criteria bij aspect bouwkundige en installatietechnische voorzieningen 
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6.4.6. Flexibiliteit 

De kolomafstanden spelen met betrekking tot de indeelbaarheid in een magazijn een 
belangrijke rol. Zij worden volledig bepaald door de constructieve opzet van het 
gebouw. In het algemeen geldt dat geringe afstanden tussen de kolommen voordelig 
zijn in de investering, omdat de dakspanten dan kort en licht kunnen zijn. Indien 
echter in een magazijn stellingen moeten worden geplaatst, dan vormen de vele 
kolommen heel snel een sta in de weg, wat weer een minder optimale indeling van het 
magazijn tot gevolg heeft. Het aantal palletplaatsen is dan niet maximaal en het 
magazijn is daarom duur in exploitatie. Ook voor grote open ruimten zoals laad- en 
losruimten is het wenselijk zo weinig mogelijk kolommen te hebben. 

Het ontwerp van de constructie van een magazijnbouw moet daarom altijd een 
compromis zijn tussen de meest economische constructie (veel kolommen) en een 
optimale ruimtebenutting (zo weinig mogelijk kolommen). In de goederenontvangst
en expeditie-afdelingen is het overduidelijk dat kolommen altijd in de weg staan, daar 
zij vrij heftruckverkeer hinderen. Aanrijdbeveiligingen rond de kolommen zijn dan ook 
een must. Naast de traditionele magazijnbouw waarbij de stellingen los in de 
magazijnhal staan, bestaat ook de zogenaamde silo-constructie. Hierbij vormen de 
stellingen de gebouwconstructie en dragen die het dak en de wanden, de kolommen 
zijn de stellingjukken. Aile belasting die van buiten af op het gebouw inwerken zoals 
wind- en sneeuwbelasting, worden door de stellingconstructie opgevangen. Een nadeel 
is echter dat er van flexibel gebruik van het gebouw geen sprake meer kan zijn, omdat 
de stellingen niet kunnen worden verplaatst. 

Om duidelijk te krijgen welke flexibiliteit de gebruiker als voorkeur heeft kan er een 
keuze gemaakt worden uit de drie, hierboven beschreven constructiemogelijkheden: 

economische constructie (veel kolommen); 
optimale ruimtebenutting (weinig kolommen); 
siloconstructie. 

Vaak is dit afhankelijk van het toe te passen opslagsysteem (type stelling) wat 
afhankelijk is van het type goederen of producten. 

Onder flexibiliteit valt ook de uitbreiding die in de toekomst eventueel aan de orde kan 
zijn. Het is afhankelijk van de activiteitengroei van de ondememing, maar veel 
organisaties houden graag rekening met een uitbreiding. Uitbreidingsmogelijkheden 
kunnen evenals de capaciteit worden verdeeld in terrein en object. Zo kan hiermee, bij 
een aankoop van een object, rekening worden gehouden. Het object kan op 
verschillende manieren worden uitgebreid. Met name zal uitbreiding in de lengte en 
breedte worden toegepast, hiervoor client ook uitbreiding van het terrein mogelijk te 
zijn. Tevens kan uitbreiding van het terrein noodzakelijk zijn ten behoeve van 
uitbreiding van parkeergelegenheid. Uitbreiding in de hoogte is ook mogelijk, maar is 
door <lure technische (constructieve) oplossingen meestal niet voor de hand liggend. In 
opslagruimten (magazijnen) kan vloeroppervlakte worden gecreeerd door een 
zogenaamde tussenverdieping te realiseren (ook wel entresol of mezzanine genoemd) 
aan te brengen. De ruimten die hiermee ontstaan hebben netto een lagere hoogte 
waardoor deze ruimten veelal voor additionele functies (bijvoorbeeld VAL) worden 
gebruikt. 



flexibiliteit 

(sub)aspect criteria 

indeelbaarheid Welke voorkeur is er met betrekking tot de constructie (kolomafstanden) van het 
object? 
r. econornische constructie (veel kolommen) 
2. optimale ruimtebenutting (weinig kolommen) 
3. siloconstructie 

uitbreiding Wat dienen de uitbreidingsmogelijkheden van het terrein in de toekomst te zijn 
(%van het minimaal benodigde oppervlak)? 
Wat dienen de uitbreidingsmogelijkheden van het object ten behoeve van de 
hoofdfunctie(s) in de toekomst te zijn (% van het minimaal benodigde 
oppervlak)? 
Wat dienen de uitbreidingsmogelijkheden van het object ten behoeve van 
additionele functie(s) in de toekomst te zijn (% van het minimaal benodigde 
oppervlak)? 
Dient er de mogelijkheid te zijn om uit te breiden met behulp van een 
mezzanine / entresolvloer? 

tabel 6.14. criteria bij aspect flexibiliteit 

6.4.7. Calamiteitenbeveiliging 

De preventiemaatregelen tegen calamiteiten zijn voomamelijk afhankelijk van de 
goederen welke in het logistieke proces worden verwerkt. Er zijn eisen en maatregelen 
door de overheid gesteld en logistieke gebruikers dienen de verzekeringsvoorwaarden 
op te volgen. Wanneer gevaarlijke goederen worden opgeslagen zijn de eisen en 
maatregelen van overheid en verzekeraars uitgebreider. 

Calamiteiten zijn te onderscheiden in blikseminslag en brand. Brand kan echter ook 
een gevolg zijn van blikseminslag. De maatregelen die ter preventie van blikseminslag 
kunnen worden genomen zijn [Pant, 1997]: 

opgebouwde (later aangebrachte) veiligheidsvoorzieningen (bliksemafleider
installatie); 
in de constructie geintegreerde veiligheidsvoorzieningen; 
onafhankelijke beveiligingsinstallatie en eigen aarding van het object; 
beveiliginginstallatie, eigen aarding en overspanningbeveiliging. 

Veiligheidsvoorzieningen bestaan voomamelijk uit bliksemafleiderinstallaties die op 
het dak of in de constructie worden aangebracht. Tevens kan het gehele pand en met 
name de constructie worden geaard, zodat, wanneer bliksem inslaat, de hoge spanning 
direct wordt afgevoerd naar de aarde. Een overspanningbeveiliging vangt 
piekenspanningen op zodat apparatuur niet wordt overbelast en hierdoor defect raakt. 
Tevens moeten voorzieningen worden getroffen voor de geautomatiseerde (computer) 
systemen zodat bij stroomuitval (onderbreking in de elektriciteitslevering) het systeem 
nog even kan doorgaan waarbij actieve data kan worden verwerkt en niet verloren gaat. 
Uiteraard dient te worden voldaan aan de eisen van de overheid (bouwbesluit en CPR
richtlijnen) en de verzekeringsmaatschappijen. 

Brand kan voorkomen worden door de volgende maatregelen te treffen in en rondom 
het object: 

handbrandmelders; 
automatische rook- en temperatuurmelders; 
combinatie van hand- en automatische melders; 
melders met automatische doorschakeling naar meldkamer brandweer. 
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Een brand kan handmatig alsmede automatisch gemeld warden, hiertoe dienen er 
verspreid over het object verschillende melders te zijn aangebracht. Wanneer een 
medewerker brand opmerkt dient hij een signaal af te geven zodat iedereen zich in 
veiligheid kan stellen. Met de automatisering van de afgelopen decennia zijn 
brandmeldinstallaties veelal geautomatiseerd. Zij detecteren rookdeeltjes of nemen 
temperatuurstijgingen waar, waama er een signaal naar de centrale gaat die vervolgens 
de juiste personen waarschuwt en maatregelen treft. Deze systemen kunnen 
meldingen doen bij politie en brandweer. 

Wanneer er een melding komt van blikseminslag en/of brand dienen adequaat een 
aantal maatregelen te warden getroffen. Het gebouw dient te warden ontruimd volgens 
een vluchtplan met de hierin opgenomen vluchtroutes. Een beginnende brand dient te 
warden geblust met brandslangen en handblussers. Wanneer een brand in een 
bepaalde ruimte te groot wordt zullen automatisch sprinkler- en blusgasinstallaties 
zichzelf activeren en de brand in die ruimte blussen. Blusgasinstallaties zijn speciaal 
voor computerruimten en archieven. Het grote voordeel van sprinklerinstallaties is <lat 
een beginnende brand snel wordt geblust waardoor de schade beperkt kan blijven. Het 
nadeel is de hoge investering die met zo'n installatie gemoeid is. Maatregelen ten 
behoeve van het brandblussysteem kunnen als volgt warden weergegeven: 

brandslangen en handblussers; 
sprinklerinstallaties; 
blusgasinstallaties; 
specifiek voorgeschreven brandblussysteem (onder andere voor de CPR
richtlijn). 

De preventie evenals de bestrijding kunnen bij een bestaand gebouw vrij eenvoudig 
warden aangepast en/of uitgebreid zodat wordt voldaan aan de huidige 
veiligheidseisen. 

calamiteitenbeveiliging 

(sub)aspect criteria 

preventie Wat dient het voorzieningenniveau ter voorkorning van blikseminslag te zijn? 
r. voldoen aan minimale voorschriften (bouwbesluit en verzekering) 
2. opgebouwde veiligheidsvoorzieningen (bliksemafleiderinstallatie) 
3. in de constructie geintegreerde veiligheidsvoorzieningen 
4. onafhankelijke beveiligingsinstallatie en eigen aarding 
<;. beveiliQirn:i:sinstallatie, eigen aarding en overspanningbeveiliging 
Wat dient het voorzieningenniveau van het brandalarrnsysteem te zijn? 
r. voldoen aan rninirnale voorschriften (bouwbesluit en verzekering) 
2. handbrandmelders 
3. automatische rook- en temperatuurrnelders 
4. combinatie van hand· en automatische melders 
5. melders met automatische doorschakeling naar meldkamer brandweer 

maatregelen Wat dient het voorzieningenniveau van het brandblussysteem te zijn? 
r. voldoen aan rninirnale voorschriften (bouwbesluit en verzekering) 
2. brandslangen en handblussers 
3. sprinklerinstallatie 
4. blusgasinstallatie 
5. specifiek voorgeschreven brandblussysteem (o.a. CPR-richtlijn) 

tabel 6.15. criteria bij aspect calamiteitenbeveiliging 

6.4.8. Criminaliteitbeveiliging 

Evenals de calamiteitenbeveiliging bestaat de criminaliteitbeveiliging ook uit preventie 
en maatregelen. Preventie is te onderscheiden in voorzieningen op het bedrijventerrein 
en voorzieningen om en rond het object. Op het bedrijventerrein zorgt een 



overzichtelijke infrastructuur ervoor dat bezoekers niet hoeven te zoeken zodat 
personen die zich vreemd gedragen, of lang ergens naar kijken, opvallen. Door de 
aanwezigheid van doorgaand verkeer is er sociale controle door passanten. Als een 
bedrijventerrein niet goed is verlicht wordt de gelegenheid om ongestoord te kunnen 
inbreken vergroot. Door collectieve surveillering door een beveiligingsorganisatie wordt 
ook 's nachts op verschillende tijdstippen toezicht op het bedrijventerrein gehouden. 

Het complex kan op verschillende niveaus worden beveiligd, van goede sloten op 
ramen en deuren tot complete signalering- en bewakingssystemen. Hieronder volgt 
een overzicht met diverse voorzieningen die inbraakwerend werken [Real Estate Norm, 
1993]: 

veiligheidssloten op alle gevelopeningen; 
veiligheidssloten en slagvast glas; 
signaleringscontacten bij de gevelopeningen; 
een compleet signalerings- en bewakingssysteem. 

Wanneer toch door bovenstaande preventiemaatregelen ongewenste personen met 
kwaadwillende bedoelingen trachten op het terrein of binnen het object te komen zijn 
er nog een aantal maatregelen die deze personen buiten houden. Om het terrein af te 
sluiten wordt veelal hekwerk van minimaal twee meter hoogte gebruikt. Echter moet er 
een in- en uitgang zijn om transport van goederen en de bezoekers te ontvangen. 
Hiervoor zijn een aantal mogelijkheden: 

visuele controle bij in- en uitgang door een portier; 
automatische slagbomen; 
toegangscontrole middels een keycard en cameracontrole; 
toegangscontrole en registratie van personen welke het terrein betreden, 
eventueel met legitimatieplicht. 

Dit kan ook gelden voor de toegang tot het gebouw, wanneer er intensief aan- en afvoer 
is van goederen is het belangrijk om te weten welke personen aanwezig zijn in het 
gebouw. Dit kan op verschillende manier, zoals in tabel 6.16 is beschreven, die voor 
zichzelf spreken. Evenals de calamiteitenbeveiliging zijn vastgoedobjecten relatief 
eenvoudig uit te breiden met meer preventie en maatregelen tegen criminaliteit. 

criminaliteitbeveiliging 

checklist criteria 

preventie Welke crirninaliteitswerende voorzieningen dienen aanwezig te zijn op het 
bedrijventerrein? 
r. geen of minimale voorzieningen 
2. overzichtelijke infrastructuur 
J. aanwezigheid doorgaand verkeer 
4. verlichting 
). surveillering (collectief) 
Welke criminaliteitswerende voorzieningen dienen aanwezig te zijn tegen 
inbraak in het object? 
r. geen of minimale voorzieningen 
2. veiligheidssloten op alle gevelopeningen 
3. veiligheidssloten en slagvast glas 
4. signaleringscontacten bij gevelopeningen 
<;. compleet signalering· en bewakingssvsteem 

maatregelen Wat client het voorzieningenniveau te zijn ten behoeve van signalering van 
aanwezigen op het terrein? 
r. geen of minimale voorzieningen 
2 . visueel (portier) 
3. automatische slagbomen 
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4. toegangscontrole (keycard, camera) 
5. toegangscontrole en registratie 
Wat dient het voorzieningenniveau te zijn ten behoeve van signalering van 
aanwezigen binnen in het object? 
r. geen of minimale voorzieningen 
2. visueel ( aanwezigheid receptie) 
3. bediende toegangscontrole 
4. elektronische toegangscontrole (keycard, camera) 
'). aanwezigheidsregistratie 

tabel 6.16. criteria bij aspect criminaliteitbeveiliging 

6.5. longlist 

Om een overzicht te krijgen is vanaf de volgende pagina een longlist opgesteld. De 
longlist is opgesteld zoals in het hoofdstuk vijf beschreven hulpmiddel, ingedeeld in 
hoofdaspect - aspect - subaspect, met alle daarbij horende criteria. In deze vorm is de 
longlist van aspecten en criteria een praktisch hulpmiddel om een object vanuit de 
vraagzijde weer te geven. 



Locatie: 

bereikbaarheid 

checklist criteria u c beoordeling 

situering Welke voorkeu r bestaat er met betrekking tot de situering? 
1. langs internationale corridors bij grote knooppunten en mainports 
2. langs nationale corridors bij grote infrastructurele knooppunten 

keuze 
3. langs nationale corridors 
4 . aan de randen van stedelijke gebieden 
5. overiqe 
Naar welke regio binnen Nederland gaat de voorkeur uit? 
1. West Nederland (Randstad, Amsterdam - Rotterdam) 
2. Noord Nederland (Zwolle - Heerenveen - Gron ingen) 

keuze 
3. Oest Nederland (Arnhem - Nijmegen - Venray - Ven lo) 
4. Zuid Nederland (Tilburg - Eindhoven - Maastricht) 
5. Midden Nederland (Utrecht - Tie I) 

verbinding Is er een directe verbinding noodzakelijk? 
1. op het spoornet 
2. aan een zeehaven keuze 
3. aan een binnenhaven 
4. met een luchthaven 
Wat is de maximale toelaatbare afstand tot de dichtstbijzijnde afrit van een 

km 
autosnelwea? 
Wat is de maximale toelaatbare afstand tot het dichtstbijzijnde autosnelweg-

km 
knoooount? 
Wat is de maximale afstand tot de dichtstbijzijnde openbaa r vervoersverbinding 

km (1 km = ± 10 minuten te voet)? 
belemmering Wat mag de invloed van belemmeringen (files, stoplichten, bruggen, 

spoorwegovergangen, etc.) op de locatie zijn? 
1. geen belemmeringen 
2. af en toe tijdens spitsuren keuze 
3. a Ileen tijdens spitsuren 
4. alleen tijdens kantooruren 
5. oermanent aanweziae belemmerinaen 

relaties Dient er op locatien iveau rekening gehouden te worden met situering van Ja Nee 
leveranciers? 
Dient er op locatieniveau rekening gehouden te worden met situering van Ja Nee 
afzetma rkt? 
Dient er op locatieniveau rekening gehouden te worden op een relatie met 

Ja Nee soecifiek (qeschoold) oersoneel? 
voorzieningen Welke voorkeur bestaat er met betrekking tot het voorzieningenniveau op korte 

afstand ( < lkm)? 
1. geen voorkeur 
2. voorzieningen voor dagelijkse levenbehoefte (winkels) keuze 
3. voorzieningen als bank en postkantoor, etc . 
4 . voorzieningen als hotel, restaurant, ontspanning, recreatie , etc. 
5. tankstation 

'" 

representativiteit 

checklist criteria u c beoordeling 

stedenbouw- Op we lke type bedrijfsterrein dient het object te zijn gevestigd? 
kundige 1. business park / bedrijvenpark 
structuur 2. gelabeld bedrijventerrein 

3 . gemengd bedrijventerrei n keuze 
4. lokaal kleinschalig bedrijventerrein 
5. zwaar bedrijventerrein 
6 . distributie of loqistiek bedriiventerrein 

imago Wat dient de aantrekkingskracht van de locatie te zijn? 
1. weinig aantrekkingskracht 
2. hoofdzakelijk plaatselijk opererende organisaties keuze 
3 . plaatselijk en regionaal opererende organisaties 
4. regionaal en landelijk opererende organisaties 
5. landeliik en internationaal ooererende ornanisaties 



orientatie Op welke wijze(n) dient het bedrijventerrein en de bedrijven te worden 
aangeduid? 
1. gebiedsnaamaanduiding vanaf autosnelweg 

u keuze 2. algemene informatie bij uitvalswegen terrein 
3. bedrijfsaanduiding bij uitvalswegen terrein 
4 . bedriifsaanduidino op terrein 

zichtlocatie Dient het object va naf afstand zichtbaa r te zijn door vrije ligging (evt. langs Ja Nee autosnelwea)? 

