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� Besluit N629, fase 1 en 2

� Bestemmingsplan in voorbereiding

� Nut en noodzaak 

� Samenwerking eigenaar/ontwikkelaar Roozen 
van Hoppe







� Voorlopig

� Uitwerken in PIP



� Uitwerking ladder in bestemmingsplan

� Afspraken regio en provincie

� Kwantitatief en kwalitatief tekort



� Flexibele indeling

� Kavels tot 5 ha

� Hoogte tot 12 / 16 meter

� Woonwerkkavels

� Groene randen / landschappelijke inpassing

� Logistiek, MKB, anders 





� 8 september informatie avond

� oktober ter inzage legging (na 20 sept)

� december voorleggen oprichting 
rechtspersoon

� jan / feb 2017 vaststelling raad

� onherroepelijk bestemmingsplan ?

� begin 2017 start verkoop



� Samenwerken geeft energie

� Deels eigenaar dus samenwerken ‘’moet’’

� Netwerk, kennis en expertise benutten

� Efficiënt en kostenbewust werken



Roozen van Hoppe 
Bouw en 

Ontwikkeling

CONSTRUCTING THE FUTURE



Roozen van 
Hoppe Factsheet

Roozen van Hoppe Groep 

Opgericht in: 1964

Aantal medewerkers: 60

Gemiddelde omzet: € 70 
mio

Ontwikkelportefeuille over 
de eerst komende 5 jaar: €
750 mio

Actieve markten

- Vernieuwende
zorgconcepten -
Bedrijventerreinen en 
logistiek -
Woningbouw



Bedrijfsonderdele
n Roozen van 
Hoppe Groep

Roozen van Hoppe Bouw en 
Ontwikkeling

Excon Betonelementen

Roozen van Hoppe Industrievloeren

Roozen van Hoppe Dak en Gevel

Roozen Interieurbouw

Betoncentrale de Hilver

De Hilver Bouwmaterialen

Woonlandschap de Leyhoeve



Leyhoeve concept

Vernieuwend concept voor 
ouderen, wonen en zorg.

In 2014 is begonnen met de 
eerste locatie in Tilburg en er 
zullen in de komende jaren in 
meerdere steden Leyhoeven
gerealiseerd worden.

In 2016 is ook begonnen met 
de realisatie van de locatie 
Groningen.

Het ministerie van VWS volgt 
de Leyhoeve met grote 
interesse en ondersteuning.



Leyhoeve
Tilburg

De eerste locatie van het 
concept Woonlandschap de 
Leyhoeve.

Een prachtig 
appartementencomplex van  
54.000 m2 aan de zuidzijde 
van Tilburg aan het mooie 
Leijpark bestaand uit:

- 200 Appartementen
- 85 zorgsuites
- 2 restaurants
- 1 bruin café
- 1 lounge / bibliotheek
- 3 multifunctionele ruimtes
- 1 zwembad
- 1 winkel                                                    
- 1 kinderdagopvang

Status: Reeds ontwikkeld



Koningsoord 
Berkel-Enschot

Koningsoord is gebaseerd op het 
Leyhoeve concept maar meer 
gericht op het samenleven van 
jong en oud.

Dit appartementencomplex 
wordt gerealiseerd in een 
prachtig voormalig klooster, 
direct gelegen aan het nieuwe 
dorpshart van Berkel-Enschot. 

Dit complex bestaat uit
- 46 seniorenappartementen,                             
- 44 startersappartementen

- 9 
patiowoningen
- Bibliotheek                                                         
- Stadswinkel                                                         
- Muziekschool                                                     
- Restaurant                                                          
- Overige gemeenschappelijke 
voorzieningen

Status: In ontwikkeling



Bedrijventerrein 
Haven VII 
Waalwijk

Op het bedrijventerrein 
Haven VII heeft Roozen van 
Hoppe een aantal 
grootschalige 
distributiecentra 
ontwikkeld.

