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KeyPort 2020 – eindrapportage 19 augustus 2013 

Vraagstelling Keyport 2020 

Logistiek is een van de economische speerpunten van 
Keyport 2020. Als onderlegger voor meer profilering en 
acquisitie is gevraagd inzicht te geven in: 
•  De USP’s en positionering van Keyport 2020 in de 

logistiek 
•  De kansrijke acquisitie-segmenten in de logistiek 
 
Dit alles dient als bouwsteen voor een marketingproduct 
waarmee Keyport bedrijven en beslissers kan gaan voeden. 
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Aanpak ArcusPlus 

Deelstappen: 
•  Bepalen van het logistiek DNA van Keyport 
•  Vastleggen sterkten/zwakten regio en cluster 
•  Vastleggen trends en marktdynamiek 
•  Selecteren doelgroepen 
•  Vaststellen marketingboodschappen (proposities)  
•  Positioneren van de doelgroepen 
Werkwijze: 
•  Interviews met bedrijfsleven en stakeholders 
•  Deskresearch, bureau-expertise en rapportage 
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Onderdeel 1: Logistiek DNA 

•  Logistiek DNA 
•  Marktdynamiek  
•  Doelgroepen en propositie 
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Economisch profiel regio Keyport 
•  Ruim 250.000 inwoners 
•  117.000 banen, werkloosheid = circa 7,2 % (2013) 

•   Sectoren: 
§  Handel (19%) 
§  Zorg (17%) 
§  Industrie (15%, vooral maakindustrie & agri) 

•  Beroepsbevolking: vooral MBO, vergrijzend 
•  Ruim 100 ha bedrijventerrein direct uitgeefbaar 
•  Ligging nabij Brainport en Greenport Venlo 
•  Beperkt aantal buitenlandse bedrijven (16) 
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Economisch profiel regio Keyport 
- werkgelegenheid industrie naar sector, ruim16.000 banen 

6

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Nederland 

Limburg 

Midden Limburg 

Bouw 

Energie 

Overige industrie 

Metaal en electro 

Chemie 

Voeding 

Dominante industriesectoren zijn: overig, metaal-electro en de bouw. Verder is de 
energiesector relatief sterk vertegenwoordigd in Keyport (bron: Rail, Kompas voor de 
arbeidsmarkt 2012-2016). 
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Logistiek DNA Keyport 
•  Ligging 
•  Modaliteiten 
•  Beschikbaar bedrijventerrein 
•  Arbeidsmarkt & opleidingen 
•  Aanwezigheid logistiek 
•  Vestiging van logistiek 
•  Positionering t.o.v. andere regio’s 
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Logistiek DNA: ligging 

•  Ligging in de logistieke corridor van NL: as Rotterdam-
Moerdijk-Venlo 

•  Ligging tussen Noord-Limburg en Zuid-Limburg, regio’s 
waar logistiek sterk vertegenwoordigd is 

•  Ligging in ‘achterland’ van haven Antwerpen 
•  Ligging tussen sterke economische regio’s Brainport 

(kennis, hightech) en Greenport Venlo (logistiek, agro) 
•  Ligging nabij koopkrachtige regio’s in NW-Europa (grote 

‘catchment area’) 
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Logistiek DNA: modaliteiten 
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Type Situatie 

Weginfrastructuur Snelweg: A2/A73 & N-273, geplande 
opwaardering N-280 (A2-Roermond) & N-275 
Congestie = beperkt (Weert-Eindhoven), geen 
vermelding file top 50 

Binnenvaart Containerhaven Weert-Cranendonck is in 
ontwikkeling (locatie Nyrstar) 
Haven Zevenellen (focus op biobased) 

Spoor Geen spoorterminal, wel spoorontsluiting mogelijk 
bij nieuwe terminal (Nyrstar) 

ICT Plan breedband Keyport 2020 

Luchthaven Kempen Airport (zakelijk) & intercontinentale 
luchthaven Düsseldorf op korte afstand 

Bovenregionaal Faciliteiten Born, Venlo & Eindhoven (terminals) en 
luchthavens Koln-Bonn, MAA en Luik (cargo) 
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Logistiek DNA: locaties 
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Naam Locatie Locatietype Omvang Grondprijs 

Kampershoek-
Noord 2.0 

Weert Transport, distributie en 
logistiek (grootschalig) 

70 ha, 51 
ha netto 

110-150 per 
m2 

Philipslocatie, 
kanaalzone 

Weert Grootschalig, logistiek 12,2 ha 
netto 

56 per m2 

St Joost/BP ML Echt-
Susteren 

Transport, distributie en 
logistiek & modern-
gemengd 

40 ha 105-140 per 
m2 

Zevenellen Haelen Modern gemengd & 
haven-gerelateerd 

Circa 40 
ha 

DIC Budel Duurzame industrie 100 ha 
bruto (i.o.) 