Gebruik: 

functies 
' ~ 

checklist criteria u c beoordeling 

hoofdfunctie Wat dient de hoofdfunctie van het object te zijn : 
1. opslaan keuze 
2. overslaan 

(additionele) Welke additionele functies dienen te kunnen worden uitgevoerd: 
functie(s) 1. alleen hoofdfunctie 

2. conditionering 
u keuze 3. value added logistics {VAL) 

4 . douane 
5. waardevolle ooederen 

.. 
' facilitaire voorzieningen ' 

' 
checklist criteria u c beoordeling 

kantoor Wat dient het aantal beschikbare kantoorwerkplekken te zijn? u aantal 
overige Dienen er gescheiden kleedruimten I douches I toiletten I lockers voor 
voorzieningen vrachtwagenchauffeurs aanwezig te zijn? u Ja Nee 

Dienen er (uitqebreide) kantinevoorzieningen te ziin? u Ja Nee 

automatisering .. 

checklist criteria u c beoordeling 

communicatie Welke aansluitmogelijkheden dienen in het object met betrekking tot 
communicatie/ data aanwezig te zijn? 
1. geen aansluitmogelijkheden 
2. een aansluitmogelijkheid u keuze 
3. aansluitmogelij kheden niet volgens een stramien 
4. aansluitmogelijkheden volgens stramien langs gevel of intern 
5. draadloze mogeliikheden (zenders) 

,. '!; 

wet- en regelgeving 

checklist criteria u c beoordeling 

mil ieu Binnen welke milieucategorie valt de onderneming? 
1. milieukwaliteit 2 tot en met milieucategorie 3 
2. milieukwaliteit 3 tot en met milieucategorie 4 keuze 
3. milieukwaliteit 3 tot en met milieucategorie 5 
4. milieukwaliteit 3 tot en met milieucategorie 6 



Object: 

algemeen 

checklist criteria u c beoordeling 

eigendomsvorm Voor welke eigendomsvorm dient het object beschikbaar te zijn: 
1. huur 
2 . koop u keuze 
3. lease 
4. huurkoop 

attractiviteit 

checklist criteria u c beoordeling 

leeftijd Welke leeftijd dient het object te hebben? 
1. ontwikkeling (bouwgrond) 
2. nieuwbouw (eerste gebruiker) keuze 
3. < 10 jaar oud 
4. > 10 iaar oud 

uitstraling Wat dient de uitstraling van het object te zijn? 
1. sober keuze 
2. functioneel u 

3. biizonder 

capaciteit 

checklist criteria u c beoordeling 

oppervlakte Wat dient de minima le oppervlakte van het terrein te ziin? m2 

Wat dient de minimale oooervlakte voor de ooslaafunctie te ziin? m2 

Wat dient de minimale oooervlakte voor de overslaafunctie te ziin? m2 

Hoe aroot dient het oooervlak aan koelopslaaruimte te ziin? u m2 

Hoe aroot dient het oppervlak aan vriesopslagruimte te zijn? u m2 

Hoe groot dient het oppervlak aan droge / stofvrije ruimte te zijn? u m2 

Hoe aroot dient het oooervlak voor aevaarliike aoederen te ziin? u m2 

Hoe aroot dient het oooervlak voor VAL activiteiten te ziin? u m2 

Hoe aroot dient het oppervlak voor waardevolle qoederen te ziin? u m2 

hooate Wat dient de mini male vriie hooate ten behoeve van de functie opslag te zijn? m' 
parkeren Naar welke parkeervoorziening gaat de voorkeur uit? 

1. geen voorziening op eigen terrein, allemaal openbaar parkeren 
2. op onverhard eigen terrein u keuze 
3. op verhard eigen terrein 
4 . oo verhard eiaen terrein met aanduidinaen 
Wat dient het minimaal aantal parkeerplaatsen voor auto's (personeel, aantal 
bezoekers, etc.) te zijn? 
Wat dient het minimaal aantal parkeerplaatsen voor vrachtauto 's te zijn? aantal 

toegankelijkheid 

checklist criteria u c beoordeling 

terrein - Op welke manier dient het terrein te worden ontsloten? 
ontsluiting 1. onbelemmerende ontsluiting 

2 . gescheiden in- en uitrit 
u keuze 

3. vanuit een rijrichting te bereiken 
4 . niet direct vanaf hoofdweg te bereiken (omrijden) 
5. alleen vanuit achterziide te bereiken 

terrein- Welke terreinbegrenzing dient aanwezig te zijn? 
begrenzing 1. vrij toegankelijk 

2. elementen als beplanting en/of water 
u keuze 

3. grotendeels ontoegankelijk 
4 . ontoegankelijk 
5. ontoeaankeliik en bewakina 



laad- en los- Hoe dient de toegankelijkheid te zijn? 
faciliteiten 1. alleen vanaf de openbare weg 

2. onoverdekt op eigen terrein, niet direct tegen bedrijfsgebouw 
keuze 3. overdekt op eigen terrein, niet direct tegen bedrijfsgebouw 

4 . onoverdekt op eigen terrein , direct tegen bedrijfsgebouw 
5. overdekt oo eigen terrein direct tegen bedrijfsgebouw 
Wat is het aewenste aantal overhead deuren? u aantal 
Wat is het gewenste aantal (laad- en los- )dockdeuren? u aantal 

bouwkundige en installatietechnische voorzieningen 

checklist criteria u c beoordeling 

vloer Uit welk materiaal dient de vloersoort te bestaan? 
1. beton 
2. beton monoliet afgewerkt 

u keuze 3. stelcon platen 
4. asfalt 
5. klinkers 
Hoe vlak dient de vloer te zijn? 
1. vlak 

keuze 
2. zeer vlak u 

3. super vlak 
Wat is de benodiade draaakracht van de vloer in kN/m2? kN/ m2 

Dient de vloer vloeistofdicht te ziin? u Ja Nee 
klimaat Dient het object, met betrekking tot de primaire functie, te zijn voorzien van 

verwarming? 
1. geen verwarming u keuze 
2. systeem met luchtverhitter 
3. svsteem met stralinasverwarmina 
Dient het object, met betrekking tot de primaire functie, te zijn voorzien van 
keeling? 

u keuze 
1. geen keeling 
2. svsteem koelina 
Dient het object, met betrekking tot de primaire functie, te zijn voorzien van 
ventilatie? 
1. voldoen aan minimale eisen door middel van ramen (bouwbesluit) u keuze 
2. natuurlijke ventilatie bijvoorbeeld door middel van (rook)luiken 
3. mechanische ventilatie door dak afzuiaventilatoren 

energie Wat dient het minimale aansluitvermoaen van de elektriciteit te ziin in kVA? u kVA 
Dient het obiect te ziin voorzien van isolatie (wand vloer en dak)? u Ja Nee 

flexibiliteit 

checklist criteria u c beoordeling 

indeelbaarheid Welke voorkeur is er met betrekking tot de constructie (kolomafstanden) van 
het object? 
1. economische constnuctie (veel kolommen) keuze 
2. optimale ruimtebenutting (weinig kolommen) 
3. siloconstructie 

uitbreiding Wat dienen de uitbreidingsmogelijkheden van het terrein in de toekomst te zijn 
% (% van het minimaal benodigde oppervlak)? u 

Wat dienen de uitbreidingsmogelijkheden van het object ten behoeve van de 
hoofdfu nctie(s) in de toekomst te zijn (% van het minimaal benodigde u % 
oooervlak)? 
Wat dienen de uitbreidingsmogelijkheden van het object ten behoeve van 
additionele functie(s) in de toekomst te zijn (% van het minimaal benodigde u % 
oooervlak)? 
Dient er de mogelijkheid te zijn om uit te breiden met behulp van een 

Ja Nee 
mezzanine/ entresolvloer? 

u 
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calamiteitenbeveiliging 

checklist criteria u c beoordeling 

preventie Wat dient het voorzieningenniveau ter voorkoming van blikseminslag te zijn? 
1. voldoen aan minimale voorschriften (bouwbesluit en verzekering) ; 
2 . opgebouwde veiligheidsvoorzieningen; 

u keuze 
3. in de constructie ge'integreerde veiligheidsvoorzieningen; 
4 . onafhankel ijke beveiligingsinstallatie en eigen aarding; 
5. beveiligingsinstallatie eiaen aard ina en oversoanninabeveiliaina . 
Wat dient het voorzieningenniveau van het brandalarmsysteem te zijn? 
1. voldoen aan mini male voorschriften (bouwbesluit en verzekering); 
2 . handbrandmelders; 

u keuze 
3. automatische rook- en temperatuu rmelders; 
4 . combinatie van hand- en automatische melders; 
5. melders met automatische doorschakelina naar meldkamer brandweer. 

maatregelen Wat dient het voorzieningenniveau van het brandblussysteem te zijn? 
1. voldoen aan minimale voorschriften (bouwbesluit en verzekering); 
2. brandslangen en handblussers; 

u keuze 
3 . sprinklerinstallatie; 
4. blusgasinstallatie; 
5. soecifiek vooraeschreven brandblussvsteem lo.a. CPR-richtliin) 

criminaliteitbeveiliging 

checklist criteria u c beoordeling 

preventie Welke criminaliteitswerende voorzieningen dienen aanwezig te zijn op het 
bedrijventerrein? 
1. geen of minimale voorzieningen 
2. overzichtelijke infrastructuur u keuze 
3. aanwezigheid doorgaand verkeer 
4. verlichting 
5. surveillerina (collectief) 
Welke criminaliteitswerende voorzieningen dienen aanwezig te zijn tegen inbraak 
in het object? 
1. geen of minimale voorzieningen; 
2. veiligheidssloten op alle gevelopeningen; u keuze 
3. veiligheidssloten en slagvast glas; 
4 . signaleringscontacten bij gevelopen ingen; 
5. compleet signalering- en bewakingssysteem. 

maatregelen Wat dient het voorzieningenniveau te zijn ten behoeve van signalering van 
aanwezigen op het terrein? 
1. geen of minimale voorzien ingen; 
2. visueel (partier); u keuze 
3. automatische slagbomen; 
4 . toegangscontrole (keycard, camera); 
5. toeaanascontrole en reaistratie . 
Wat dient het voorzieningenniveau te zijn ten behoeve van signalering van 
aanwezigen binnen in het object? 
1. geen of mini male voorzieningen ; 
2. visueel (aanwezigheid receptie) ; u keuze 
3. bediende toegangscontrole; 
4. elektronische toegangscontro le (keycard , camera) ; 
5. aanweziaheidsreaistratie . 

opmerkingen 

categorie opmerking 



7. Praktijk 
7.1 lnleiding 

In dit hoofdstuk wordt het, in het vorige hoofdstuk geoperationaliseerde, hulpmiddel in 
de praktijk getoetst. Het doel van deze praktijktoets is tweeledig. Ten eerste worden, in 
paragraaf 7.2. de aspecten en criteria, die voortkomen uit de hoofdstukken drie, vier en 
zes, door professionals uit de logistieke vastgoedwereld becommentarieerd. Middels 
interviews is kritisch naar het hulpmiddel gekeken. Hieruit volgt of het hulpmiddel 
volledig en juist is. Daamaast wordt de praktische toepasbaarheid van dit hulpmiddel in 
paragraaf 7-3- getoetst door het uitvoeren van een case. Aan de hand van vraaggegevens 
van een logistieke dienstverlener is een vraagprofiel opgesteld met het hulpmiddel. 
Vervolgens is, binnen een beperkt aantal aanbodprofielen, een passend object gezocht. 
Gekeken is of het mogelijk is om het vraagprofiel eenvoudig te toetsen aan het 
aanbodprofiel en in hoeverre het aanbodprofiel voldoet aan het vraagprofiel, dat wil 
zeggen: kan een afstemming tussen deze vraag en het, in dit onderzoek voorhanden, 
summiere aanbod worden bereikt? 

7.2. Interviews 

Middels twee gesprekken is aan de heer De Voogd en de heer Weijmans, beiden 
praktisch werkzaam in de logistieke (vastgoed) sector, gevraagd om kritisch het 
hulpmiddel te bestuderen en eventuele op- en aanmerkingen kenbaar te maken. 
Hiermee kan het, op voomamelijk theoretische basis samengestelde, hulpmiddel 
getoetst worden aan volledigheid en juistheid in de praktijk. 

De heer De Voogd van de Voogd Logistic Consultancy is werkzaam als onafhankelijk 
adviseur op het gebied van logistiek vastgoed; voomamelijk werkzaam voor TDG . 
Hiervoor was hij werkzaam bij TCG en verantwoordelijk voor het logistieke vastgoed. 
Uitgangspunt bij de werkzaamheden is het adviseren van de logistieke gebruiker met 
betrekking tot de juiste huisvesting. Eurinpro b.v. is investeerder en ontwikkelaar van, 
op de gebruiker afgestemde, logistieke vastgoedobjecten in de gehele wereld. Vanaf mei 
2004 is de heer Weijmans country manager voor Eurinpro in Nederland. Daarvoor was 
hij werkzaam bij VOS Logistics, managing director, verantwoordelijk voor het 
logistieke vastgoed. Als ontwikkelaar is de heer Weijmans direct betrokken bij het 
creeren van de optimale huisvesting van een logistieke organisatie. 

In de gesprekken werd de vragenlijst stap voor stap doorgenomen. Hieronder worden 
opmerkingen die ter sprake kwamen per aspect beschreven. 

7.2.1. Locatieaspecten 

In deze paragraaf worden de aspecten en criteria met betrekking tot de locatie 
besproken. 

De heer Weijmans merkt op dat met betrekking tot de verbinding met het 
spoomet, zeehaven, etc. er ook ander faciliteiten, zoals rangeerterreinen, laad 
en los perrons en kades, etc., dienen te zijn. Deze voorzieningen bepalen ook 
de gevraagde capaciteit, grootte, etc. Het eenvoudig hebben van een verbinding 
met het spoor en het water is niet voldoende. Met betrekking tot de 
locatiekeuze is het van belang te weten of het noodzakelijk is om een 
verbinding met spoomet, zeehaven, etc. te hebben. Een perfect object dat niet 
aan een haven is gelegen, terwijl dit noodzakelijk is voor het transport van 
bepaalde goederen, wordt hiermee buiten beschouwing gelaten. Er kan worden 



uitgegaan <lat wanneer is aangegeven <lat een object een verbinding met een 
haven heeft ook alle faciliteiten die nodig zijn om de haven te gebruiken 
aanwezig zijn; 

Openbaar vervoer is van groot belang, zeker wanneer een logistieke 
ondememing veel werknemers heeft die daar gebruik van maken. Echter is de 
aanwezigheid van een bus- of treinhalte niet alleen belangrijk, maar ook de 
intensiviteit waarmee <lit openbaar vervoer plaatsvindt, zegt de heer Weijmans. 
Een bus kan namelijk twee keer per <lag de halte aandoen of elk half uur. De 
tijdsduur naar een (groot) openbaarvervoer knooppunt is ook van belang. Het 
gaat echter te ver in detail om de exacte verbinding van het openbaar vervoer te 
omschrijven in <lit hulpmiddel; 

Bij subaspect 'voorzieningen' wordt veelal gelet op de aanwezigheid van een 
tankstation. Zeker, vindt de heer de Voogd, wanneer geen overige 
voorzieningen, zoals winkels en horeca, op korte afstand zijn gesitueerd. Vaak 
zijn deze tankstations uitgerust met een zogenaamde shop, waar een beperkt 
assortiment food en non-food verkrijgbaar is. De tekst in het hulpmiddel wordt 
hierdoor uitgebreid, zie tabel 7.1.; 

bereikbaarheid 

(sub)aspect criteria 

voorzieningen Welke voorkeur bestaat er met betrekking tot het voorzieningenniveau op 
korte afstand (< rkm)? 
r. geen voorkeur 
2. voorzieningen voor dagelijkse levenbehoefte (winkels) 
3. voorzieningen als bank en postkantoor, etc. 
4. voorzieningen als hotel, restaurant, ontspanning, recreatie, etc. 
). tankstation met shop 

tabel 7.1. verbeterd criterium bij aspect voorzieningen 

7.2.2. Gebruikaspecten 

Hieronder volgt een overzicht van opmerkingen die in de interviews naar voren 
kwamen met betrekking tot de gebruiksaspecten. 

De heer de Voogd merkt op <lat er maar weinig logistieke gebruikers zijn die 
zich alleen richten op de hoofdfunctie overslag van goederen. Dit zijn alleen 
grote organisaties zoals DHL en van Gent en Loos die zich voomamelijk bezig 
houden met de overslag en het transport van pakketten. Zij opereren 
voomamelijk in overslagobjecten. Overslag wordt in de regel bij elke logistieke 
gebruiker in een bepaalde mate gedaan. Het is dus noodzakelijk om de 
splitsing tussen opslag en overslag te houden omdat enkele objecten speciaal 
voor overslag zijn ontwikkeld; 

De functie conditionering kan worden gesplitst in koelen, vriezen, droog, 
stofVrij en gevaarlijke goederen (zie tabel 7.2.). De heer Weijmans geeft aan <lat 
bij het specificeren van de oppervlakte, deze verdeling wel omschreven staat. 
Met betrekking tot het subaspect 'conditionering' gaat de heer de Voogd een 
stap verder. Koelen en vriezen kunnen worden onderverdeeld in 
temperatuurklassen. Bijvoorbeeld van -4 tot o graden Celsius, van -4 tot -18 en 
kouder dan -18, etc. Deze stap is te gedetailleerd. Wel is het van belang om 
douane uit te splitsen in classificaties entrepot A-F volgens de heer Weijmans. 
De heer de Voogd vindt <lat een douane functie beter kan worden gezien als 
een service, het is veelal mogelijk om douanefaciliteiten aan het logistieke 



object toe te voegen. Met betrekking tot de goederen is het een administratieve 
afhandeling. Deze 'douanegoederen' staan vermengd met alle overige 
goederen. Echter kan niet elke logistieke dienstverlener douane goederen 
verwerken, veelal niet omdat het Warehouse Management Systeem daarop niet 
is ingericht. Dit is echter een logistieke functionaliteit en wordt buiten 
beschouwing gelaten; 

functies 

(sub)aspect criteria 
(additionele) Wanneer conditionering van goederen client plaats te vinden, bes taat 

functie(s) die uit? 
r. koelen 
2 . vriezen 
3. droog / stofvrij 
4. gevaarlijke stoffen 

tabel 7.2. nieuw criterium bij aspect (additionele) functie(s) 

Er dient steeds meer aandacht te worden besteed aan facilitaire ruimten. 
Voorzieningen (kleedruimten, douches, lockers, kantine, etc.) voor (met name 
buitenlandse) chauffeurs worden bij de nieuwbouw van logistiek vastgoed 
standaard opgenomen. Veel oude (bestaande) objecten zijn hierin niet 
voorzien, maar worden steeds vaker aangepast zegt de heer de Voogd, de 
ARBO wetgeving speelt hier een grote rol. Met betrekking tot deze 
voorzieningen voor eigen personeel dient aan het bouwbesluit te zijn voldaan 
en worden deze voorzieningen bijna 'automatisch' gerealiseerd. Er wordt 
binnen dit onderzoek niet verder op ingegaan; 

Communicatie gebeurt steeds meer 'draadloos' ondervindt de heer de Voogd, 
waardoor het creeren van aansluitpunten voor computersystemen steeds 
minder nodig is. Echter dienen er voldoende zenders te zijn voor de juiste 
signaalsterkte. Heftrucks zijn al langer uitgerust met een draadloos systeem, 
zij krijgen op die manier orders door. Communicatie en het daarbij horende 
(WMS) systeem (Warehouse Management Systeem) zijn erg afhankelijk van 
het proces en zijn een belangrijk onderdeel van de automatisering binnen een 
logistiek vastgoedobject. Er is een groot aantal verschillende systemen dat 
specifiek is toegespitst op een soort goed of opslagsysteem. Echter is zo'n 
WMS softwarepakket als basis voor elk opslagsysteem en product hetzelfde en 
wordt dit vaak specifiek afgestemd op de organisatie. Hierdoor wordt het niet 
in dit hulpmiddel opgenomen; 

Met betrekking tot de wet- en regelgeving zijn milieucategorieen voor 
logistieke vastgoedobjecten niet meer van toepassing (ontheffing) zegt de heer 
de Voogd. Behalve wanneer een logistieke organisatie onder de CPR 
richtlijnen valt. Bij opslag van ongevaarlijke ongeconditioneerde goederen 
geldt alleen een meldingsplicht en een oprichtingsvergunning van de 
plaatselijke overheid. De heer Weijmans geeft aan een indeling te missen die 
van toepassing is op het opslaan van gevaarlijke stoffen. Een indeling als licht 
chemisch, chemisch en zwaar chemisch kan hierbij worden aangehouden. 
Maar bijvoorbeeld ook de eerder genoemde CPR-richtlijnen 15-J tot en met 
15.J. Er zitten grote verschillen in het soort magazijnen die de functie opslag 
voor gevaarlijke stoffen hebben, het hulpmiddel wordt dan ook uitgebreid 
volgens tabel 7.3.; 
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wet- en regelgeving 

(sub)aspect criteria 
milieu Indien de opslag van gevaarlijke goederen van toepassing is, welke 

richtlijnen dienen te worden gevolgd: 
r. CPR 15.1 

2. CPR 15.2 

~·CPR lH 

tabel 7-3- nieuw criterium bij aspect wet- en regelgeving 

7.2.3. Objectaspecten 

In deze paragraaf komen, tot slot, alle opmerkingen met betrekking tot de 
objectaspecten aan de orde. 