Status: In ontwikkeling, 90% 
gebouwd en verkocht
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GV3 luchtfoto van website met afmetingen
Guido Vroemen; 2-9-2016



Enschotse Baan 
Tilburg

Dit bedrijventerrein van 
ongeveer 16 hectare is 
ontwikkeld in een publieke 
private samenwerking met 
de gemeente Tilburg en 
Roozen van Hoppe

Status: In ontwikkeling, 70% 
gebouwd en verkocht



Midden Brabant 
Poort Gilze & 

Rijen

Dit vooruitstrevende 
bedrijventerrein wordt 
gerealiseerd aan de rand 
van de A58 tussen Tilburg 
en Breda.

Het 26 hectare grote terrein 
wordt ontwikkeld in een 
publieke private 
samenwerking tussen de 
gemeente Gilze & Rijen en 
Roozen van Hoppe

Status: In ontwikkeling, 60% 
gebouwd en verkocht



Logistiek Park 
Moerdijk (LPM)

200 hectare aan logistiek 
bedrijvenpark gelegen aan de 
A16 en A17.

Dit park wordt ontwikkeld in 
een publieke private 
samenwerking tussen het 
Havenschap Moerdijk 
(provincie Noord-Brabant en 
Gemeente Moerdijk) en 
HEBEMA (een samenwerking 
van Roozen van Hoppe)

Status: In ontwikkeling



Everdenberg Oost 
Oosterhout

Ontwikkeling van 16 hectare 
bedrijventerrein, direct 
gelegen in de nabijheid van 
de A27

Status: In gesprek met 
gemeente.



De 
meerwaarde

van 
Roozen van 

Hoppe

-Substantiële eigendomspositie binnen het uitgeefbare 
gebied

-Netwerk in de logistieke en mkb sector in deze regio (weten 
wat er speelt)

-Markt- en ontwikkelkennis van bedrijventerreinen waar de 
gemeente gebruik van kan maken

-Roozen van Hoppe levert maatwerk voor de bedrijven en 
levert gebouwen Turn Key op (geen ontwikkel- en 
bouwrisico’s voor de bedrijven)

-Delen van investeringen en risico’s met de gemeente

Roozen van Hoppe ziet deze locatie als zeer kansrijk vanwege 
de goede ontsluiting op zowel een noord-zuid transportas 
(A27) als een oostwest transportas (A59 + A58)

Samenwerking tussen de gemeente en Roozen van Hoppe 
lijkt ons dan ook zeer zinvol. 



Logistiek verandert net zo snel 
als de economie

Paul Bleumink
Managing Partner

Oosterhout, 6 september 2016



 Buck Consultants International, 2016 29

Inhoudsopgave 

1 Logistiek in Nederland 

2 Trends in de sector

3 Logistiek vastgoed

4 Economische betekenis logistiek

5 Kansen voor Oosterhout



 Buck Consultants International, 2016 30

1 Logistiek Nederland

Bron:Prologis, 2015

Top EU logistieke hot spots
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Concurrentiepositie Nederland

Kosten
� Arbeidskosten
� Transportkosten
� Vastgoedkosten

Kwaliteit
� Internationale bereikbaarheid
� Arbeidsaanbod
� Arbeidsklimaat
� Beschikbaarheid transportoplossingen
� Gebouwen en grond
� Douane & belastingen

---- = gemiddelde NW-Europese concurrenten

= Nederland
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Logistieke toplocaties in Nederland

Bron:Vakblad Logistiek , 2016

Logistieke hotspots 2016 Ranking logistieke locaties

Bron:JLL, 2015
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2 Trends in de sector
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Belangrijke trends in logistieke markt

I. Consolidatie operaties
II. Multimodaliteit
III. E-commerce & e-fulfillment 
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I. Consolidatie operaties