- 

De belangrijkste locaties die ruimte bieden voor (grotere) logistiek zijn hier 
weergegeven. Voor de komende jaren zijn vooral St Joost, Kampershoek en de 
Philipslocatie kansrijk voor logistiek, mede door de ligging aan/nabij snelwegen. 
Vraagprijs TPN Venlo is 120 tot 130 Euro per m2. 
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Logistiek DNA: de sector (1) 

•  Transportsector in regio  = 4,5% van de 
werkgelegenheid (2011) > 4.970 banen 

•  Aandeel sector nationaal = 5,3% > in Limburg 5,5% 
•  Ter vergelijking: in Noord-Limburg zijn er 11.600 

banen in deze sector (8,2% aandeel) 
•  Aantal grote T&D bedrijven – veelal gekoppeld aan maakindustrie 

(Rockwool, Tyco, Trespa, UTC, V-Tech o.a.) 

•  Flink aantal retail-DC’s 
•  Weinig (internationale) logistieke dienstverleners 
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Logistiek DNA – de sector (2) 
 
T&D bedrijven (selectie) 

Gebr. Joosten (Nederweert) 

LCW (Weert) 

Kuypers (Neer) 

Snel Logistics (Weert, DC Spa) 
Thijs (Weert) 

Van de Wal (Roermond) 

Vos (Ittervoort) 

Wetron (Weert) 

 

 
Retail DC’s 

Action (Echt-Susteren) 

Aldi (Roermond) 

Hansen Dranken (Linne) 

Lidl (Weert) 
Plus (Ittervoort) 

 

 

 LSP’s 

 UPS (Roermond) 

 

 E-commerce 

 LCW/Telcel 
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Logistiek DNA: arbeid (1) 

•  Omvang potentiele beroepsbevolking daalt relatief 
sterk: -4% in periode 2010-2016 (Nederland: -0,4%), 
voorspelt Rail 

•  Beroepsbevolking kent relatief veel 45-plussers: 44% 
(Nederland: 40%) 

•  Samenstelling beroepsbevolking naar opleidingsniveau: 
§  Hoger: 30% (NL = 34%) 
§  Middelbaar: 47% (NL = 43%) 
§  Lager 23% (NL = 23%) 
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Logistiek DNA: arbeid (2) 

•  Voor de middellange termijn wordt voor veel 
beroepsgroepen in (Midden)-Limburg personeelskrapte 
verwacht. 

•  Dit geldt ook voor de transportberoepen in Midden-
Limburg: op lager, middelbaar en hoger niveau wordt 
rond 2016 een grote personeelskrapte verwacht in de 
transportberoepen 

•  Opleidingen transport/logistiek: ROC Gilde (6), geen 
HBO-opleidingen op dit gebied (wel in Venlo) 

•  ROC Gilde en Fontys starten met opleidingen E-
commerce (Roermond) en logistiek (Venlo) 
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Logistiek DNA: vestiging logistiek 

•  Bovenregionale vestigers (> 50 a.p., Stec Groep): 
§  Aantal periode 2000-2010: 4 (Aldi, Lidl, UPS (2)) 
§  Totaal Limburg = 18 (marktaandeel: 22%) 
§  Score Noord-Limburg: 10 (West-Brabant: 30!) 

•  Recent gevestigd: 
§  DC Action, Echt-Susteren (St Joost) 

•  Belangrijke spelers (zie ook sheet 12): 
§  EDC’s: UPS, recente expansie van 3 hectare (medisch DC) 
§  Retail-DC’s  
§  Transporteurs 
§  Ontwikkelaar(s): Goodman (Echt, BPML) 
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Logistiek DNA: case Lidl 
LIDL investeert fors in regio Weert 

Weert - Door onze verslaggever - De bouw van een nieuw distributiecentrum voor 
Zuidoost-Nederland betekent voor supermarktketen Lidl een investering van twintig tot 
dertig miljoen euro. De keuze van Lidl voor Weert is belangrijk voor de regionale 
werkgelegenheid en transportsector. 