Steeds vaker ziet de heer Weijmans <lat een producent / retailer (verlader) de 
logistieke functies uitbesteed aan een logistieke dienstverlener. Deze voert de 
logistieke taken voor de verlader uit in gebouwen die eigendom zijn van de 
verlader. De verlader zorgt voor de huisvesting van de dienstverlener. Het blijft 
echter een, nog relatief onbekende, vorm van verhuur/huur, zodat een 
uitbreiding van de typen eigendomsvormen (nog) niet waardevol is; 

Met betrekking tot de attractiviteit vindt de heer de Voogd <lat er een verschil 
gemaakt dient te worden tussen logistiek vastgoed als hoofdvestiging en als 
nevenvestiging. Er wordt in de regel veel aandacht besteed, met betrekking tot 
imago en attractiviteit, aan een hoofdvestiging met kantoor, omdat daar 
bezoekers komen. Nevenvestigingen (alleen opslagruimte) staan vaak achteraf 
en hieraan wordt relatief weinig aandacht geschonken met betrekking tot de 
attractiviteit. Uit de keuze van uitstraling kan veelal worden afgeleid om welk 
soort vestiging het gaat, een aparte vraag hierover zou weinig informatie aan 
het hulpmiddel toevoegen; 

Met betrekking tot de oppervlakte van het terrein voor parkeren wordt vaak het 
parkeren voor de overheaddeuren of docks in de avond- en nachturen gebruikt. 
Dit heeft als voordeel <lat het terrein minder parkeerplaatsen hoeft te bevatten, 
maar heeft als groot nadeel <lat het meer logistieke planning vraagt. De heer 
Weijmans vindt <lat er met betrekking tot de grootte van de parkeerplaats beter 
van het aantal vrachtwagenbewegingen in de tijd kan worden uitgegaan. 
Hierin is de piek de maatstaf waaraan de capaciteit van het terrein moet 
voldoen. Vaak zijn deze bewegingen erg wisselend en kan een dienstverlener 
bijna nooit op voorhand zeggen hoeveel parkeerplaatsen er exact moeten zijn. 
Er wordt vaak een schatting naar het benodigd aantal parkeerplaatsen gedaan, 
verfijning van het hulpmiddel heeft geen meerwaarde; 

De vrije hoogte van een object is voomamelijk afhankelijk van de technische 
beperkingen van de constructie en het opslagsysteem. Tevens merkt de heer de 
Voogd op <lat horizontaal vervoer in de regel goedkoper is dan vertikaal 
vervoer. Bestemmingsplantechnische beperkingen van de lokale overheid zijn 
over het algemeen geen probleem omdat minder hoogte meer oppervlakte 
betekent om dezelfde opslagcapaciteit te bereiken en de ruimte in Nederland is 
schaars en hierdoor kostbaar. Bestemmingsplannen laten in de regel grotere 
hoogten toe. De vrije hoogte is voor een logistieke gebruiker van belang voor 
de functionaliteit van de opslagruimte, onafhankelijk van de technische 
mogelijkheden ofhet bestemmingsplan; 



Het is volgens de heer de Voogd aan te bevelen om een gescheiden ontsluiting 
voor vrachtauto's en (personen)auto's te hebben of trachten aan te brengen. 
Hierdoor voorkomt men onnodige vertragingen die in de praktijk voorkomen 
door verkeerd geparkeerde auto's, etc. Dit is een belangrijk punt dat wordt 
meegenomen in het hulpmiddel (zie tabel 7+). 

toegankelijkheid 

(sub)aspect criteria 
terreinon tslui ting Dient de terreinontsluiting voor auto's en vrachtauto's gescheiden te 

zijn? 

tabel 7+ nieuw criterium bij aspect terreinontsluiting 

In principe worden alleen overheaddeuren toegepast ten behoeve van laden en 
lossen. Volgens de heer de Voogd dient er onderscheid te worden gemaakt in 
overheaddeuren op straatniveau en overheaddeuren in zogenaamde docks, 
waarbij de laadklep van de vrachtauto op gelijk niveau met de bedrijfsvloer 
staat. In het hulpmiddel is dit onduidelijk aangegeven en wordt eigenlijk 
tweemaal hetzelfde gevraagd. Om een onderscheid te maken is het beter te 
spreken over overheaddeuren op straatniveau (zie tabel 7.5.); 

toegankelijkheid 

(sub)aspect I criteria 
laad- en losfaciliteiten I Wat is het gewenst aantal overhead deuren op straatniveau? 

tabel 7.5. nieuw criterium bij aspect laad- en losfaciliteiten 

De vlakheid van de vloer in een magazijn staat omschreven in DIN- en NEN
normen, veelal is deze vlakheid afhankelijk van de breedte van de gangen en 
de hoogte van de stellingen. Deze worden bepaald door het type opslagsysteem 
wat wordt gebruikt. De vlakheid van de vloer kan middels meetbare waarden 
worden aangegeven, echter spreekt dit niet tot de verbeelding van een 
logistieke dienstverlener en wordt niet zo gedetailleerd meegenomen in dit 
onderzoek; 

De vloeistofdichtheid van een vloer is met name van belang wanneer een 
logistieke ondememing volgens de CPR-richtlijnen dient te opereren. Wel 
dienen acculaadruimten verplicht van een vloeistofdichte vloer te zijn voorzien. 
Het kan dus zijn dat logistieke dienstverleners altijd 'ja' antwoorden met 
betrekking tot de acculaadruimte. Hierdoor dient de tekst te worden verfijnd 
(zie tabel 7.6.); 

bouwkundige- en installatietechnische voorzieningen 

(sub)aspect criteria 
vloer Dient de vloer van de op- en /of overslagruimte (gedeeltelijk) 

vloeistofdicht te zijn? 

tabel 7.6. nieuw criterium bij aspect laad- en losfaciliteiten 

Met betrekking tot de flexibiliteit en indeelbaarheid is het volgens de heer de 
Voogd van belang de hart op hart afstand van de kolommen (stramienmaat) 
ten behoeve van de constructie te melden bij het aanbod. Enkele 
dienstverleners zijn gespecialiseerd in de opslag van een bepaald product en 
zijn daardoor gebonden aan een specifiek opslagsysteem met vaste maten. 
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Kolomafstand = stelling - gang - stelling. Dit criterium is toegevoegd aan de 
flexibiliteit in tabel 7.7.; 

flexibiliteit 

(sub)aspect criteria 
indeelbaarheid Wat is de benodigde stramienmaat van de constructiekolommen t.b.v. 

het toe te pas sen opslagsysteem? 

tabel 7.7. nieuw criterium bij aspect laad- en losfaciliteiten 

De intensiteit van de voorzieningen die dienen te worden getroffen als 
maatregel voor bestrijding van brand zijn, volgens de heer de Voogd, zeer 
afhankelijk van de functie van de ruimte en de oppervlakte van de 
verschillende compartimenten binnen die ruimten. Het gaat voor dit 
hulpmiddel te ver in detail om hier dieper op in te haken, 

7.2.4. Tot slot 

Hierboven is een aantal opmerkingen weergegeven die naar voren zijn gekomen bij 
bestudering van het hulpmiddel door professionals binnen de logistieke vastgoedmarkt. 
Deze opmerkingen en aanvullingen worden verwerkt zodat een uiteindelijk bruikbaar 
hulpmiddel ontstaat. Als algemene opmerking gaven de heren De Voogd en Weijmans 
dat het hulpmiddel erg uitgebreid is. Hierdoor kan het zijn dat, wanneer een 
vraagprofiel moet worden opgezet door een logistieke dienstverlener, hij of zij veel 
vragen (nog) niet kan beantwoorden. In veel gevallen client een professioneel bedrijf te 
worden ingeschakeld. 

De heer Weijmans gaf tevens aan enkele logistieke elementen te missen, zoals 
bijvoorbeeld het type object (voorraadcentrum, crossdock centrum, etc.), het type 
stelling (blokstapeling, palletstelling, etc.) en het soort goederen. Hij gaf aan dat dit 
soort gegevens van essentieel belang (kunnen) zijn voor de inrichting van een logistieke 
ruimte. Het vastgoedobject wordt vaak aan de inrichting (het intern logistiek proces) 
aangepast. Dit onderzoek richt zich, vanuit de studierichting van de auteur, op de 
vastgoedaspecten van logistiek objecten. Typisch logistieke aspecten, zoals type stelling 
en soort goederen, zijn hiervoor buiten beschouwing gelaten. 

7.3. Vraag- en aanbodprofiel 

Door middel van het opstellen van een vraag- en aanbodprofiel kan worden nagegaan of 
het afstemmen van vraag en aanbod met dit hulpmiddel mogelijk is. Opgemerkt moet 
worden dat een vraagprofiel dermate specifiek kan zijn of in korte tijd kan veranderen, 
door fluctuaties in het aanbod van en de vraag naar goederen, dat aanbodobjecten niet 
(voldoende) met het vraagprofiel kunnen worden afgestemd. Om een goede 
afstemming van een vraagprofiel te verkrijgen client een database met een groot aantal 
aanbodprofielen (objecten) beschikbaar te zijn. Door het (relatief) korte tijdsbestek 
waarin dit onderzoek plaatsvindt is het opstellen van een uitgebreid aanbod (groot 
aantal aanbodprofielen) niet mogelijk. Binnen dit onderzoek geeft deze case echter wel 
een eerste indruk ofhet hulpmiddel praktisch toepasbaar is. 

7.3.1. Vraagprofiel 

Door Storematch is een vraagprofiel aangeleverd van Gefco Brussel dat begin 2004 op 
zoek was naar uitbreiding van opslagcapciteit. Dit bedrijf verzorgt het transport over de 
weg, per spoor, over zee en de opslag van auto's en automotive onderdelen. Daamaast 
verzorgt zij VAL-diensten als het afleveringsklaarmaken van auto's, het reconditioneren 
van gebruikte auto's, carrosserie aanpassingen van gebruikte auto's en diverse andere 



logistieke diensten. In tabel 7.8. is zichtbaar aan welke criteria, met de daarbij horende 
categorie, het gevraagde object zal moeten voldoen. Bij enkele criteria is door de auteur 
een aanname gedaan. 

hoofdaspect aspect subaspect categorie criteria vraag 

situering B 3 langs nationale corridors 
c I West Nederland 

verbinding 
c 3 km tot afrit autosnelweg 
c 14 km tot knooppunt autosnelweg 

bereikbaarheid c I km tot OV verbinding 
belemmering c 2 belemmeringen af en toe spits 

locatie rekening met leveranciers 
re la ties rekening met afnemers 

rekening met personeel 
voorzieninszen D 2een voorkeur voorzienin2en 
stedenbouwkundige structuur B 1 gemengd bedrijventerrein 

representativiteit 
imago c ' plaatseliik en regionale bedriiven 
orientatie B '·' gebied en bedriifsaanduiding 
zichtlocatie D geen zichtlocatie 

fimcties 
hoofdfunctie A I opslaan 
(additionele) functie(s) c 2,1.4 conditionering, VAL en douane 
kantoor B 4 4 kantoorwerkplekken 

gebruik facilitaire voorzieningen 
overige voorzieningen voorzieningen voor chauffeurs 

kantinevoorzieningen 
automatisering communicatie D aansluitmogelijkheden 
wet- en regelgeving milieu A 2 milieukwaliteit 1 categorie 4 

ali!emeen eigendomsvorm A I huur 

attractiviteit 
leeftijd geen voorkeur 
uitstraling c 2 function eel 

c 3.roo m2 vrij terreinoppervlak 
c ro.ooo m2 opslagruimte 
D m2 overslag 
D m2 koel 

oppervlakte D m2 vries 
D m2 droge/sto!Vri j 

capaciteit c m2 gevaarlijke goederen 
D m2VAL 
D m2 waardevolle goederen 

hoogte B 7 minimale vriie hoogte 
B 3 op verhard eigen terrein 

parkeren D parkeerplaatsen auto's 
D parkeerplaatsen vrachtauto's 

terreinontsluiting c I onbelemmerde ontsluiting 
terrei n begrenzing c 4 ontoegankeliik 

toegankelijkheid c 4 onoverdekt eigen terrein 
laad- en losfaciliteiten c overhead deuren 

object 
c IO dockdeuren 
A I betonvloer 

vloer 
A I vlak 

draagkracht 

bouwkundige- en c Nee gedeelteliik vloeistofdicht 
installatietechnische c 2 verwarming luchtverhitter 
voorzieningen klimaat koeling 

c l ventilatie voldoen aan eisen 

energie 
D aansluitvermogen onbekend 

A )a isolatie van wanden , dak, vloer 

indeelbaarheid D voorkeur constructie 
D uitbreiding van terrein 

flexibiliteit 
uitbreiding 

c 70% uitbreiding van opslagruimte 
c 300% uitbreiding kantoor 
D Nee uitbreiding door entresol 

preventie 
A I voldoen aan minimale eisen 

calamiteitenbeveiliging A ' automatische melders 
maatregelen A ' sprinklerinstallatie 

preventie 
c 4 verlichting rondom object 

criminaliteitbeveiliging 
c ; bewakingssysteem 

maatregelen 
c 3 automatische slagbomen 
c ' bediende toegangscontrole 

tabel 7.8. vraagprofiel Gefco Brussel 
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7.3.2. Aanbodprofiel 

Het aanbod voor de case bestaat uit twee objecten, gelegen op industrieterrein 
Bijsterhuizen te Wijchen en op industrieterrein Trade Boulevard - Port of Moerdijk te 
Moerdijk. De volledige criteriaomschrijving staat beschreven op pagina 80 en volgende. 

hoofdaspect aspect subaspect 
criteria criteria 
Wijchen Moerdijk 

situering 3 3 

' I 

verbinding 3 I 

3 9 
bereikbaarheid 0 ' belemmering I 2 

locatie 
re la ties 

voorzieninszen 4.1 I 

stedenbouwkundige structuur 6 6 

representativiteit imago 4.1 5 
orientatie I I,2 

zichtlocatie Nee la 

functies 
hoofdfunctie I I 

(additionele) functie(s) 1.4 1.4 
kantoor IOO 15 

gebruik facilitaire voorzieningen 
overige voorzieningen 

automatisering communicatie 
wet- en regelgeving milieu 2 2 
a]gemeen eigendomsvorm I I 

attractiviteit 
leeftijd 2 ' uitstraling 2.1 2 

37.500 19·175 
25.200 12.620 

oppervlakte 

capaciteit 
I.Oii 

hoogte 12 ro .6 

3 3 
parkeren 40 85 

20 II 
terreinontsluiting I I 

terreinbegrenzing 2,4 4 
toegankelijkheid 4 4 

laad- en losfaciliteiten 4 I 

object '° 15 
2 2 

vloer 2 2 

3.S 3.0 
bouwkundige- en Nee Nee 
installatietechnische 2 2 
voorzieningen klimaat I 2 

I I 

energie 
Ja Ja 

indeelbaarheid 2 2 

37.S 0 
flexibiliteit 

uitbreiding 40 0 
0 

Ja Nee 

preventie I I 

calamiteiten beveiliging 1,, I,4 
maatregelen ' ' preventie 2,3,4 4 

criminaliteitbeveiliging 
2 ' 
3 I maatregelen 
2 2 

tabel 7.9. aanbodprofielen objecten te Wijchen en Moerdijk 



7.3.3. Conclusie 

De conclusie die in deze paragraaf 7·3-3- kan worden getrokken is tweeledig. Er kan, 
relatief eenvoudig, worden nagegaan welk aanbodprofiel het best bij het vraagprofiel 
past door de verschillende criteriaspecificaties van het vraagprofiel en de 
aanbodprofielen met elkaar te vergelijken, rekening houdend met de categorieen. In 
deze case heeft het aanbodobject in Moerdijk de meeste overeenstemming met de 
vraag. 