� Samenvoegen van distributiecentra van fabrikanten op goed bereikbare locaties
� Binnen concerns in farma, food, medtech, electronics, fashion, e.d.
� Maar ook  tussen concerns (mixing centers t.b.v. samenvoegen van producten)
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� Lading en bestemming zijn niet langer vastgeklonken aan één 
vervoerswijze

� Onderscheidend: klant kan a-modaal boeken (wordt ‘logistiek 
ontzorgd’)

� Innovatie: synchromodale ketenregie capaciteiten bij dienstverlener

� Inzetten juiste modaliteit voor juiste vervoersvraag: 
• keuze voor weg, water, lucht of spoor op basis van
• de beschikbare capaciteit van vervoermiddelen en infrastructuur
• de aard van de lading
• realtime verkeers en transportinformatie

II. Multimodaliteit
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Voordelen verladers/klanten
• Keuze: binnenvaart/spoor als 

het kan, anders over weg 
• Lagere kosten/betere service  

transport binnen SLA-eisen
• Dynamische planning maakt 

last-minute switch mogelijk 
• Bijdrage aan duurzaam 

vervoer (CO2 doelen) 

Voordelen dienstverleners 
• Kans om benodigde volumes 

voor water/ spoor te realiseren
• Hogere kwaliteit dienst: extra 

klantenbinding en omzet
• Zeeterminal: meer water/spoor 

is beter hanteerbaar dan 
wegvervoer (losse eenheden)

• Bijdrage aan duurzaam 
vervoer (CO2 doelen) 

Voordelen overheden/burgers
• Betere benutting van 

bestaande infrastructuur 
• Minder overlast van 

wegvervoer (congestie)
• Verbeterde concurrentiepositie 

en vitaliteit bedrijfsleven
• Bijdrage aan duurzaam 

vervoer (CO2 doelen) 
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� E-commerce is booming, het aantal verkopen via internet groeit fors. 

� Een groot aandeel van de e-commerce markt is B2C. B2B bestaat 
ook en is groeiende, denk aan groothandelaren zoals Technische 
Unie (technische reserve-onderdelen), Staples, Home Depot, HP 
(kantoorartikelen) en Lekkerland (catering).
1. E is everywhere : Iedereen en tablet/smartphone, QR codes met 

aanbiedingen, etc.
2. (M)Etail : klanten worden fans
3. Volop keuze in afleveropties : Avond, tijdsblok, elders … 
4. Cross-channel logistics: Verkoop merken/retail via meerdere kanalen
5. E-Logistiek: betrouwbare levering, geen gezeur met retouren, lage/geen 

kosten, steeds meer klantcontact

III. E-commerce / E-fulfilment
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Opbouw e-commerce waardeketen 

On-line shop
- Assortiment
- Website design
- E-marketing
- Bestellen

DC
- Inkomende stroom 
- Opslag
- Order picking
- Laden

Transport
- Transport
- Aflevering

Retouren
- meldingen
- retourtransport
- retourafhandling
- ander product 
afleveren       

Back office
- klantenservice
- voorraadman
- garanties e.d.
- fin/adm. diensten

E-fulfilment

Traditionele 
taak LDVs: 

concurrentie

Kans LDV om 
waarde toe 
te voegen

Kans LDV om 
waarde toe 
te voegen

Kans LDV om 
waarde toe 
te voegen

Essentieel voor 
Producent/

retailer
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Nieuwe functies – andere gebouwen

� Gebouwen
• Gebouwen met eventueel meerdere verdiepingen/ mezzanini
• Efficiënte gebouwen met zo kort mogelijke loopafstanden
• Relatief veel kantoorruimte (soms tot 20%)
• Meer energie- & klimaatcontrolesystemen

� Warehousedeel
• Veel machines, sorteerders en robots (“e-fulfilment factory”)
• Groot oppervlakte voor het samenstellen en inpakken van de orders
• Retouren