Lidl bevoorraadt haar 330 Nederlandse supermarkten nu nog vanuit vier distributiecentra. 
De Lidl-winkels in Zuidoost-Nederland worden voorzien vanuit Tiel. Vanwege de gestage 
groei sinds 1997 wordt in Weert  momenteel het vijfde en grootste distributiecentrum van 
Lidl gebouwd. “De keuze voor bedrijventerrein De Kempen heeft te maken met de 
uitstekende logistieke mogelijkheden”, licht Harm van Oorschot, directeur van Lidl 
Vastgoed toe. “Weert ligt immers direct aan de A2. Bovendien ligt het heel centraal ten 
opzichte van Zuidoost-Nederland. De regio heeft goede werknemers met een prima 
arbeidsmentaliteit en –niet onbelangrijk- het was een van de weinige plekken waar we een 
stuk grond van maar liefst 100.000 vierkante meter konden kopen.” 

Bron: Iimburgonderneemt.nl (artikel uit 2009) 
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Logistiek DNA: profilering 

•  Binnen Limburg focust beleid en branding van logistiek 
zich op de knooppunten Noord- en Zuid-Limburg.  

•  Deze regio’s hebben een duidelijk logistiek profiel. Venlo 
als hub binnen majeure goederenstromen (VAL/VAS). Zuid-
Limburg: logistiek gekoppeld aan verladers en industriële 
clusters (chemie, medtech). 

•  Midden-Limburg heeft geen duidelijk logistiek profiel of 
cluster, vinden ook experts. Wel: prima ligging aan de 
‘Oostkant van Rotterdam’. 

•  In de ranking van Logistieke Hotspots (logistiek.nl) staat 
Roermond op plaats 13, in 2012 was dat nog 19. Echt-St 
Joost staat nu op plek 19. Venlo/Venraij staat nummer 1. 
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Logistiek ‘rapport’ Keyport 
Indicator Score Opmerkingen 

Ligging + In corridor, nabij groot achterland 

Modaliteiten 0 
Weginfrastructuur op orde. 
Terminal in ontwikkeling. 

Veel faciliteiten nabij, buiten regio  

Locaties + Veel ruimte & juiste voorwaarden 

Arbeid - Beperkt (verwacht) potentieel, nadruk 
op LBO/MBO 

Logistieke sector - Beperkt in omvang, weinig LSP’s, geen 
kennisnetwerk (nog) 

Vestiging logistiek 0 Redelijk marktaandeel 

Positionering - Geen sterk logistiek imago, wel 
opwaartse lijn hierin 
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Conclusies logistiek DNA Keyport 

•  Keyport voldoet aan aantal belangrijke randvoorwaarden voor 
logistiek: goede ligging, goede (auto)bereikbaarheid & geschikte 
(snelweg)locaties voorhanden met grote kavels. 

•  Keyport beschikt niet over een omvangrijk, onderscheidend 
logistiek cluster en profiel. Ook het arbeidspotentieel is beperkt in 
omvang en er is sprake van vergrijzing. 

•  Keyport staat nog niet echt op het netvlies als logistieke locatie. 
•  Uitdagingen voor logistiek Keyport liggen op het gebied van: 

verbeteren arbeidsmarkt/kennis, versterking logistieke infrastructuur 
en zorgen voor een betere positionering/branding.  

•  Om deze uitdagingen vorm te geven kan (deels) aangehaakt 
worden op elders in Limburg aanwezige kennis en faciliteiten. 
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Onderdeel 2: Marktdynamiek 

•  Concurrentiekracht 
•  Marktdynamiek  
•  Propositie 
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Marktdynamiek - overview 
Thema Trends 

Groei 

•  Verdere groei van de wereldhandel en investeringsstromen, groei vooral buiten Europa 
•  Doorontwikkeling haven Rotterdam (Tweede Maasvlakte) en invoer/uitvoer 
•  Scherpe concurrentie, marktdynamiek zorgen voor doorlopend herstructureren van 