Binnen categorie A heeft Wijchen 7 overeenstemmingen (zie de gearceerde vakken in 
tabel 7.10) en Moerdijk 6. In categorie B heeft Moerdijk 6 overeenstemmingen tegen 3 
voor Wijchen. Beiden objecten hebben ten slotte voor categorie C 14 
overeenstemmingen. In totaal heeft Moerdijk hiermee meer overeenstemming met de 
vraag dan Wijchen, maar voomamelijk het verschil in categorie B zorgt <lat Moerdijk 
het meest passend object is. 

hoofdaspect aspect subaspect 
criteria criteria criteria criteria 
cate2orie vraa2 Wiichen Moerdiik 

situering B 3 3 3 
c I 3 I 

verbinding c 3 3 I 

c 14 3 9 
bereikbaarheid c I 0 3 

belemmering c 2 I 2 

locatie relaties 

voorzieningen D 4 .1 I 
stedenbouwkundi ge 
structuur 

B 3 6 6 

representativiteit imago c 3 4 .1 I 
orientatie B 1,3 1 I ,2 

zichtlocatie D Nee )a 

functies 
hoofdfunctie A I I I 

(additionele) functie(s) c 2,3,4 3,4 3,4 

facilitaire 
kantoor B 4 100 31 

gebruik 
voorzieningen overi ge voorzieningen 

automatiserin g communicatie D 
wet· en regelgeving m ilieu A 2 2 2 

object algemeen eigendomsvorm A I I I 

attractiviteit leeftiid 2 3 
uitstraling c 2 2,3 2 

c IJ.10 0 37.500 19.175 
c 10.000 25.200 12.620 
D 
D 

oppervlakte D 
D 

capaciteit c 
D I.Oil 

D 
hoogte B 7 I2 ro.6 

B 3 3 3 
parkeren D 40 8 5 

D 20 I I 

terreinontsluiting c I I I 

terrei n begrenzing c 4 2 ,4 4 
toegankelijkheid c 4 4 4 

laad- en losfaciliteiten c 4 1 
c IO w I) 

A I 2 2 

vloer A I 2 2 

bouwkundige· en 3,5 3,0 
c Nee Nee Nee 

installatie· c technische 2 2 2 

voorzieningen 
klimaat I 2 

c I I I 

energie D 
A Ja )a )a 
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indeelbaarheid D 2 2 

D 37,5 0 
flexibiliteit 

uitbreiding c 70 40 0 

c 300 0 
D Nee la Nee 

calamiteiten preventie A I I I 

A ~ I,> 1,4 beveiliging 
maatre2elen A ' ~ ' preventie 

c 4 2,),4 4 
criminaliteit c ) 2 ' beveiliging 

maatregelen c 3 3 I 

c ' 2 2 

tabel 7 .10. vergelijk vraag en aanbodprofielen voor de case 

Bij het invullen van de vraag- en aanbodprofielen en de afstemming daartussen kunnen 
enkele opmerkingen geplaatst worden. Om te beginnen bij de afstemming tussen het 
vraagprofiel en het meest geschikte aanbodprofiel voldoet het object in Moerdijk iets 
minder aan de criteria die verplicht worden gesteld volgens categorie A, <lit betreft de 
preventie tegen criminaliteit. Dit is echter uitbreidbaar. Het object in Moerdijk voldoet , 
zoals eerder opgemerkt, op meerdere punten aan de criteria in categorie B (functioneel 
vereist) dan het object in Wijchen. De ligging van het object in Moerdijk (in het westen) 
heeft een doorslaggevende rol. Daamaast kunnen met name het te grote aantal 
kantoorwerkplekken en de overcapaciteit aan hoogte argumenten zijn om object 
Wijchen niet verder als mogelijke huisvesting te onderzoeken. Met betrekking tot 
categorie C, (wenselijk) heeft het object te Wijchen ook teveel opslagcapaciteit. Hierbij 
moet worden nagegaan of huur van een kleiner (benodigd) oppervlak mogelijk is. 
Maatregelen die Moerdijk mist als preventie tegen calamiteiten is uitbreidbaar, 
eveneens beveiliging tegen criminaliteit. 

Daamaast kan een aantal opmerkingen met betrekking tot het invullen van de vraag- en 
aanbodprofielen in het hulpmiddel worden geplaatst: 

Als eerste komt naar voren <lat bij het invullen van de profielen het kunnen 
weergeven van aanvullende informatie soms verhelderend is. Tevens is, nadat 
het vraagprofiel is vergeleken met de aanbodprofielen, er vaak behoefte aan 
meer informatie omtrent het (de) gekozen (best passende) aanbodprofiel(en). 
Het gaat hierbij om een verfijning van de criteria zoals bijvoorbeeld kan 
worden aangegeven langs welke (auto)snelweg(en) het object is gelegen. In 
bijlage VII is zo'n omschrijving, verduidelijkt met foto's , van het object in 
Wijchen weergegeven; 

De grootte van het kantoor wordt in het hulpmiddel door middel van het aantal 
kantoorwerkplekken aangegeven. Bij het maken van de aanbodprofielen is 
vaak enkel de ruimte voor kantooroppervlak in vierkante meters beschikbaar. 
Het is eenvoudiger voor een logistieke dienstverlener om in 
kantoorwerkplekken te spreken. Algemeen wordt aangenomen <lat een 
kantoorwerkplek, inclusief algemene ruimte (zoals verkeers- en toiletruimte) , 
een oppervlakte heeft van ongeveer 25 m 2

; 

Aansluitmogelijkheden voor communicatie en data zijn vaak niet bekend, <lit 
is mede afhankelijk van het te gebruiken Warehouse Management Systeem. 
Tevens zijn zij relatief onbelangrijk doordat een investering van een aangepast 
systeem, toegespitst op specifiek logistiek gebruik, een relatief kleine 
investering vergt; 

Met betrekking tot de oppervlakte, als subaspect van de capaciteit, zou het 
weergeven van de oppervlakte van een mezzanine vloer binnen <lit hulpmiddel 
mogelijk moeten zijn. Het aanbodobject te Moerdijk is reeds voorzien van een 



mezzanine vloer boven de docks. Het is niet altijd duidelijk of deze geschikt is 
voor bijvoorbeeld kantoor of VAL activiteiten ofbeide; 

capaciteit 

(sub)aspect criteria 
oppervlakte Hoe groot client het oppervlakte van de mezzanine vloer te zijn? 

tabel 7.n. nieuw criterium bij aspect oppervlakte 

Er is bij de bouwkundige- en installatietechnische voorzieningen maar een 
beperkte keuze in de voorzieningen voor verwarming en koeling. Het is vaak, 
in eerste instantie, niet belangrijk welke systeem aanwezig is, maar wel of er 
verwarming of koeling is. Hierdoor dienen deze criteria als volgt te worden 
aangevuld/verbeterd: 

capaciteit 

(sub)aspect criteria 
klimaat Dient het object, met betrekking tot de primaire functie, te zijn 

voorzien van vetwarming? 
r. geen vetwarming 
2. vetwarming, systeem niet van toepassing 
3. systeem met luchtverhitter 
4. svs teem met stralingswarmte 
Dient het object, met betrekking tot de primaire functie, te zijn 
voorzien van koeling? 
r. geen koeling 
2. koeling, systeem niet van toepassing 
~- airconditioning 

tabel 7.12. nieuw criterium bij aspect klimaat 

Uitbreiding van de oppervlakte wordt in het hulpmiddel aangegeven in 
procenten. Het is voor een logistieke gebruiker eenvoudiger te spreken over 
vierkante meters. Wanneer er gesproken wordt over percentages client te 
worden gerekend met de bestaande capaciteit. Tevens is het vergelijken van 
mogelijkheden hierdoor makkelijker. Dit is voor een logistieke gebruiker 
omslachtig en hierdoor een verbetering wanneer bij het subaspect uitbreiding 
gesproken wordt over vierkante meters. 

flexibiliteit 

(sub)aspect criteria 
uitbreiding Wat dienen de uitbreidingsmogelijkheden van het terrein in de 

toekomst te zijn (in m 2 )? 
Wat dienen de uitbreidingsmogelijkheden van het object ten behoeve 
van de hoofdfunctie(s) in de toekomst te zijn (in m 2 )? 
Wat dienen de uitbreidingsmogelijkheden van het object ten behoeve 
van additionele functie(s) in de toekomst te zijn (in m2 )? 

tabel 7.13. nieuw criterium bij aspect uitbreiding 

Criminaliteit, in de vorm van vandalisme op het terrein of aan het gebouw, 
wordt voomamelijk tegengegaan door een hekwerk van minimaal een meter 
tachtig hoog rondom het perceel van de logistieke ondememing. Binnen het 
hulpmiddel is geen gelegenheid om aan te geven <lat het object omheind client 
te zijn of is. Daarvoor client het subaspect toegankelijkheid te worden verbeterd 
en aangevuld op de volgende wijze: 
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toegankelijkheid 

(sub)aspect criteria 
terreinbegrenzing Welke terreinbegrenzing client aanwezig te zijn? 

r. vrij toegankelijk 
2 . elementen als beplanting en/of water 
3. grotendeels ontoegankelijk (zijde openbare ruimte) 
4. ontoegankelijk door afscheiding (hekwerk > r,8 m hoog) 
5. ontoegankelijk en bewaking 

tabel 7.14. nieuw criterium bij terreinbegrenzing 

7.4. Tot slot 

De aanbodprofielen zijn opgesteld door de auteur, waardoor de informatie niet op elk 
punt compleet is. In een klein resterend tijdsbestek aan het einde van dit onderzoek 
was het onmogelijk om een uitgebreide case uit te voeren. Daarbij was de bereidheid 
tot medewerking van logistieke ondememingen niet groot. Voomamelijk door drukte 
aan het einde van het jaar. 

Buiten de opmerkingen en aanvullingen die na aanleiding van de interviews naar voren 
kwamen, zijn er ook verbeteringen door het uitvoeren van een case aan het hulpmiddel 
noodzakelijk gebleken. In bijlage VIII wordt het aangepaste hulpmiddel definitief in 
zijn geheel weergegeven. 



8. Evaluatie 
8.1. lnleiding 

In <lit afsluitende hoofdstuk volgt een evaluatie van het gehele onderzoek. Als eerste 
wordt in paragraaf 8.2. teruggekoppeld naar de deelvragen die in hoofdstuk I 

geforrnuleerd zijn. Er wordt nagegaan of de deelvragen zijn beantwoord. Vervolgens 
worden in paragraaf 8j. de belangrijkste conclusies, van het in <lit onderzoek bereikte 
resultaat, op een rij gezet. Tot slot worden in paragraaf 8+ aanbevelingen voor 
vervolgonderzoek gedaan. 

8.2. Terugkoppeling naar de deelvragen 

Getracht is de in hoofdstuk een geforrnuleerde doelstelling van <lit onderzoek door 
middel van een aantal deelvragen, te bereiken. De antwoorden van deze deelvragen zijn 
in de hoofdstukken in <lit onderzoek afzonderlijk beantwoord. Hieronder worden deze 
kort uiteengezet. 

Wat is de definitie (afbakening) van logistiek vastgoed? 

In hoofdstuk twee wordt, na een uitgebreide analyse van de afzonderlijke begrippen 
'logistiek' en 'vastgoed', een antwoordt op de eerste deelvraag geforrnuleerd. Onder het 
begrip 'Logistiek Vastgoed' wordt in <lit onderzoek verstaan: 

"Een bedrijfsruimte, binnen een integraal proces van goederenbewegingen, met een of 
meerdere van de volgende hoofdfuncties: het mogelijk maken van het ontvangen, 
opslaan, bewerken (* productie) en verzenden van goederen in een bepaalde, door de 
afnemer, gewenste toestand van plaats, tijd en hoedanigheid" 

Het hanteren van deze definitie voorkomt begripsverwarring en schept duidelijkheid 
met betrekking tot het type vastgoedobject, de functionaliteit van het object en welke 
processen er plaatsvinden. De volgende deelvraag luidde: 

Welke aspecten zijn, vanuit de gebruiksfuncties en het logistieke proces, 
binnen logistieke vastgoedobjecten te onderscheiden?; 

Door een analyse van het gehele (inteme) logistieke proces, waaruit de verschillende 
functies van logistiek vastgoed naar voren komen zijn in hoofdstuk drie vanuit de drie 
invalshoeken: de locatie, het object en het gebruik, een aantal aspecten en subaspecten 
bepaald. Deze zijn belangrijk voor de facilitaire functie huisvesting van het primaire 
logistieke proces. In combinatie met de aspecten en subaspecten die volgen uit 
hoofdstuk vier, <lat antwoord geeft op de volgende deelvraag is een totaal aan aspecten 
en subaspecten verzameld die van belang zijn bij het functioneren van een logistiek 
vastgoedobject (zie tabel 8.i.): 

Aan de hand van welke andere aspecten, die niet aan de gebruikfuncties en het 
logistieke proces zijn gerelateerd, zijn logistieke vastgoedobjecten te 
onderscheiden? 

Hoofdstuk vier behandelt specifiek die aspecten die in het algemeen, voor bijvoorbeeld 
winkels en kantoren ook van toepassing (kunnen) zijn. Aandacht wordt voomamelijk 
gevestigd op de locatie en de actoren. De nadruk blijft wel op het logistiek proces 
gericht. 

IOI 
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hoof daspect aspect 

locatie bereikbaarheid 

gebruik 

object 

representa tiviteit 

functies 

facilitaire voorzieningen 

automatisering 
wet- en regelgeving 

algemeen 
attractiviteit 

capaciteit 

toegankelijkheid 

bouwkundige- en installatietechnische 
voorzieningen 

flexibiliteit 

calamiteitenbeveiliging 

criminaliteitbeveiliging 

subaspect 

situering 
verb in ding 
belemmering 
relaties 
voorzieningen 
stedenbouwkundige structuur 
imago 
orientatie 
zichtlocatie 

hoofdfunctie 
(additionele) functie(s) 
kantoor 
overige voorzieningen 
communicatie 
milieu 

eigendomsvorm 
leeftijd 
uitstraling 
oppervlakte 
hoogte 
parkeren 
terreinontsluiting 
terreinbegrenzing 
laad- en losfaciliteiten 
vloer 
klimaat 
energie 
indeelbaarheid 
uitbreiding 
preventie 
maatregelen 
preventie 
maatregelen 

tabel 8.1. totaal aan aspecten die van belang zijn bij het functioneren van logistiek 
vastgoedobject 

De volgende deelvraag komt direct voort uit de probleemstelling waarin de vraag wordt 
gesteld hoe, dus op welke manier, de vraag naar en het aanbod van logistiek vastgoed 
eenduidig op elkaar kunnen worden afgestemd. Hier dient een hulpmiddel voor te 
worden gemaakt waarmee de in hoofdstuk drie en vier verkregen aspecten voor de 
vraag en het aanbod kunnen worden vergeleken. De deelvraag hiervoor luidde als volgt: 

Op welke manier kunnen deze aspecten eenduidig en eenvoudig worden 
gebruikt als hulpmiddel om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen?; 

Het in hoofdstuk vijf opgezet hulpmiddel geeft antwoord op bovenstaande vraag. 
Daarnaast dienen er criteria bij elke (sub)aspect te komen die op enigerlei wijze 
meetbaar en hierdoor vergelijkbaar zijn. Het ontworpen hulpmiddel verzamelt 
informatie over een logistiek object zodat de vraag naar en het aanbod van logistieke 
vastgoedobjecten kan worden vastgelegd in profielen. Vraagprofielen zijn voor elke 
logistieke organisatie anders, aanbodprofielen verschillen voor elk object. Op deze 
manier kan worden getracht een zo goed mogelijk gelijkende vraag- en aanbodprofiel 
op elkaar af te stemmen. Deze benodigde criteria zijn uiteengezet in hoofdstuk zes. 
Daar heeft een operationalisering plaatsgevonden. De deelvraag luidde: 



Wat zijn binnen de aspecten, de logistieke criteria waarrnee vraag- en aanbod 
eenduidig kunnen worden weergegeven? 

Aan de hand van de literatuur en uit de vergaarde praktische kennis door gesprekken 
met logistieke kenners zijn vanuit de (sub)aspecten criteria ontstaan. Met deze aspecten 
en criteria is het verkennend hulpmiddel opgebouwd, die bestaat uit een vragenlijst 
met betrekking tot de locatie, het gebruik en het object van een logistiek vastgoedobject. 

8.3. Conclusies 

Een logistiek vastgoedobject is een gebouw dat optimaal moet zijn toegesneden op de 
logistieke functie(s) die er in ondergebracht worden. Het is een facilitaire voorziening 
(huisvesting) van het inteme logistieke proces. Een op maat gemaakt of passend 
gebouw stelt de gebruiker (de verlader of logistieke dienstverlener) in staat maximale 
toegevoegde waarde te creeren voor zijn klanten omdat er maximaal efficient kan 
worden gewerkt. Elk logistiek vastgoedobject is door het logistieke proces dat er in 
plaatsvindt een uniek vastgoedobject. 

Als conclusie kan worden gesteld dat het mogelijk is om, op basis van de analyse van 
het logistiek gebruik en daaraan gekoppeld (intern) logistiek proces, een hulpmiddel is 
op te stellen om de vraag naar en het aanbod van logistiek vastgoed in kaart te brengen 
en middels een checklist van aspecten en criteria eenvoudig op elkaar af te stemmen. 

In de opzet van het hulpmiddel is gestreefd naar volledigheid door het verwerken van 
een zo groot mogelijk scala aan aspecten en criteria. Het is echter een utopie om een 
volledig beeld te krijgen van alle aspecten en criteria die er toe zouden (kunnen) doen. 
Daarin speelt de tijd een rol; aspecten of criteria kunnen in bepaalde omstandigheden 
of tijd meer of minder belangrijk of van toepassing kunnen zijn. In de praktijk is 
gebleken dat het hulpmiddel in dit onderzoek zeer uitgebreid is. Hierdoor kan het voor 
een logistieke gebruiker wellicht onmogelijk zijn om bij elk criteria een antwoord te 
geven. Een globale afstemming zou op deze onbekende criteria kunnen falen. Er 
ontstaat hierdoor een spanningsveld tussen enerzijds het zo volledig mogelijk willen 
zijn en anderzijds het willen opzetten van een praktisch en bruikbaar hulpmiddel voor 
het samenbrengen van vraag en aanbod van logistieke vastgoedobjecten. 

8.4. Aanbevelingen 

Tijdens het evalueren van dit onderzoek kan een aantal punten worden genoemd dat 
aanleiding is voor vervolgonderzoek op dit thema. 

Het vergelijken van vraag- en aanbodprofielen is een herhalende activiteit. 
Wanneer een vraagprofiel is opgesteld client deze te worden vergeleken met 
alle aanbodprofielen die in een database aanwezig zijn. Het is aan te bevelen 
om dit proces te automatiseren, zodat een afstemming eenvoudig, na 
invoering van de gegevens in een computer, (eenvoudig en snel) kan worden 
verwerkt; 

Het hulpmiddel bestaat uit een groot aantal vragen, die wellicht niet allemaal 
voor elke logistieke gebruiker of object van toepassing zijn. Misschien is ook 
niet elke vraag van even groot belang voor de gebruiker of het object. Door 
middel van veldonderzoek in de vorrn van een grootschalige enquete / 
interviewronde kan worden nagegaan welke aspecten en criteria het 
belangrijkst zijn voor logistieke gebruikers zodat een nog efficienter en sneller 
hulpmiddel beschikbaar komt; 

Binnen dit onderzoek wordt geen aandacht geschonken aan de aanwezige 
relaties tussen (sub) aspecten en criteria onderling. Het komt namelijk voor 



dat verschillende criteria een bepaalde relatie hebben en dat wanneer het eerste 
criterium bekend is , het criterium hierop volgend ook bekend wordt. 
Voorbeeld is het materiaal van de vloersoort. Hiervan kan gesteld worden dat 
een vloer van asfalt vlak is , die van beton zeer vlak en die van monoliet 
afgewerkt beton supervlak is. Tevens worden geen logistieke aspecten en 
criteria zoals het type of de soort goederen, verpakkingseenheden of 
opslagmethoden, etc. meegenomen. Binnen dit hulpmiddel wordt geen 
rekening gehouden met aspecten die financieel van aard zijn, zoals huur- of 
koopprijzen, grondprijzen, diverse (service)kosten, huurperioden, etc. In de 
praktijk kunnen deze aspecten een grote rol spelen bij een succesvolle 
afstemming van vraag en aanbod. Er client met betrekking tot bovenstaande 
drie punten meer onderzoekcapaciteit te worden besteed aan de logistieke 
processen die plaatsvinden in de vastgoedobjecten. Dit leidt tot een verdere 
professionalisering van de logistieke vastgoedmarkt. Hiervan profiteren 
uiteindelijk beide disciplines, zowel de logistiek als het vastgoed. 
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I. Bijlage 
Analyse logistieke Vastgoedmarkt 

1.1. lnleiding 

Het beter inzichtelijk maken van de Nederlandse logistieke vastgoedmarkt helpt om 
vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Binnen Europa is Nederland, 
geografisch, gunstig gelegen en heeft hierdoor in logistiek oogpunt een belangrijke rol. 
Verder heeft het een uitgebreide infrastructuur en een kleine nationale markt. 
Hierdoor richt Nederland zich voomamelijk op de buitenlandse logistiek. In deze 
bijlage wordt allereerst de Europese logistieke vastgoedmarkt beschreven, waama wordt 
ingezoomd naar de Nederlandse markt. De analyse is zowel vanuit ruimtelijke oogpunt 
als vanuit financieel oogpunt belicht. Aan het einde zijn de voomaamste trends en 
ontwikkelingen in deze markt beschreven. 