Kenmerken e-fulfilment centers
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� Laden, lossen & parkeren
• Veel kleinere  laad- en los stations voor busjes en kleine vrachtauto’s
• Soms is cross docking nodig
• Veel parkeerplaatsen (voor personeel en eventueel voor consumenten)

� Personeel
• Arbeidsintensief

− traditioneel dc: 1 persoon per 500 m²
− e-fulfilment dc: 1 persoon per 100 m²

• Ook ‘s avonds en ‘s nachts
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3 Logistiek vastgoed

Bron:Bak/NVM, 2016

Concentratie logistiek vastgoed 
per Corop-gebied (2015)

Ontwikkeling voorraad Logistiek vastgoed 
2005-2015  in Nederland
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BOELM
Tilburg (1)

Rotterdam (2)
Amsterdam (3)

Haarlemmermeer (4)
Venlo (5)

Moerdijk (6)
Eindhoven (7)

Breda (8)
Venray (9)

Veghel (10)
Tiel (11)

Oosterhout (12)
Waalwijk (13)

Utrecht (14)
Alphen aan den Rijn (15)

Almere (16)
Oss (17)

Bergen op Zoom (18)
Waddinxveen (19)

Roosendaal (20)
Etten-Leur (39)

x 1.000 m 2

BOELM gemeenten sterk vertegenwoordigd in top 20 
met de grootste voorraad logistiek vastgoed

2012 2013 2014 groei 12-14
Moerdijk 652.500 m2 654.500 m2 672.000 m2 19.500 m2

Breda 560.500 m2 604.000 m2 611.000 m2 50.500 m2

Oosterhout 440.000 m2 476.000 m2 476.000 m2 36.000 m2

Etten-Leur 170.000 m2 170.000 m2 178.500 m2 8.500 m2

BOELM 1.823.000 m2 1.904.500 m2 1.937.500 m2 114.500 m2

Moerdijk

Breda

Oosterhout

Ettenleur
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Waarom kiezen bedrijven voor grote DC’s?

(R)Etailers/ 
on-line shops

Producenten/ 
brand owners

Logistieke 
dienstverleners

� Combi DC’s voor 
shops + 
consumenten

� Grote 
productvariëteit/ 
grotere voorraad

� B2C shipping
� Returns
� Consolidatieslag 

in de markt

� Steeds actiever op
B2C E-commerce 
markt

� Nieuwste material 
handling technologie 
mogelijk bij 
voldoende 
schaalgrootte

� Meer klanten vanuit 
1 DC bedienen

� Schaalvoordelen: 
werknemerspool, 
lagere overhead, 
minder 
management 

� Combineren 
outbound 
shipments

� Consolidatie in 
sector
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(R)etailers/ 
on-line shops

Producenten/
Brand owners

Logistieke 
dienstverleners
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4 Economische betekenis
logistiek

� Sectoraal: aantal werkzame personen is sector vervoer en opslag
� Integraal: aandeel logistiek in andere sectoren

Twee benaderingen om economische betekenis te bepal en
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Werkgelegenheid in sector vervoer en opslag per pro vincie 2010-2014
Source: LISA, 2015
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Sectorale benadering
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� Totaal ruim 18.000 banen in logistiek t.o.v. 11.000 banen in vervoer en 
opslag (directe banen)

Wat betekent de integrale benadering 
voor Oosterhout e.o. (BOELM)?

10,8%3,781% 1,691% 3,223% 2,085%

,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00%

Handel Industrie Vervoer en opslag Overig

Bron: Vestigingsregister, 2016
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5 Kansen voor Oosterhout

� Waarom is Oosterhout interessant voor Logistiek
• Ligging
• Multimodaal
• Grote en kleinere kavels
• Ervaring in Logistiek

� Waarom is logistiek interessant voor Oosterhout
• Werkgelegenheid op alle niveaus
• Door logistiek meebewegen met veranderingen in economie
• Relatief gering risicoprofiel voor exploitatie Everdenberg Oost
• Versterking van complex in gemeente en regio

20161107
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