Europese distributiemodellen 
•  Verregaande integratie van productie, logistieke en technische dienstverlening  

Vestigingsdynamiek 

•  Nederland blijft belangrijke Gateway door haar goede logistieke infrastructuur 
•  Logistiek behoudt sterke marktpositie in bovenregionale vestigingsdynamiek Nederland 
•  Binnen Nederland concentratie van nieuwe DC’s en logistiek vastgoed in en rond de 

Mainports en in de as Rotterdam-Venlo 
•  Vestigingsdynamiek sterk onder invloed van tenders door verladers bij LSP’s 

Segmenten 
•  Sterke opkomst van E-commerce (onder meer fashion, elektronica/ICT, speelgoed) 
•  Ook verdere groei verwacht van medische logistiek 
•  Verdere segmentatie en verfijning van type DC naar scope, type operatie en segmenten: 

daarbij steeds meer VAL/VAS ten koste van sec warehousing 

Locatiefactoren 

•  Mede onder invloed van E-commerce verdere schaalvergroting DC’s & toevoeging 
backofficefuncties 

•  Nog scherpere eisen aan arbeid en dienstverlener: flexibiliteit, kennis, veiligheid, snelheid, 
service (slimmere logistieke oplossingen) 

•  Vestiging nabij afzetmarkten van groter belang (time-to-market, customizing) 
•  Trimodale faciliteiten zijn steeds vaker een vereiste (duurzaamheid, congestie) 

Concurrentie 
•  Steeds meer ‘wannabe’ regio’s in Nederland en in omliggende landen  
•  Bovendien: op veel plekken voldoende ruimte tegen scherpe prijzen voorhanden 
•  Regio’s proberen meer te bieden dan vierkante meters: vorming logistieke clusters 
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Marktdynamiek – e-commerce 

•  E-commerce in Europa bedroeg meer dan € 112 miljard in 2012 (groei van 
11% t.o.v. 2011); UK/Dld/Fr/It/Benelux top 5 

•  E-commerce in Nederland bedroeg meer dan € 9 miljard in 2012 (groei van 
20% t.o.v. 2011) 

•  Driekwart van de markt bevindt zich in West-Europa; groei in elektronica, 
ICT, fashion, speel- en witgoed 

•  Doelstelling EU: 20% cross border sales aandeel in totale retail 
•  Markt vraagt breder assortiment, breder afzetgebied, fijn distributie en VAL/

VAS (om-/verpakken, labeling, etc.) 
•  Klant wil snelle (hoewel niet noodzakelijk op dezelfde of volgende dag) en 

goedkopere levering 
•  Dienstverlening moet inclusief reverse/retourlogistiek en backoffice-functies 

(o.a. customer service) zijn 
•  Meer EDC’s en RDC’s ten koste van nationale distributiecentra; het aantal 

fysieke distributielocaties neemt af 
•  Verschillende type spelers: e-tailers, bricks & clicks en producenten 
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Marktdynamiek – concurrentie (score t.o.v Keyport) 

Modaliteit
en Locaties Arbeid  Sector Vestiging Profiel 

Venlo/
Venraij ++ + + ++ +(+) ++ 
Zuid-
Limburg ++ + (+) + + + 
Oss-Uden-
Veghel + 0 0 + 0 (+) 
Regio 
Eindhoven + 0 + + 0 + 
Tilburg/
Waalwijk ++ + + ++ +(+) ++ 
West-
Brabant ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
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Hierboven is Keyport op hoofdlijnen vergeleken met omliggende logistieke regio’s die ook in 
de corridor liggen. Deze regio’s scoren op veel factoren van het logistiek DNA beter dan 
Keyport. Deels heeft dit te maken met omvang. Andere oorzaken: een langdurige focus op 
logistiek, investeringen in infrastructuur en gerichte marketing en acquisitie. 
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Marktdynamiek - impact 
Kansen Bedreigingen 

•  Inspelen op verdere groei sector, mede gezien 
beschikbare ruimte en ligging in corridor 
Rotterdam-Venlo 

•  Inspelen op groei E-commerce gezien goede 
ligging ten opzichte van grote afzetmarkten 

•  Koppeling logistiek aan maakindustrie (ook 
Brainport?) 