1.2. Europa 

1.2.1. Overzicht 

De Europese situatie voor logistiek vastgoed is moeilijk eenduidig aan te geven. V66r de 
komst van de Europese Unie in 1993, waren ondememingen ten gevolge van de 
douanevoorschriften, productvereisten en marktdiversiteit verplicht om in elk land in 
Europa een nationale productievestiging en bijhorend nationaal distributiecentrum op 
te richten zo omschrijft Jones Lang Lasalle in haar rapport European Research: 
Distribution concentrations [2003a]. Deze Nationale Distributiecentra (NDC's) leverden 
slechts aan klanten in een land of in een gedeelte van <lat land en stonden traditioneel 
ook enkel in voor opslag en verzending. Door de herstructurering ten gevolge van 
vrijhandel, deregulering en harmonisatie, verdween ten dele de noodzaak van NDC's, 
konden deze activiteiten worden uitgebouwd en werden deze relatief kleine NDC's 
vervangen door grotere Europese distributiecentra (EDC's) , die aan klanten in 
verschillende landen leverden. Met name voor kleine Europese landen als Belgie en 
Nederland is <lit, in combinatie met de gunstige ligging, een enorme stimulans geweest 
voor de ontwikkeling van de logistiek markt. 

In veel grote Europese landen is het belang van goede locaties, ten aanzien van 
logistieke activiteiten, belangrijker dan in Nederland. Nederland is in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld Frankrijk en Spanje klein en heeft een fijnmazig netwerk aan 
verbindingen over de weg en water en per spoor, waardoor alle bestemmingen, met 
heen- en terugreis , makkelijk in een <lag te bereiken zijn. De logistieke activiteiten zijn 
in Nederland, in tegenstelling tot de meeste andere Europese landen, voor het grootste 
gedeelte op het buitenland gericht. Sommige landen zijn economisch zeer afhankelijk 
van een of enkele gebieden. Deze gebieden zijn daardoor uitgegroeid tot belangrijke 
knooppunten van logistieke activiteiten. Tevens zijn gebieden rondom luchthavens, 
zeehavens en langs grote waterwegen vestigingsplaatsen van logistiek vastgoed 
geworden. Deze gebieden zijn duidelijk weergegeven in figuur I. op de volgende 
pagina. Het is een golf in de vorm van een banaan welke van Londen in het Verenigd 
Koningrijk over de Benelux, Parijs, Nordrhein-Westfalen, Zuid Duitsland, Zwitserland, 
Noord Halie tot aan Madrid in Spanje gaat. Ook zijn de ontwikkelingen weergegeven 
als gevolg van de uitbreiding van de Europese Unie met een aantal Oost-Europese 
landen. De zich ontwikkelende positie van Centraal en Oost Europa wordt in later in 
deze bijlage nader toegelicht. 



IIO 

1.2.2. Vraag 

Tijdens de eerste helft van 2003 bleef de vraag naar logistieke ruimte in heel Europa 
gematigd, hoewel sommige markten vroege tekens van herstel toonden. Jones Lang 
Lasalle schrijft in haar rapport European Warehousing [2003a] <lat het herstel 
vergelijkbaar was met het eerste kwartaal van 2002. De vraag van de retail sector naar 
logistiek vastgoed blijft sterk. In het bijzonder voor kleinere ruimten, onder de 5.000 
m2. Logistieke dienstverleners kijken voomamelijk naar de kosten en hierdoor zoeken 
zij naar logistiek vastgoed met een lage huur. Deze objecten zijn voomamelijk 
geconcentreerd buiten het gebied waar afnemers van logistieke diensten zich bevinden. 

Over de eerste helft van 2003 heeft Frankrijk goed gepresteerd in vergelijking met de 
rest van Europa. De vraag nam toe en was in het eerste kwartaal van 2003 op hetzelfde 
niveau als in 2002. De vraag naar logistiek vastgoed in Duitsland is ten opzichte van 
2002 ietwat vergroot, maar nog steeds staan objecten tot zelfs twaalf maanden leeg. In 
andere West Europese landen is de vraag stabiel gebleven, maar de mate van 
belangstelling is verbeterd en er wordt verwacht <lat er in de loop van 2004-2005 een 
verdere verbetering zal komen. 

De grootte van de vraag is verschillend per sector. Een bepaalde sector van logistiek 
(bijvoorbeeld express pakketten van DHL) kan best lange tijd bovengemiddeld scoren, 
hier is dan tijdelijk veel vraag naar, terwijl er gemiddeld genomen in die periode een 
matige vraag kan zijn. 

1.2.3. Aanbod 

Met betrekking tot het aanbod beschrijft Jones Lang Lasalle <lat de ontwikkeling van 
logistiek vastgoed in heel Europa beperkt is en <lat deze overwegend plaats vindt op 
basis van voorverhuur. De overproductie en hierdoor ontstane voorraad uit 1999 tot 
2002 en dalende opbrengsten hebben de ontwikkelingen van nieuw logistiek vastgoed 
verminderd en ontwikkelaars aarzelen nog om nieuwe ruimte te ontwikkelen in de 
huidige economische malaise. 

In het Verenigd Koninkrijk ziet men dan ook de grondprijzen fors dalen, doordat . 
ontwikkelaars geen grond meer zoeken voor nieuwe ontwikkelingen in de logistieke 
sector. Slechts waar vergunningen dreigen te verlopen, of interne financiele emissies 
van toepassing zijn gaan speculatieve ontwikkelingen door. Het gaat voomamelijk om 
grotere ontwikkelingen op nationale of internationale distributieknooppunten. Tekenen 
van herstel in de logistieke sector zijn zichtbaar en er wordt voorzichtig begonnen met 
het ontwikkelen van nieuw logistiek vastgoed, <lat in 2006-2007 verhuurbaar kan zijn. 
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1.2.4. Beleggersmarkt 

De belangstelling van de investeerder voor de logistieke sector is levendig door het 
huidige gunstige rendementrisico-profiel van logistiek vastgoed. Door de verminderde 
prestaties van vastgoed in de kantoor- en winkelsector van de laatste jaren, is er een 
verschuiving van de focus door beleggers naar het logistiek vastgoed merkbaar. 
Hierdoor is de vraag naar goed verhuurbare logistieke objecten van hoge kwaliteit 
gestegen en is de concurrentie tussen investeerders sinds 2002 gegroeid. Gebrek aan 
geschikt logistiek vastgoed (aanbod dat aan de vraag voldoet) beperkte echter de 
activiteiten van investeerders en het aantal transacties bleef daardoor laag. Ook het hoge 
percentage van 60% eigenaar/gebruiker in Nederland, ten opzichte van de Verenigde 
Staten (75%), hinderde de activiteiten. Er is wel een tendens in het stijgend aantal 'sale
and-leaseback' constructies, wat het aantal eigenaar/gebruikers laat afnemen (zie onder 
Gebruik aan het einde van deze bijlage). 

Institutionele beleggers hebben vaak al een groot aandeel vastgoed in hun portefeuilles 
en zijn dus niet meer in staat om het aandeel vastgoed te laten toenemen. Hier 
profiteren de private beleggers van want zij kunnen nog wel goed renderend logistiek 
vastgoed aan hun portefeuille toevoegen. Investeren in Midden- en Oost-Europa blijft 
interessant, maar de financiele regels en wetten veroorzaken moeilijkheden en 
vertragingen voor investeerders met een andere nationaliteit. 

Het huumiveau staat al geruime tijd op een stabiel niveau, maar langzaam komen er 
verbeteringen van het huumiveau door de positieve economische ontwikkeling waarop 
logistieke bedrijven reageren. De huurtarieven in bestaande logistieke gebieden staan 
echter ietwat onder druk omdat ouder logistiek vastgoed dat leeg staat concurrerend, 
voor een lagere huurprijs, wordt aangeboden. De huren nemen marginaal toe in 
Diisseldorf en Parijs en dalen in Berlijn, Madrid en Warschau. Het huumiveau en het 
bruto rendement met betrekking tot het logistieke vastgoed van verschillende Europese 
steden worden in figuur 2 en figuur 3 weergegeven. 
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figuur 2 Logistieke huumiveaus tweede kwartaal 2003 
(Jones Lang Lasalle, European Warehousing, 2003a] 
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figuur 3 Logistieke rendementen kwartaal twee 2003 
[Jones Lang Lasalle, European Warehousing, 2003a] 

1.3. Nederland 

1.3.1. Overzicht 

Vanuit de geschiedenis heeft de vraag naar logistiek vastgoed zich geconcentreerd op 
het westen van Nederland. De havens waren de eerste aanvoerroutes van goederen, 
welke vervolgens naar het achterland (Oost-Nederland en Duitsland) werden gebracht. 
Echter heeft het tekort aan beschikbare ruimte, het strenge overheidsbeleid, de 
toegenomen verkeersdrukte en het overgaan van nationale naar Europese 
distributiecentra voor een verschuiving gezorgd naar de provincies Gelderland, Noord
Brabant en Limburg. De laatste 5 jaren ontwikkelen zich nieuwe concentraties logistiek 
vastgoed rondom Arnhem - Nijmegen in Gelderland, rond de A12-A15-A50 en rondom 
Venlo en Maastricht in Limburg. 

Binnen Nederland onderscheid Jones Lang Lasalle [2003b] drie assen van transport- en 
logistieke stromen te herkennen. Deze assen geven de belangrijkste gebieden weer, 
waar logistieke activiteiten plaatsvinden en waar logistiek vastgoed is gevestigd. De 
assen zijn Amsterdam - Rotterdam, Rotterdam - Venlo en Eindhoven - Maastricht. De 
assen zijn breed en nemen alle aangrenzende gebieden mee. (zie figuur 4.) Het is 
overigens niet zo dat er elders in Nederland geen logistieke activiteiten plaatsvinden. 
De 'Westerse' as (Amsterdam-Rotterdam) bevat de Randstad, op de eerste plaats 
Schiphol en Aalsmeer, met daarbij de Zeeuwse haven en de corridor naar Antwerpen. 
De 'Rotterdam - Duitsland' as door Nederland neemt grotendeels de provincies 
Gelderland en Noord-Brabant mee en stopt niet alleen bij Venlo, maar omvat de gehele 
aansluitende grensregio. Hieronder vallen de regio's Nijmegen, Arnhem en Zevenaar. 
De laatste as, de 'Noord-Zuid' as neemt de gehele provincie Limburg in, dat strategisch 
tussen Duitsland en Belgie in ligt, met als goede verbindingsroute de Maas. 

De regio rond de haven van Rotterdam heeft vele logistieke vastgoedobjecten. 
Historisch is logistiek vastgoed in de haven gevestigd, zo dicht mogelijk bij de 
aanvoerplaats van goederen. Opslag van goederen is niet populair in het havengebied, 
wat overigens ook geldt voor het gebied rondom de luchthaven Schiphol, een geval van 
een tekort aan ruimte op deze plaatsen. Hierdoor is de grondprijs per vierkante meter 
enorm hoog, vergeleken met andere gebieden in Nederland. Er heeft zich in de loop 
van de tijd dan ook een verschuiving van logistiek vastgoed van direct aan de haven 
naar gebieden rondom de haven (bijvoorbeeld Moerdijk, Dordrecht en West-Brabant) 



plaatsgevonden. Direct aan de haven zijn tegenwoordig voomamelijk productiegerichte 
en overslag bedrijven gevestigd. 

Venlo heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een groot logistiek centrum. 
Hiervoor kan een tweeledige reden worden aangevoerd. Ten eerste is een grote Duitse 
markt, het Ruhrgebied, niet ver weg en ten tweede zijn de grondprijzen de helft lager 
dan in het Westen van Nederland. De Duitse markt is de belangrijkste en grootste 
(gebied over de grens bij Venlo, Nordrhein-Westfalen van zo'n 20 miljoen mensen) 
buitenlandse afnemer van producten vanuit Nederland. Vanuit de regio's Amsterdam 
en Rotterdam, waar de goederen Nederland binnenkomen, is Venlo goed en snel te 
bereiken. De arbeidskosten in Nederland zijn nog altijd lager dan in Duitsland. 

Overige centra van logistiek vastgoed in Nederland zijn de eerder genoemde luchthaven 
Schiphol en de omgeving van de havens van Amsterdam, Ijmuiden, Temeuzen en 
Vlissingen. Via de mainports van Nederland wordt een groot deel van de im- en 
exportgoederen verwerkt. Om dit mogelijk te maken, is het noodzakelijk om op deze 
plaatsen veel logistieke centra (op- en overslagfaciliteiten voor korte duur) te hebben. 
De opslag wordt op deze locaties zo kort mogelijk gehouden door de hoge grond- en 
huurprijzen. Overige logistieke activiteiten, welke meer tijd en/of ruimte vragen, 
vinden verder van deze mainports plaats. Zo kunnen duidelijke overeenkomsten 
worden gevonden tussen de figuren vier, vijf en zes (de vervoersassen in Nederland) 
met figuur zeven (locaties van logistiek vastgoed in Nederland). 
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figuur 4. hoofdvervoersassen in Nederland per autosnelweg 
[Andes Travelmanager TNT, 2000] 
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figuur 5. hoofdvervoersassen in Nederland over het water 
[Andes Travelmanager TNT, 2000] 
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figuur 6. vervoersassen in Nederland per spoor 
[Nederlandse Spoorwegen, 2004] 
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Daamaast zijn er tal van verschillende locaties, waar logistieke activiteiten (gaan) 
plaatsvinden, of zich ontwikkelen in Nederland. Langs de Betuwelijn en op 
knooppunten van transportmodaliteiten, bijvoorbeeld A12-A30 rond Ede-Veenendaal 
en in de grensregio's. Hierbij kunnen de steden Breda, Tilburg en Eindhoven genoemd 
worden in Noord Brabant en Nijmegen, Arnhem en Zevenaar in Gelderland. In de 
provincie Limburg zijn <lit Venlo en Maastricht. Deze grensregio's zijn een 
aantrekkelijke vestigingsplaats voor logistieke activiteiten ten opzichte van de 
buurlanden. Duitsland, Belgie en Frankrijk zijn makkelijk en snel bereikbaar. 
Nederland is niet groot zoals Duitsland en Frankrijk, hierdoor zijn de vervoerstijden 
tussen de mainports en de logistieke centra, zowel over de weg, via het spoor als over 
water, kort. Zeker via de waterwegen Rijn, Waal en Maas zijn grensregio's snel te 
bereiken en is er een directe aansluiting vanuit de Rotterdamse haven naar het 
achterland zonder tussenkomst van wegvervoer. Vanuit deze grensregio's kan middels 
logistieke centra, distributie over Europa plaatsvinden. 

Key 

gebied met logistieke activiteiten 

logistieke knooppunten 

concentraties loglstieke activiteiten 

• uitbreidingsgebled logisUeke activiteiten 

figuur 7 locaties van logistiek vastgoed in Nederland 
[Storematch en Warehousematch, 2004] 
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1.3.2. Vraag 

Historisch gezien is de vraag in Nederland alleen maar gegroeid door de 
ontwikkelingen van de logistiek in geheel Europa. De vraag bleef echter in het eerste 
halfjaar van 2003 op hetzelfde niveau als in 2002; de opname betrof meer dan 
200.000 m2. Dit is positief ten opzicht van ontwikkelingen in 2002 ten opzichte van 
2001. In 2002 nam de vraag met 18% (53.000 m2) af ten opzichte van 2001. Locaties 
in Noord Brabant en Zuid-Holland zijn het populairst voor logistieke activiteiten. 
Logistieke dienstverleners voorzagen een opleving van de economie en zijn bijzonder 
gei:nteresseerd in objecten kleiner dan 5.000 m2. Behoefte aan grotere objecten waren 
schaars. Ook het upgraden van bestaande objecten, of kleine uitbreidingen gingen 
boven het aantrekken van nieuwe faciliteiten. Plaatsen zoals Venlo en Tilburg blijven 
aantrekkelijke altematieven voor de mainports als Amsterdam en Rotterdam, door de 
lage kosten en het nog beschikbaar hebben van grond voor ontwikkeling op termijn. 

1.3.3. Aanbod 

Doordat verdere ontwikkeling in de gebieden, waar logistieke dienstverleners zich 
willen vestigen (dicht bij een grote afzetrnarkt), niet mogelijk is door de beperkte 
beschikbaarheid van grond en met logisch gevolg de hoge grondprijzen, wordt men 
gedwongen uit te wijken naar andere gebieden van Nederland. 

De provincie Noord Brabant, met activiteiten rondom de steden Eindhoven, 
Tilburg, Breda en Den Bosch. Grondprijzen zijn relatief laag en er is direct 
grond beschikbaar voor ontwikkeling; 

De provincie Overijssel, met steden als Zwolle en Enschede, zijn een goede 
locatie voor logistieke activiteiten, daar deze steden dicht bij de Duitse grens 
zijn gelegen. Zij hebben echter wel een slechtere en langere verbinding met de 
Amsterdamse en Rotterdamse haven en luchthaven Schiphol. 

Toch staat, in het algemeen, de markt voor nieuwbouwprojecten op logistiek gebied 
grotendeels in het teken van afwachten schrijft de Logistieke krant in januari 2004. In 
2002 bestond voor bedrijfsruimtes als geheel slechts n% van de opname op de vrije 
markt uit nieuwe bedrijfsruimtes. De jaren ervoor lag het rond de 18%. In 2002 is de 
logistieke dienstverlening de sector waarin het grootste aandeel nieuwbouw is gepleegd 
(zie hiervoor figuur 8) . Na een stabilisering bij een aantrekkende economie in 2004 en 
2005 neemt na verwachting de investeringsbereidheid toe en kunnen klaar liggende 
plannen ter uitvoering komen. 

Er is veel aanbod van bestaande bedrijfsruimten. Hallen worden afgestoten na 
afslanking en reorganisatie van ondememingen. Dit zijn veelal panden die zo 
verouderd zijn, dat er moeilijk nieuwe gebruikers voor te vinden zijn. Dat heeft 
bijvoorbeeld te maken met het aantal dockdeuren, of met de vrije hoogte. De oude 
hallen hebben meestal een hoogte van zes meter, terwijl tien meter gewenst is. In 
figuur 9 is te zien, dat het aanbod van oude en nieuwe logistieke objecten vanaf 5000 
m2 oppervlakte in 2002 bijna twee miljoen m2 was; hiervan was 13% (260.000 m2

) 

nieuwbouw. 
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Sectoren waarvoor nieuw gebouwd is in 2002 
11 ( 0/o van omzetvolume logistieke bouwprojecten} 

• detailhandel/winkelketens: 11% 

• industrie (semi-proces): 5% 

logistieke dienstverlening: 31% 

(groot) handelsbedrijven: 21% 

31 21 
• industrie (algemeen): 22% 

figuur 8 Sectoren waarvoor nieuw gebouwd is in 2002 
[Logistiekkrant, 2003] 

Nederland heeft nog steeds te maken met een licht stijgende leegstand van logistiek 
vastgoed. Op <lit moment staat er meer dan tien miljoen vierkante meter logistieke 
bedrijfsruimte leeg voor verkoop of verhuur volgens de website van Storematch 
[februari 2004]. Er is met name veel leegstand in grote logistieke centra in Venlo en 
Tilburg. 

Aanbod oude en nieuwe bedrijfsruimte in 2002 
(naar grootte van panden} 

10.000-20.000 m2 
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figuur 9 Aanbod oude en nieuwe bedrijfsruimte in 2002 
[DTZ-Zadelhoff research] 

1.3.4. Beleggersmarkt 

800 1000 

a bestaand 

• nieuw 

De investeringen in logistiek vastgoed bleven op niveau in Nederland volgens Jones 
Lang Lasalle [2003b] . Er werden dan ook grote deals in Den Haag, Rotterdam en 
Amsterdam gesloten. De beleggersmarkt bleef zeer actief, er werd in het eerste half jaar 
van 2003 maar liefst 191 miljoen euro gei:nvesteerd in de Nederlandse logistieke 
vastgoedsector door grote investeerders, zoals Prologis, Eurindustrial N.V. en Celogix. 
Dit is echter wel onder het niveau van 2002. Private beleggers hebben hier het grootste 
aandeel in; toch is merkbaar <lat er een steeds grotere groep buitenlandse, vooral 
Duitse, beleggers in Nederland actief worden. Het lage huumiveau en de 
beleggersmarkt die zijn toevlucht zoekt in de stabielere vastgoedmarkt, zorgen voor een 
stijging in het aantal 'sale and lease back' deals. In Rotterdam bleven de voomaamste 
bruto-rendementen stabiel gedurende het eerste halfjaar van 2003 op zo'n 7'4 - 8'4 %, 
maar in Amsterdam daalde, door de grote investeringsinteresse, de bruto
aanvangsrendementen naar 6,75 - 7,5 %. 



1.3.5. Huurprijzen 

De hoogste huren worden nog steeds in Amsterdam gerealiseerd en staan op <lit 
moment op zo'n €79,- per m 2 per jaar. Dit betreft logistieke ruimten op Schiphol 
airport. In Rotterdam zijn de huren het laatste jaar met zo'n l ,5% tot €64,- per m 2 

gedaald. Een overzicht van huidige huumiveaus is gegeven in tabel I. 

plaats (streek) (top)huumiveau in€ I m 2 I jaar 
Amsterdam (Noord Holland) € 79,-
Rotterdam (Zuid Holland) € 64,-
Utrecht € 57,-
Amhem/Nijmegen (Gelderland) € 58,-
Venlo (Limburg) € 55,-
Eindhoven € 57,-
Tilburg (Noord Brabant) € 54,-
Zwolle € 53,-
Heerenveen € 50,-

tabel l (top) huumiveau in Nederland in 2003 
[Jones Lang Lasalle, research: European Warehousing, 2003a en DTZ

Zadelhoff, Huurprijzen bedrijven, website: www.dtz.nl, 2004] 

Als opmerking moet worden vermeld <lat het hier gaat om gerealiseerde 'top' huren 
gaat, verwacht kan worden <lat het gemiddelde huumiveau in de praktijk 10-20% lager 
zullen liggen. 

1.3.6. Grondprijzen 

Ook in de gemiddelde kostprijs van 'logistieke' grond zit per regio en zelfs op plaatsen 
binnen een regio verschil. Duidelijk zichtbaar is, in vergelijking met de huurprijzen in 
tabel 2, dat daar waar hoge huurprijzen worden betaald ook de grondprijzen hoog zijn. 
De randstad is veel duurder dan de rest van Nederland; hierdoor is veel logistiek 
vastgoed verplaatst naar Brabant, Gelderland en Limburg. Toch blijven de noordelijke 
provincies onaantrekkelijk voor logistieke activiteiten, ondanks de lage kostprijs van de 
grond. Dit omdat zij niet aan doorvoerroutes zijn gelegen naar het achterland van 
Europa en er geen grote afzetmarkt aanwezig is. 

plaats (streek) gemiddelde grondprijs in€/ m 2 

Amsterdam (Noord-Holland) € n3,- tot € 397,-
Rotterdam (Zuid-Holland) € 89,- tot € 312,-
Utrecht € 79,- tot € 182,-
Amhem/Nijmegen (Gelderland) € 45,- tot € 159,-
Eindhoven (Noord-Brabant) € 64,- tot € 159,-
Venlo (Limburg) € 39,- tot € 136,-
Tilburg (Noord-Brabant) € 34,- tot € 170,-
Zwolle € 34,- tot € 170,-
Heerenveen € 2·k tot € 70,-

tabel 2 gemiddelde kostprijs grond ten behoeve van logistieke bouwactiviteiten in 
Nederland in 2004 [Warehousematch.com, 2004] 

1.3.7. Trends en ontwikkelingen 

Geografisch 
De Europese Unie (EU) is per l mei 2004 uitgebreid met tien voomamelijk Midden- en 
Oost-Europese landen waardoor de afzetmarkt binnen Europa wordt vergroot. Door 
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deze uitbreiding van de EU naar het oosten verschuift het geografische centrum naar 
het oosten. Hierdoor zal naar verwachting Duitsland een grotere rol gaan spelen voor 
Europese Distributie Centra's (EDC) [Vereniging Nederland Distributieland, 2004] 
Door het groter worden van Europa zijn niet alle landen meer te bedienen vanuit een 
distributiepunt en hierdoor zullen er meer distributiepunten ontstaan (zie vervolg 
paragraaf i.3.7.). 

Door de lage arbeids- en vestigingsplaatskosten zou logischerwijs Oost-Europa 
aantrekkelijker moeten zijn voor vestiging van logistieke distributiecentra. Toch is 
vestiging in Oost-Europa voor veel bedrijven minder interessant, omdat de markten 
met de grootste koopkracht nog steeds in West Europa liggen. De betrouwbaarheid en 
de service rond het transport op lange afstand neemt af en de kosten hiervan zijn 
hoger. Tevens liggen de productielocaties met werkelijk lage arbeidskosten verder weg 
dan Oost-Europa, namelijk in Azie. 

Gebouw 
Qua grootte van de nieuwbouwpanden zijn de ontwikkelingen divers, schrijft van der 
Meer in de Logistiekkrant [2003]. Aan de ene kant wordt afgestapt van hele grote 
panden, door een veranderde visie. Er wordt met name compacter gebouwd en 
efficienter ingericht. Bedrijven als Dene en Flex-o-Shed ontwikkelen en bouwen van 60 
tot mo% in de categorie tot 2500 m 2

• Aan de andere kant haalt bijvoorbeeld Dene zo'n 
30% van haar omzet in de categorie tussen rn.ooo en 25.000 m 2

• In 2002 werd het 
meest nieuw gebouwd in de categorie tussen rn.ooo en 20.000 m2

• Het ging daarbij 
om zo'n rno.ooo m2

, bijna 40% van de totale logistieke nieuwbouw (zie figuur J.6) . 
Naar verwachting zal de vraag naar grotere nieuwbouwruimten toenemen. 
Afslankingen, overnames en reorganisaties vragen nieuwe oplossingen en steeds meer 
processen worden onder een dak gevoerd. 

Infrastructuw 
Tevens zorgen een aantal onlangs gereed gekomen en huidig in uitvoering zijnde 
infrastructurele verbeteringen in Nederland voor aantrekkingskracht van wellicht nu 
nog minder aantrekkelijke locaties: 

de Betuwe lijn, een nieuwe goederenspoorlijn welke op dit moment wordt 
aangelegd tussen Rotterdam, Arnhem en de Duitse grens. Door de aanleg van 
deze lijn kan Rotterdam fungeren als belangrijk Europees aanvoerpunt met 
directe toegang tot het Europese achterland. Hierdoor zullen locaties ten 
behoeve van logistiek vastgoed in Gelderland, waaronder voornamelijk 
Arnhem en Nijmegen, aantrekkelijker worden. De lijn wordt voltooid in 2005, 
echter is de koppeling met Duitsland dan nog niet voltooid; 
de Westerscheldetunnel in de provincie Zeeland zorgt voor een directe en 
permanente verbinding tussen Zeeuws Vlaanderen en de rest van Nederland. 
Hierdoor zal Zeeland aantrekkelijker worden voor vestiging van logistieke 
dienstverleners; 
een aantal projecten die in de Randstad zijn uitgevoerd. De As van Hoofddorp 
naar Haarlem, rondom Schiphol. Snelweg A4 in Rotterdam is verbreed voor 
een tweede Beneluxtunnel; 
luchthaven Schiphol is in 2002 uitgebreid met een vijfde start- en 
landingsbaan om meer luchtverkeer toe te laten. 

Door deze verbeteringen van de infrastructuur blijft Nederland in Europees verband 
aantrekkelijk als vestiging van grote logistieke dienstverleners (European Distribution 
Centres). 



Politiek 
De Nota Ruimte is een nota van het Rijk [Ministeries van VROM, LNV, VenW en EZ, 
2004] , waarin de uitgangspunten voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland zijn 
vastgelegd. In de Nota Ruimte gaat het om inrichtingsvraagstukken die spelen tussen 
nu en 2020, met een doorkijk naar 2030 . In de nota worden de hoofdlijnen van beleid 
aangegeven, waarbij de ruimtelijke hoofdstructuur van Nederland (RHS) een 
belangrijke rol zal spelen. De nota heeft vier algemene doelen: versterken van de 
economie (oplossen van ruimtelijke knelpunten) , krachtige steden en een vitaal 
platteland (bevordering leefbaarheid en economische vitaliteit in stad en land), 
waarborging van waardevolle groengebieden (behouden en versterken natuurlijke, 
landschappelijke en culturele waarden) en veiligheid (voorkoming van rampen) . Ten 
behoeve van het transport en de logistiek en het daaraan gerelateerde vastgoed zijn er 
een aantal doelen door de regering opgesteld welke schematisch worden weergegeven 
in figuur IO. 

De regering geeft kort in de nota aan de intemationale concurrentiepositie van 
Nederland te willen verbeteren door ontwikkeling van nationale stedelijke netwerken 
en stedelijke centra, versterking van de kracht en diversiteit van de belangrijkste 
economische kemgebieden en verbetering van de bereikbaarheid. Dit zou een enorme 
stimulans zijn voor de logistieke markt in Nederland ten opzichte van de rest van 
Europa. Nederland blijft hierdoor, binnen Europa, een zeer belangrijke gateway en is 
en blijft een aantrekkelijke vestigingsplaats voor Europese logistieke activiteiten. 

Gebruik 
Zoals hierboven in de marktanalyse is beschreven neemt het aantal sale-and-lease-back 
constructies in Europa en Nederland toe. Bedrijven gaan steeds meer over tot het 
afstoten van gebouwen en andere assets, om ze vervolgens weer terug te huren. Het 
zijn voomamelijk grotere ondememingen die het vastgoed uitbesteden, het liefst aan 
een partij. Momenteel huurt ongeveer 35% van de logistieke ondememingen zijn 
vastgoed6. In de Verenigde Staten is dit rond de 75%. Het is de verwachting dat Europa 
hier in de toekomst ook naartoe zou kunnen groeien. Vooral familiebedrijven hebben 
van oudsher liever het vastgoed in eigen bezit, maar door het van de balans afhalen van 
het logistiek vastgoed komt er kapitaal vrij , dat in de "core-business" kan worden 
gebruikt, voor schaalvergroting en specialisatie. Dit leidt tot kostenbesparingen en een 
overgang van vaste naar flexibele kosten. Tevens is de interesse van beleggers in 
logistiek vastgoed de laatste jaren enorm gestegen, wat de vastgoedprijzen heeft doen 
stijgen en de aanvangsrendementen doen dalen. Door de economische teruggang zijn 
de huurprijzen gedaald, wat het aantrekkelijk maakt om te huren. 

Van EDC's naar RDC's 
De EDC's (Europese Distributie Centra) van grote verladers en logistieke 
dienstverleners zijn aan het veranderen in RDC's (Regionale Distributie Centra) [van 
Heusden, Vis en Zijl, 2002] . Vanuit een EDC, vaak centraal in Nederland of Belgie 
gesitueerd, wordt heel Europa bevoorraad, met uitzondering van afgelegen, of moeilijk 
bereikbare delen van Europa, zoals het Verenigd Koninkrijk en Scandinavie. RDC's 
zijn over het algemeen kleiner en vanaf een groter aantal locaties wordt Europa dan 
bevoorraad. De belangrijkste ontwikkelingen tot het ontstaan van RDC's zijn: 

Uitbreiding van de Europese markt zoals omschreven in 3.5.r. De 
openstelling en ontwikkeling van de Centraal- en Oost-Europese markten 
betekent meer klanten en daarmee te veel klanten, om vanuit een punt te 
bedienen en goederen te distribueren over heel Europa. De al bestaande DC's 
zijn niet berekend op zulke grote aantallen voorraad; 

De factor tijd die een steeds belangrijkere rol speelt. Snelle leveringen en 
verbindingen zijn een pre. Men wil niet een week wachten op een levering en 
met meerdere centra in Europa kan een klant eerder bereikt worden. 

12 1 
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De afstanden zij te groot geworden in Europa. Te duur om heel Europa door 
te reizen, met daarbij vaak het risico van onrendabele reizen (geen lading 
voor de terugreis) . Hierbij komt ook het risico van concentratie op een plaats 
welke door omstandigheden (infrastructurele verbetering, wegblokkades, 
etc.) moeilijker of niet bereikbaar zijn. 

Vele klanten, vele wensen. Deze zijn moeilijk op elkaar aan te passen. Naast 
een spreiding in regio, is ook categorisering van producten mogelijk in 
meerdere centra. Ook kan het zijn <lat in andere regio's andere wensen de 
boventoon voeren en <lat daardoor een andere assortiment gevraagd is, wat 
dan per RDC kan verschillen. 

Regionale distributie centra kunnen door een spreiding over Europa beter, sneller en 
rendabeler aan de wensen van de klanten voldoen. Vandaar de grotere hoeveelheid 
logistiek vastgoed over Europa. 

1.4. Tot slot 

Wanneer we op <lit moment naar de markt van logistieke vastgoedobjecten in 
Nederland kijken kan het volgende worden opgemerkt met betrekking tot de vraag: 

deze is historisch gegroeid door de ontwikkeling van de logistiek in geheel 
Europa; 
de laatste jaren neemt ook de vraag af naar logistiek vastgoed door de 
wereldwijde economische malaise; 
populaire locaties, behalve de mainports van Amsterdam en Rotterdam, zijn 
Tilburg en Venlo, door de lage kosten, de goede bereikbaarheid en aansluiting 
op een grote afzetmarkt (Nordrhein-Westfalen); 
op <lit moment is er een grotere behoefte en interesse naar kleinere units, 
verwacht wordt <lat grotere units weer interessanter worden bij herstel van de 
economie. 

Met betrekking tot het aanbod kan het volgende kort worden weergegeven: 

hier is, met als gevolg de afuemende vraag, de leegstand de laatste jaren 
toegenomen door de economische malaise; 
er is hierdoor een groot aanbod van bestaande 'verouderde' objecten op de 
markt; 
de directe beschikbaarheid en de lage grondprijzen maken Noord-Brabant en 
Overijssel aantrekkelijk voor nieuwe ontwikkelingen; 
maar ook deze nieuwe ontwikkelingen staan voorlopig nog in de ijskast door 
de slechte economie, deze zal, naar verwachting in 2005 , weer aantrekken. 

De ontwikkelingen en trends op de logistieke vastgoedmarkt kunnen in het kort 
worden samengevat: 

er is een vergroting van de afzetmarkt door de uitbreiding van de Europese 
Unie met tien landen in mei 2004; 

de vraag naar grotere logistieke nieuwbouw vastgoedobjecten zal, bij een 
aantrekkende economie, toenemen; 
er is een toename van aantrekkelijke locaties door de infrastructurele 
verbeteringen en uitbreidingen door de Nederlandse overheid, zoals de Aso en 
de Betuwelijn; 
de Nederlandse overheid wil een intemationale concurrentiepositie, 
economische kemgebieden en de bereikbaarheid in Nederland verbeteren; 



er is een toename van het aantal 'sale-and-lease-back' constructies; 
er wordt overgestapt van Europees Distributie Centrurn (EDC) naar Regionaal 
Distributie Centrum (RDC) door de uitbreiding van de afzetrnarkt en de vraag 
van de afnemer naar snellere levering van goederen. 
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II. Bijlage 
Verklaring logistiek begrippen 

Onderstaande begrippen zijn ontleend aan de Vastgoedbeheer Lexicon van de heer 
Prof. Ir. W.G. Keeris MRICS, maart 2oor. 

Magazijn 

Een algemeen gehanteerd begrip waarmee een vastgoedobject wordt aangeduid, dan 
wel een specifiek gedeelte daarvan, dat gekenmerkt wordt door het voor korte en/of 
langere termijn opslaan van koopwaren, goederen en bedrijfsmiddelen. 
ook wel genoemd: pakhuis, stapelhuis en veem 

Distributiecentrum 

De algemene benaming voor de aan een of meer in- en uitgaande 
goederentransportsystemen verbonden verzamelplaats van goederen, waarbij deze 
tijdelijk op voorraad warden gehouden, warden ge(her)groepeerd en/of overgeslagen 
ten behoeve van gerichte toelevering aan afuemers. Er warden drie soorten 
distributiecentra onderscheiden op basis van de specifieke inrichting met betrekking 
tot de ter plaatse te verrichten activiteiten, te weten: 

de tijdelijke opslag; 
het hergroeperen; 
het overslaan van het ene op het andere goederentransportsysteem. 

De distributiecentra worden verder onderverdeeld naar de schaal van het 
verzorgingsgebied: 

intemationaal distributiecentrum: bijvoorbeeld het Europees 
distributiecentrum (EDC) van multinationale ondememingen, waarmee vanuit 
een punt de gehele Europese markt bediend wordt voorzover het de landen 
betreft waar die ondememing zakelijke relaties mee onderhoudt; 
nationaal distributiecentmm: in dit centrum, ook wel genoemd NDC, warden 
de goederen direct vanuit de fabrieken of via het intemationale 
distributiecentrum aangeleverd voor verdere verspreiding over het gehele land; 
regionaal distributiecentrum: vergelijkbaar met het NDC, maar op regionaal 
niveau; 
stadsdistributiecentrum: een nieuwe schaalgrootte voor de geconcentreerde 
distributie van goederen, welke noodzakelijk gei:ntroduceerd is ten gevolge van 
het feit dat de ondememingen in de binnensteden voor de grote 
bevoorradingvrachtwagens slecht bereikbaar waren, hetgeen noopte tot 
overslag op kleinere vrachtauto's en een frequentere bediening. 

Indien de opslag niet tijdelijk is, maar voor lange(re) duur, wordt dat betreffende 
vastgoedobject aangeduid met het begrip veem. 

Veem 

De algemene benaming voor een ondememing welke zich specifiek met haar 
hoofdactiviteiten toelegt op het inklaren, wegen, sorteren, opslaan en uitleveren van 
handelsgoederen. 
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V. Bijlage 
Samenvatting gesprekken met logistieke kenners 

Deze bijlage geeft in het kort weer welke aspecten belangrijk zijn omtrent het goed 
functioneren van een logistieke bedrijfsruimte. De punten (willekeurig weergegeven) 
zijn voortgekomen uit gesprekken en brainstormsessies met de heer R. Lenders, de 
heer R. Veldhuijzen en de heer H. Kampman, alle drie van Capgemini Nederland B.V, 
die in het voorjaar van 2004 plaatsvonden. 

Locatie 
De grootschalige (Europese) distributiecentra (EDC) maken gebruik van alle mogelijke 
modaliteiten van vervoer. Ieder product en iedere bestemming heeft wat <lat betreft zijn 
eigen karakteristiek. Ligging op multimodale knooppunten is dan ook van wezenlijk 
belang voor een dergelijk distributiecentrum. Ligging in een gebied <lat (ruimtelijke) 
kwaliteit uitstraalt die overeenkomt met de functie die het bedrijf heeft is ook van 
belang. In de praktijk betekent <lit <lat de logistieke dienstverlener steeds meer waarde 
hecht aan een locatie die door de kwaliteit van de inrichting en de architectuur van de 
gebouwen een bepaalde meerwaarde heeft boven traditionele bedrijfsterreinen; 

Gebruik 
Er kan worden gezegd <lat er meer behoefte ontstaat aan grotere metrages. Door de 
processen van fusies en samenwerking(en) worden de eenheden steeds groter. 
Logistieke centra met een vloeroppervlak van 15.000 a 20 .000 m 2 zijn geen 
uitzondering meer. Daarbij wordt vaak in de mogelijkheid voorzien tot uitbreiding of 
inkrimping van de gebouwcapaciteit al naar gelang de behoefte. Deze behoefte is vaak 
oplosbaar door in een complex meerdere identieke units te bouwen die naar behoefte 
aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Uiteraard biedt <lit geen soulaas voor processen 
die een grote ruimte nodig hebben. In <lat geval moet gedacht worden aan later aan te 
brengen scheidingswanden. Tevens staan units dan tijdelijk leeg of worden tijdelijk 
verhuurd aan andere organisaties, wat de beschikbaarheid blokkeert. Deze vooraf in te 
bouwen flexibiliteit stelt uiteraard ook andere eisen aan de gebouwinstallaties, wat kan 
zorgen voor enorme extra kosten; 

Flexibele indeelbaarheid dient ook ten behoeve van grotere gebruiksmogelijkheden 
voor de verschillende bedrijfsprocessen. Denk aan de verschillende nieuwe werkvelden, 
bijvoorbeeld Value Added Logistics activiteiten, die vaak andere eisen aan de ruimte 
stellen. Zo zullen deze VAL activiteiten, indien zij gerealiseerd worden door inzet van 
mankracht (bijvoorbeeld gebruiksaanwijzing bijvoegen, een computer voorzien van de 
hard- en software van de te beleveren markt) , op basis van Arbo-eisen, daglicht in de 
werkruimte vereisen. Ook zal de temperatuur beter geconditioneerd moeten zijn indien 
er overige werkzaamheden plaatsvinden (warmer in de winter, koeler in de zomer dan 
in de opslagruimte). Dit levert nogal eens tegenstrijdigheden op, voorbeeld hiervan is 
het extra daglicht door ramen in de gevel. Dit kan, uit oogpunt van beveiliging, met 
name bij hoogwaardige en diefstalgevoelige producten een probleem zijn; 

Ten behoeve van het manoeuvreren en eventueel parkeren van het vrachtverkeer is 
voldoende buiten terrein noodzakelijk. Daarbij dient rekening gehouden te worden in 
nieuwe ontwikkelingen en innovaties in de transportsector. Het laadvolume van de 
auto's wordt steeds groter (lagere vloer, grotere lengte). Deze nieuwe auto's stellen 
andere eisen aan de docks (lengte en helling van de kuilen, hoogte van de deuren); 

Door de toegevoegde functies zoals VAL zijn er steeds meer personen werkzaam in de 
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logistieke vastgoedobjecten. Voorzieningen of faciliteiten voor het personeel warden 
hierdoor steeds belangrijker. Het gaat in eerste instantie om goede bereikbaarheid met 
openbaar vervoer en parkeergelegenheid, maar ook om restauratieve voorzieningen en 
een prettige en veilige verblijfsomgeving. Omdat de bedrijfsactiviteiten zich ook buiten 
de normale kantoortijden afspelen is het van belang <lat deze voorzieningen ook clan 
beschikbaar zijn. Logistiek vastgoed client te zijn voorzien van efficiente kantoorruimte. 
De oppervlakte hangt voomamelijk af van de omvang en functies (alleen opslag of ook 
voorraadbeheer, facturering, etc.) van het logistieke object en van de functie van de 
kantoorfaciliteit (EDC, hoofdkantoorfunctie oflocale vestiging). Aan de kantoormimten 
warden steeds hogere eisen gesteld in de zin van representativiteit en uitstraling. De 
bedrijven geven met de vestiging hun visitekaartje af.; 

Goede laad- en losmogelijkheden in de vorm van laad en loskuilen met dockshelters 
(tochtweringen die bij het laden of lossen van de vrachtauto, de opening tussen 
vrachtauto en gebouw afdichten) en docklevellers (ten behoeve van het overbmggen van 
het hoogteverschil tussen vrachtauto en gebouwvloer) , mim voldoende 
overheaddeuren, zowel in de kuil als op normaal niveau. Ter voorkoming van onnodige 
transportbewegingen in de bedrijfshal zal bijvoorbeeld een brede hal met laad- en 
losmogelijkheden aan een van de lange kanten (of aan beide lange kanten) meestal de 
voorkeur hebben. Ook de kolomafstanden moeten zijn afgestemd op een optimale 
indeling (stellingen gebaseerd op standaard pallets). Indelingen, dieptebreedte 
verhoudingen die een optimale routing voor het te vestigen proces mogelijk maken zijn 
van groat belang voor de processen die in een object plaatsvinden. 

Object 
Een toelaatbare vloerbelasting van minimaal 20 kN/m2 voor kleinere loodsen en 25 

kN/m2 voor grotere loodsen. Bij voorkeur zal de vloer belasting in grotere loodsen nog 
hoger moeten zijn. Veel oude objecten hebben slechte vloeren, gemaakt van stelcon 
platen, klinkers of asfalt. Hierop is geen grate vloerbelasting toegestaan en voor veel 
goederen onbmikbaar. Dit hangt samen met de hoogte van het object. Voor de 
logistieke dienstverlener is de vrije hoogte belangrijk zodat zo optimaal mogelijk 
gebmik wordt gemaakt van de stellingen voor het stapelen van (standaard)pallets. 
Hierdoor kunnen zoveel mogelijk palletplaatsen in een mimte warden gerealiseerd. 
Een tegenwoordig veel gehanteerde minimale hoogte in logistieke gebouwen is tien 
meter tachtig. Bestaande loodsen komen vaak niet verder clan zes a zeven meter. Het 
verschil is een of twee palletplaatsen (al naar gelang het product en de gewenste hoogte, 
veelal maximaal een meter en tachtig centimeter per pallet). Stel <lat men in een hoge 
hal vijf pallet posities op elkaar kan stapelen en in een lagere drie clan levert <lat op 
hetzelfde vloeroppervlak 40% verlies aan capaciteit op. De hoogte is voomamelijk 
afhankelijk door het logistieke proces <lat zich in het object plaatsvindt en de technische 
mogelijkheden. Een enkele keer van de door de gemeentelijke overheid, in het 
bestemmingsplan, voorgeschreven maximale hoogte. 

Objecten dienen te zijn voorzien van efficiente verwarmings- en elektra-installaties die 
zuinig omgaan met energie. Denk aan energiezuinige armaturen, ventilatoren die de 
warme lucht die zich boven in de bedrijfshal ophoopt naar beneden verplaatsen etc. 
Overheid en milieuorganisaties eisen tevens steeds vaker duurzaarnheid met 
betrekking tot het gebmik van materialen, efficient gebmik van tijd, meervoudig 
mimtegebmik, etc. Tevens moeten er voldoende mogelijkheden aanwezig zijn om de 
uitgebreide (IT) voorzieningen aan te brengen om het gewenste proces te kunnen 
inrichten. Voorbeelden hiervan zijn het elektrisch aansluitvermogen voor 
acculaadstations voor heftrucks, maar ook om noodzakelijke voorzieningen als 
geautomatiseerde orderverzamel systemen aan te sluiten; 

De verzekeraar van de verlader of logistieke dienstverlener eist een goede 
brandpreventie voorziening. Hierdoor dienen logistieke vastgoedobjecten te zijn 
voorzien van sprinklerinstallaties. De aanbieder van de logistieke dienst kan er dus niet 



omheen in de ruimten waar goederen worden opgeslagen sprinklervoorzieningen in te 
richten. Dit betreft kostbare installaties die veel kostbaar onderhoud, controles en 
keuringen (bepaald door de overheid) met zich mee brengen. De buitenterreinen 
moeten in het kader van beveiliging voor verzekeraars voorzien zijn van een goed hek 
met toegangscontrole. Goede verlichting (sociale controle) en bewakingscamera's zijn 
vaker regel dan uitzondering. Dit is vaak een eis van de verzekeraars. Een en ander is 
sterk afhankelijk van de waardedichtheid van goederen. Altematief is een door het 
parkmanagement gei:nitieerde terreinbeveiliging die hekken overbodig maakt. Tevens 
wordt vaak een collectieve beveiliging van een geheel terrein aan een gespecialiseerde 
ondememing uitbesteed. 
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VI. Bijlage 
Typen bedrijfsterreinen 

Business park: 

oppervlak: ca. 20 - 40 ha; 
bruto/netto- verhouding: 60% - 70%; 
situering: aan het nationale of provinciale hoofdwegennet; 
bereikbaarheid personen: met de auto is van essentieel, met het openbaar 
vervoer is van groot en met de fiets is van gemiddeld belang; 
bereikbaarheid goederen: met de vrachtauto is van gemiddeld belang; 
bereikbaarheid telematica: van groot belang; 
doelgroep: hoogwaardige assemblage- of schone productiebedrijven, 
representatieve handels- en verkoopbedrijven, R&D activiteiten; 
functie: menging van kantoor- en productieruimten, met (eventueel) 
showrooms, geen zelfstandige kantoorgebouwen; 
type gebouw: kantoorachtig, gecombineerd kantoor met bedrijfshal en/of 
showroom; 
inrichting en representatie: landscaping, zichtbaarheid en presentatie zijn van 
essentieel belang; 
milieubelasting: zoneringscategorie max. 3. 

Distributie- en logistiek bedrijfsterrein: 

oppervlakte: rninimaal 50 ha; 
bruto/netto verhouding: 75% - 90%; 
situering: aan het autosnelwegennet; 
bereikbaarheid personen: met de auto is van groot belang; 
bereikbaarheid goederen: met de vrachtauto is van essentieel belang, met het 
spoor en over het water van groot belang; 
bereikbaarheid telematica: van groot belang; 
doelgroep: transport-, groothandels- en value added logistic-bedrijven en 
industrie; 
functie: opslagruimten, menging van kantoor- en (open) opslagruimten; 
type gebouw: bedrijfshal met en zonder open opslag, gecombineerd kantoor 
met bedrijfshal; 
inrichting en representativiteit: optimale logistieke afhandeling is van 
essentieel belang, zichtbaarheid is van gemiddeld belang; 
milieubelasting: zoneringscategorie max. 4. 

Gelabeld bedrijfsterrein: 

oppervlakte: IO - 30 ha; 
bruto/netto verhouding: 50% - 60%; 
situering: nabij gebied of gebouwencomplex met specifieke functie (vliegveld, 
universiteit); 
bereikbaarheid personen: met de auto is van essentieel en met openbaar 
vervoer is van groot belang; 
bereikbaarheid goederen: met de vrachtauto is van gemiddeld belang; 



bereikbaarheid telematica: van groot belang; 
doelgroep: thematische invulling met schone productie-, representatieve 
handels- en verkoopbedrijven, hoogwaardige assemblage en R&D activiteiten; 
functie: menging van kantoor- en productieruimten, met (eventueel) 
showrooms, geen zelfstandige kantoorgebouwen; 
type gebouw: kantoor en gecombineerd kantoor met bedrijfshal, (eventueel) 
showroom; 
inrichting en representativiteit: zichtbaarheid en presentatie zijn van essentieel 
belang; 
milieubelasting: zoneringscategorie max. 3 

Gemengd bedrijfsterrein: 

oppervlakte: 30 - 100 ha; 
bruto/netto verhouding: 75% - 90% 
situering: aan hoofdontsluitingsweg; 
bereikbaarheid personen: met de auto en het openbaar vervoer is van groot 
belang; 
bereikbaarheid goederen: met de vrachtauto is van groot belang; 
bereikbaarheid telematica: van gemiddeld belang; 
doelgroep: productie-, opslag- en distributiebedrijven; 
functie: menging van kantoor- en productieruimten, met (eventueel) 
showrooms, geen zelfstandige kantoorgebouwen, open opslag (beperkt) 
toegestaan; 
type gebouw: bedrijfshal met en zonder open opslag, gecombineerd kantoor 
met bedrijfshal, ( eventueel showroom); 
inrichting en representativiteit: zichtbaarheid en presentatie zijn van 
gemiddeld belang; 
milieubelasting: zoneringscategorie max. 4 en in uitzonderingsgevallen 5. 

Lokaal-kleinschalig bedrijfsterrein: 

oppervlakte: 5 - 20 ha; 
bruto/netto verhouding: 75% - 85%; 
situering: aansluitend aan woongebied, goede verbinding met provinciaal 
wegennet; 
bereikbaarheid personen: met de auto en openbaar vervoer is van gemiddeld 
belang; 
bereikbaarheid goederen: met de vrachtauto is van gemiddeld belang; 
bereikbaarheid telematica: van gering belang; 
doelgroep: lokale handels-, ambachtelijke en bouwbedrijven en lichte industrie; 
functie: productieruimten, menging met handels-, kantoor- en 
productieruimten, met (eventueel) showrooms, open opslag (feitelijk) niet 
toegestaan; 
type gebouw: bedrijfshal zonder (ofbeperkte) open opslag, gecombineerd 
kantoor met bedrijfshal, (eventueel) showroom; 
inrichting en representativiteit: zichtbaarheid en presentatie zijn van gering 
belang; 
milieubelasting: zoneringscategorie max. 3 en in uitzonderingsgevallen + 

Zwaar bedrijfsterrein: 

oppervlakte: minimaal 50 ha; 
bruto/netto verhouding: 75% - 90%; 



situering: op afstand van woongebieden, directe aansluiting op 
autosnelwegennet; 
bereikbaarheid personen: met de auto is van gemiddeld belang; 
bereikbaarheid goederen: met de vrachtauto, het spoor en over het water is van 
groot belang, door de lucht van gemiddeld belang; 
bereikbaarheid telematica: van gemiddeld belang; 
doelgroep: industriele bedrijven, groothandel in gevaarlijke stoffen, reststoffen
en afvalverwerkingsbedrijven; 
functie: menging van productie-, opslag-, proces- en (eventueel) 
kantoorruimten, open opslag toegestaan; 
type gebouw: bedrijfshal met en zonder open opslag, gebouwen en installaties 
voor de procesindustrie; 
inrichting en representativiteit: ingericht voor het optimaal functioneren van 
bedrijfsprocessen, zichtbaarheid en presentatie zijn van gering belang; 
milieubelasting: geen beperkingen. 
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VII. Bijlage 

I ..../..../ 
/ / 

Uitgebreid aanbodprofiel Bijsterhuizen - Wijchen 

Het object is gelegen op logistiek industrieterrein Bijsterhuizen tussen Nijmegen en 
Wijchen in Gelderland. In onderstaande figuur is in perspectief een deel van het 
terrein weergegeven, met autosnelweg A73 aan de rechterzijde. 

figuur: vogelvluchtperspectiefbedrijfsterrein 'Bijsterhuizen' te Wijchen, rode pijl geeft 
locatie object aan 

Een aanbodprofiel volgens het in <lit onderzoek opgezet hulpmiddel kan als volgt 
worden weergegeven: 

Wijchen, Bijsterhuizen 2 2 

locatie - bereikbaarheid 
situering 

verbinding 

voorzieningen 

geen belemmeringen 

voorzieningen als hotel, restaurant, ontspanning, recreatie, etc. 
tankstation met sho 

Siem; 

r39 



• locatie lo istiek ob·ect aanbod rofiel 

Wijchen, Bijsterhuizen 22 

locatie - representativiteit 

/ 
/ 

,/ 
/ 

Gemeente 
Nijmegeh-

M2 

stedenbouwkundige Bijsterhuizen is een distributie oflogistiek bedrijventerrein 

structuur 

imago voomamelijk regionaal en landelijk 
intemationaal ooererende ornanisaties; 

opererende organisaties, 

orientatie gebiedsnaamaanduiding vanaf (auto)snelweg; 
algemene informatie bii uitvalswegen terrein 

zichtlocatie geen zichtlocatie vanaf (auto)snelweg, we! gelegen aan doorgaande 
verbinding op bedrijventerrein; 

-
Wijchen, Bijsterhuizen 22 ... 

gebruik - functies 
hoofdfunctie opslaan 

(additionele) functies value added logistics 
douane 
VAL activiteiten ziin mogeliik 

Wijchen, Bijsterhuizen 22 

gebruik - facilitaire voorzieningen 
kantoor I beschikbare werkplekken is roo (2500 m 2

) 

overige voorzieningen I overige voorzieningen zijn niet bekend 

Wijchen, Bijsterhuizen 22 
' ' ~ 

gebruik - automatisering 
communicatie I aansluitmogelijkheden zijn niet bekend 

enkele 



Wijchen, Bijsterhuizen 22 

gebruik - wet- en regelgeving 
milieu I bestemming staat milieukwaliteit 3 en milieucategorie 4 toe 

Wijchen, Bijsterhuizen 22 
" 

r 
,, 

object- algemeen 
eigendomsvorm I het object is beschikbaar voor huur 

Wijchen, Bijsterhuizen 22 

object - attractiviteit 
leefti"d het object is nieuwbouw 

uitstraling het object heeft een functionele uitstraling, met een bijzondere element 
waarin zich kantoorruimte bevindt 

. 
Wijchen, Bijsterhuizen 22 

object - capaciteit 
oppervlakte oppervlakte van het terrein is 37.500 m 2 

oppervlakte (van de opslagfunctie) is 2 5.2 00 m 2 

dee! van de oppervlakte is in te delen voor Y AL-activiteiten 

hoogte de vrije hoogte is 12 m. 

parkeren parkeervoorziening is verhard op eigen terrein 
het aantal parkeerplaatsen voor auto's wordt geschat op 40 

het aantal parkeerplaatsen voor vrachtauto's wordt geschat op 20, exclusief 
pJaats voor docks en overheaddeuren 

Wijchen, Bijsterhuizen 22 

object - toegankelijkheid 
terreinontsluitin 
terreinbegrenzing 

onbelemmerende ontsluiting 
elementen als beplanting en/of water 
ontoegankelijk door omheining 

onoverdekt o ei en terrein, direct te en bedri"fs ebouw 
overheaddeuren o maaiveldniveau 

30 laad- en los· dockdeuren 



Wijchen, Bijsterhuizen 22 
·c 

object - bouwkundige en installatietechnische voorzieningen 
vloer vloer van monoliet afgewerkt beton 

vloer is zeer vlak 
draagkracht van de vloer is 3,5 kN /m2 (3.500 kg/m2

) 

vloer is niet (gegarandeerd) vloeis tofdicht 

klimaat verwarming aanwezig, systeem onbekend 
koeling niet aanwezig 
ventilatie voldoet aan minimale eisen 

energie aansluitvermogen elektriciteit onbekend 
obiect is voorzien van vloer-, wand- en dakisolatie 

Wijchen, Bijsterhuizen 22 
'' 

object - flexibiliteit 
indeelbaarheid object heeft een optimale ruimtebenutting m.b.t. kolomafstanden 

uitbreiding uitbreiding van h et terrein is maximaal 10.000 m 2 

uitbreiding van het object (voor hoofdfunctie) is maximaal 7000 m 2 

diverse uitbreidiru! middels entresolvloeren mogeliik (bii im- en exoeditie) 

Wijchen, Bijsterhuizen 22 

object - calamiteitenbeveiliging 
preventie object voldoet aan minimale voorschriften m.b.t. blikseminslag 

object heeft brandcompartimentering en automatisch rook- en 
tempera tuurmelders 

maatregelen gehele object is voorzien van een sprinklerinstallatie 

Wijchen, Bijsterhuizen 22 

object- criminaliteitenbeveiliging 
preventie er is een overzichtelijke infrastructuur, aanwezigheid van (doorgaand) 

verkeer en het ob'ect heeft rondom verlichtin 

er is in het object een centrale ingang met visuele (aanwezigheid receptie) 
toegangscontrole 



Vlll.Bijlage 
Hulpmiddel (na praktijktoets) 
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Locatie: 

/ 

bereikbaarheid ·, 

checklist criteria u c beoordeling 

situering Welke voorkeur bestaat er met betrekking tot de situering? 
1. langs internationale corridors bij grate knooppunten en mainports 
2 . langs nationale corridors bij grate infrastructurele knooppunten 

keuze 
3. langs nationale corridors 
4 . aan de randen van stedelijke gebieden 
5. overiae 
Naar welke regio binnen Nederland gaat de voorkeur uit? 
1. West Nederland (Randstad, Amsterdam - Rotterdam) 
2. Noord Nederland (Zwolle - Heerenveen - Groningen) 

keuze 
3. Oost Nederland (Arnhem - Nijmegen - Venray - Venlo) 
4. Zuid Nederland (Tilburg - Eindhoven - Maastricht) 
5. Midden Nederland (Utrecht - Tiell 

verbinding Is er een directe verbinding noodzakelijk? 
1. op het spoornet 
2. aan een zeehaven keuze 
3 . aan een binnenhaven 
4. met een luchthaven 
Wat is de maximale toelaatbare afstand tot de dichtstbijzijnde afrit van een 

km 
autosnelwea? 
Wat is de maximale toelaatbare afstand tot het dichtstbijzijnde autosnelweg-

km 
knoooount? 
Wat is de maximale afstand tot de dichtstbijzijnde openbaar vervoersverbinding 

km 
(1 km = ± 10 minuten te voet)? 

belemmering Wat mag de invloed van belemmeringen (files, stoplichten, bruggen, 
spoorwegovergangen , etc.) op de locatie zijn? 
1. geen belemmeringen 
2. af en toe tijdens spitsuren keuze 
3. alleen tijdens spitsuren 
4. alleen tijdens kantooruren 
5. permanent aanweziae belemmerinaen 

relaties Dient er op locatieniveau rekening gehouden te word en met situering van Ja Nee 
leveranciers? 
Dient er op locatien iveau rekening gehouden te word en met situering van 

Ja Nee 
afzetmarkt? 
Dient er op locatieniveau rekening gehouden te warden op een relatie met 

Ja Nee soecifiek ( aeschoold) oersoneel? 
voorzieningen Welke voorkeur bestaat er met betrekking tot het voorzieningenniveau op korte 

afstand ( < l km)? 
1. geen voorkeur 
2 . voorzieningen voor dagelijkse levenbehoefte (winkels) keuze 
3. voorzieningen als bank en postkantoor, etc. 
4. voorzieningen als hotel , restaurant, ontspanning, recreatie, etc. 
5. tankstation met shoo 

representativiteit 
~. ,, '" .. 

checklist criteria u c beoordeling 

stedenbouw- Op welke type bedrijfsterrein dient het object te zijn gevestigd? 
kundige 1. business park / bedrijvenpark 
structuur 2 . gelabeld bedrijventerrein 

3. gemengd bedrijventerrein keuze 
4 . lokaal kleinschalig bedrijventerrein 
5. zwaar bedrijventerrein 
6. distributie of loaistiek bedriiventerrein 

imago Wat dient de aantrekkingskracht van de locatie te zijn? 
1. weinig aantrekkingskracht 
2. hoofdzakelijk plaatselijk opererende organisaties 

keuze 3 . plaatselijk en regionaal opererende organisaties 
4 . regionaal en landelijk opererende organisaties 
5. landeliik en internationaal ooererende oraanisaties 



orientatie Op we Ike wijze(n) dient het bedrijventerrein en de bedrijven te word en 
aangeduid? 
l. gebiedsnaamaanduiding vanaf autosnelweg 

keuze 2. algemene informatie bij uitvalswegen terrein 
3. bedrijfsaanduiding bij uitvalswegen terre in 
4. bedrijfsaanduidinq op terrein 

zichtlocatie Dient het object vanaf afstand zichtbaar te zijn door vrije ligging ( evt. Ian gs 
Ja Nee 

autosnelwea\? 

Gebruik: 

.. , 

functies 

checklist criteria u c beoordeling 

hoofdfu nctie Wat dient de hoofdfunctie van het object te zijn: 
l. opslaan keuze 
2. overslaan 

(additionele) Welke additionele functies dienen te kunnen worden uitgevoerd: 
functie(s) l. alleen hoofdfunctie 

2. conditionering 
u keuze 3. value added logistics (VAL) 

4. douane 
5. waardevolle qoederen 
Wanneer conditionering van goederen dient plaats te vinden, bestaat deze uit? 
1. koelen 
2. vriezen u keuze 
3. droog / stofvrij 
4. aevaarliike stoffen 

facilitaire voorzieningen 

checklist criteria u c beoordeling 

kantoor Wat dient het aantal beschikbare kantoorwerkplekken te ziin? u aantal 
overige Dienen er gescheiden kleedruimten I douches I toiletten I lockers veer 
voorzieningen vrachtwagenchauffeurs aanwezig te zijn? u Ja Nee 

Dienen er (uitaebreide) kantinevoorzieninaen te ziin? u Ja Nee 

automatisering 

checklist criteria u c beoordeling 

communicatie Welke aansluitmogelijkheden dienen in het object met betrekking tot 
communicatie/data aanwezig te zijn? 
1. geen aansluitmogelijkheden 
2. een aansluitmogelijkheid u keuze 
3. aansluitmogelijkheden niet volgens een stramien 
4. aansluitmogelijkheden volgens stramien langs gevel of intern 
5. draadloze moqeliikheden (zenders) 

wet- en regelgeving 

checklist criteria u c beoordeling 

milieu Binnen welke milieucategorie valt de onderneming? 
l. milieukwaliteit 2 tot en met milieucategorie 3 
2. milieukwaliteit 3 tot en met milieucategorie 4 keuze 
3. milieukwaliteit 3 tot en met milieucategorie 5 
4. milieukwaliteit 3 tot en met milieucategorie 6 
Indien de opslag van gevaarlijke goederen van toepassing is, welke richtlijnen 
dienen te worden gevolgd? 
a.CPR15.l keuze 
b. CPR 15.2 
c. CPR 15.3 



Object: 

algemeen 

checklist criteria u c beoordeling 

eigendomsvorm Voor welke eigendomsvorm dient het object beschikbaar te zijn : 
1. huur 
2. koop u keuze 
3 . lease 
4. huurkoop 

attractiviteit ' 
' 

checklist criteria u c beoorde/ing 

leeftijd Welke leeftijd dient het object te hebben? 
1. ontwikkeling {bouwgrond) 
2. nieuwbouw ( eerste gebruiker) keuze 
3. < 10 jaar oud 
4 . > 10 iaar oud 

uitstral ing Wat dient de uitstraling van het object te zijn? 
1. sober 

keuze 
2. functioneel 

u 

3. biizonder 

capaciteit 

checklist criteria u c beoordeling 

oppervlakte Wat dient de minimale oppervlakte van het terrein te ziin? m> 

Wat dient de minimale oppervlakte voor de opslagfunctie te zijn? m> 
Wat dient de mini male oooervlakte voor de overslaofunctie te ziin? m> 

Hoe oroot dient het oppervlak aan koelopslaoruimte te ziin? u m> 

Hoe qroot dient het oppervlak aan vriesopslaqru imte te ziin? u m> 

Hoe groot dient het oppervlak aan droge / stofvriie ruimte te zijn? u m> 

Hoe oroot dient het oppervlak voor gevaarlijke goederen te ziin? u m> 

Hoe oroot dient het oooervlak voor VAL activiteiten te ziin? u m> 

Hoe oroot dient het oppervlak voor waardevolle qoederen te ziin? u m> 
Hoe qroot dient het oppervlak van de mezzanine-vloer te ziin? u m> 

hoogte . Wat dient de minimale vrije hoogte ten behoeve van de functie opslag, te zijn? m' 
parkeren Naar welke parkeervoorziening gaat de voorkeur uit? 

1. geen voorziening op eigen terrein, allemaal openbaar parkeren 
2. op onverhard eigen terrein u keuze 
3 . op verhard eigen terrein 
4 . oo verhard eioen terrein met aanduidinoen 
Wat dient het minimaal aanta l parkeerplaatsen voor auto 's (personeel , 

aantal 
bezoekers, etc.) te ziin? 
Wat dient het minimaal aantal parkeerplaatsen voor vrachtauto's te ziin? aantal 

toegankelijkheid 

checklist criteria u c beoordeling 

terrein- Op welke manier dient het terrein te worden ontsloten? 
ontsluiting 1. onbelemmerende ontsluiting 

2. gescheiden in- en uitr it 
u keuze 

3. vanuit een rijrichting te bereiken 
4 . niet direct vanaf hoofdweg te bereiken (omrijden) 
5. alleen vanuit achterziide te bereiken 
Dient de terreinontsluitino voor auto's en vrachtauto 's oescheiden te ziin? u Ja Nee 

terrein- Welke terreinbegrenzing dient aanwezig te zijn? 
begrenzing 1. vrij toegankel ijk 

2. elementen als beplanting en/ of water 
u keuze 

3. grotendeels ontoegankelijk 
4 . ontoegan kelijk door afscheiding (hekwerk > 1,8 m hoog) 
5. ontoegankelijk en bewaking 



laad- en los- Hoe dient de toegankelijkheid te zijn? 
faciliteiten 1. a Ileen vanaf de openbare weg 

2. onoverdekt op eigen terrein, niet direct tegen bedrijfsgebouw 
keuze 3. overdekt op eigen terrein, niet direct tegen bedrijfsgebouw 

4. onoverdekt op eigen terrein, direct tegen bedrijfsgebouw 
5. overdekt op eigen terrein direct tegen bedrijfsgebouw 
Wat is het oewenste aantal overhead deuren op straatniveau? u aantal 
Wat is het gewenste aantal (laad- en los-)dockdeuren? u aantal 

bouwkundige en installatietechnische voorzieningen 

checklist criteria u c beoordeling 

vloer Uit welk materiaal dient de vloersoort te bestaan? 
1. beton 
2. beton monoliet afgewerkt 

u keuze 
3. stelcon platen 
4 . asfalt 
5. klinkers 
Hoe vlak dient de vloer te zijn? 
1. vlak keuze 
2 . zeer vlak 

u 

3. super vlak 
Wat is de benodiode draaokracht van de vloer in kN/m2? kN/ m2 

Dient de vloer van de op- of overslaoruimte (qedeelteliikl vloeistofdicht te ziin? u Ja Nee 
klimaat Dient het object, met betrekking tot de primaire functie, te zijn voorzien van 

verwarming? 
1. geen verwarming 

u keuze 
2. verwarming, systeem niet van toepassing 
3. systeem met luchtverhitter 
4. svsteem met stralinosverwarmino 
Dient het object, met betrekking tot de primaire functie, te zijn voorzien van 
keeling? 
1. geen keeling u keuze 
2 . keeling, systeem niet van toepassing 
3. airconditioninq 
Dient het object, met betrekking tot de primaire functie, te zijn voorzien van 
ventilatie? 
1. voldoen aan minimale eisen door middel van ramen (bouwbesluit) u keuze 
2. natuurlijke ventilatie bijvoorbeeld door middel van (rook)luiken 
3. mechanische ventilatie door dak afzuioventilatoren 

energie Wat dient het minimale aansluitvermoqen van de elektriciteit te ziin in kVA? u kVA 
Dient het object te ziin voorzien van isolatie (wand vloer en dak)? u Ja Nee 

flexibiliteit 

checklist criteria u c beoordeling 

indeelbaarheid Welke voorkeur is er met betrekking tot de constructie (kolomafstanden) van het 
object? 
1. economische constructie (veel kolommen) keuze 
2. optimale ruimtebenutting (weinig kolommen) 
3. siloconstructie 
Wat is de benodigde stramienmaat van de constructiekolommen t.b.v. het toe te maat x 
passen opslaosvsteem in m1 x m 1? 

uitbreiding Wat dienen de uitbreidingsmogelijkheden van het terrein in de toekomst te zijn 
u mi 

in m2? 

Wat dienen de uitbreidingsmogelijkheden van het object ten behoeve van de 
u mi 

hoofdfunctie(s) in de toekomst te ziin in m2? 
Wat dienen de uitbreidingsmogelijkheden van het object ten behoeve van m2 
additionele functie(s) in de toekomst te ziin in m2? 

u 

Dient er de mogelijkheid te zijn om uit te breiden met behulp van een mezzanine u Ja Nee 
/ entresolvloer? 



.. 

calamiteitenbeveiliging 

checklist criteria u c beoordeling 

preventie Wat dient het voorzieningenniveau ter voorkoming van blikseminslag te zijn? 
1. voldoen aan minimale voorschriften (bouwbesluit en verzekering); 
2. opgebouwde veiligheidsvoorzieningen; 

u keuze 
3. in de constructie ge'integreerde veiligheidsvoorzieningen; 
4 . onafhankelijke beveiligingsinstallatie en eigen aarding; 
5. beveiliqinqsinstallatie eiqen aardinQ en overspanninqbeveiliqinQ. 
Wat dient het voorzieningenniveau van het brandalarmsysteem te zijn? 
1. voldoen aan minimale voorschriften (bouwbesluit en verzekering); 
2. handbrandmelders; 

u keuze 3. automatische rook- en temperatuurmelders; 
4. combinatie van hand- en automatische melders; 
5. melders met automatische doorschakelina naar meldkamer brandweer. 

maatregelen Wat dient het voorzieningenniveau van het brandblussysteem te zijn? 
1. voldoen aan minimale voorschriften (bouwbesluit en verzekering); 
2. brandslangen en handblussers; u keuze 
3. sprinklerinstallatie; 
4 . blusgasinstallatie; 
5. specifiek voorqeschreven brandblussvsteem (o.a. CPR-richtliin) 

criminaliteitbeveiliging 

checklist criteria u c beoordeling 

preventie Welke criminaliteitswerende voorzieningen dienen aanwezig te zijn op het 
bedrijventerrein? 
1. geen of minimale voorzieningen 
2. overzichtelijke infrastructuur u keuze 
3. aanwezigheid doorgaand verkeer 
4 . verlichting 
5. surveillering ( collectief) 
Welke criminaliteitswerende voorzieningen dienen aanwezig te zijn tegen inbraak 
in het object? 
1. geen of minimale voorzieningen ; 
2. veiligheidssloten op alle gevelopeningen; u keuze 
3. veiligheidssloten en slagvast glas; 
4. signaleringscontacten bij gevelopeningen; 
5. compleet siqnalerinq- en bewakinassvsteem. 

maatregelen Wat dient het voorzieningenniveau te zijn ten behoeve van signalering van 
aanwezigen op het terrein? 
1. geen of minimale voorzieningen ; 
2. visueel (portier); . u keuze 
3. automatische slagbomen; 
4. toegangscontrole (keycard, camera) ; 
5. toeaanascontrole en reaistratie . 
Wat dient het voorzieningenniveau te zijn ten behoeve van signalering van 
aanwezigen binnen in het object? 
1. geen of minimale voorzieningen; 
2. visueel (aanwezigheid receptie); u keuze 
3. bediende toegangscontrole; 
4. elektronische toegangscontrole (keycard, camera); 
5. aanwezigheidsregistratie. 

opmerkingen ' 

categorie opmerking 