•  Goed inspelen op locatiefactoren (trimodaal, 
arbeid, kennis) door het benutten van Limburgse 
faciliteiten en innovatie in eigen regio 

•  Beschikbaarheid van bouwrijpe locaties geeft 
kans in te spelen op behoefte aan snelheid en 
flexibiliteit 

•  Toenemende concurrentie bij aantrekken logistiek 
in relatie tot huidige onbekende en onduidelijke 
profiel 

•  Toenemend belang trimodale ontsluitingen in 
relatie tot huidige beperkte faciliteiten 

•  Schaalvergroting logistiek, met name E-
commerce, in relatie tot kleine arbeidsmarkt 
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Marktdynamiek - welke functies / sectoren? 

Sterk in Keyport 
•  Maakindustrie 
•  Energie/biobased 
•  Agro/food 
•  Retail 
•  Warehousing 
 

25

Groeisegmenten 
•  E-Commerce 
•  Medtech 
•  LSP’s 

Van bovenstaande segmenten binnen de logistiek wordt vastgesteld in hoeverre ze 
daadwerkelijk kansrijk zijn voor acquisitie vanuit Keyport. De focus ligt hierbij op de 
korte termijn: waar is de komende twee tot drie jaar succes te boeken? 
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Marktdynamiek – segmenten (1) 
Segment logistiek 
(‘Keyport-sectoren’) 

Kansrijk voor 
acquisitie? Toelichting 

Maakindustrie Neen 

•  Kansen op het van gebied retourlogistiek, 
servicelogistiek en/of door reshoring 

•  Vooral door investor development, innovatie en 
business development bij al gevestigde bedrijven 

Agro-food (‘VGM’) Ja 

•  Afgelopen jaren redelijke dynamiek, vaak regionale 
DC’s/groothandels 

•  Willen dichtbij klant zitten, regio ligt centraal (in 
Benelux, in landsdeel Zuidoost) 

Retail Ja 

•  Regio heeft track-record in supermarkt-DC’s. Ook 
andere segmenten van retail kansrijk. 

•  Afgelopen jaren redelijke dynamiek. Willen vaak 
centraal in een landsdeel zitten. Opvallend vaak 
gevestigd in kleinere steden. 

Transport/warehousing Neen 

•  Lagere groei dan bij VAL/VAS & minder toegevoegde 
waarde 

•  Regio is hier al goed in voorzien, groei van binnenuit 
faciliteren 

Energie/biobased Ja (maar op langere 
termijn) 

•  Op termijn ontstaan steeds grotere stromen rondom 
biobased/energie (project Zevenellen zet hier ook op 
in). 

•  De markt is nog in ontwikkeling: komende jaren 
beperkte vestigingsdynamiek 
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Marktdynamiek – segmenten (2) 

Segment logistiek 
(‘nieuwe markten’) 

Kansrijk voor 
acquisitie? Toelichting 

E-commerce Ja 

•  Sterke groeiverwachting in Nederland en daarbuiten 
•  Ligging van regio is heel aantrekkelijk 
•  Verschillende niches met dynamiek (fashion, 

elektronica) 
•  Koppeling maken met fashion-outlet en retail-

ervaring in de branding straks 

Logistieke dienstverleners (LSP) Misschien 

•  Hier is constant dynamiek 
•  Dynamiek is wel afhankelijk van verladers en tenders 

(klant achter de klant) in specifieke branches 
•  Grotere spelers kiezen vaak voor traditionele hotspots 

zoals Tilburg, Venlo en Schiphol 

Medtech Misschien 

•  Geen track-record, geen specifieke dienstverleners 
voor dit segment aanwezig 

•  Ligging regio en locaties in principe wel geschikt 
•  Gaat vooral om internationale spelers (VS) 
•  Koppeling met cluster zorg? 
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Marktdynamiek – doelgroepen samengevat 

E-commerce 

LSPs 
Medtech 

Retail 
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Energie/
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Marktdynamiek – doelgroepen focus 

Logistiek / sector combinatie 

Pro-actief 
(prioriteit 1) 

Retail & VGM 

Pro-actief 
(prioriteit 2) 

E-Commerce (electronica, fashion) 

Re-actief Medtech en/of LSP’s 
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Marktdynamiek – type DC 

•  Naar scope onderscheiden we regionale (RDC), nationale (NDC), en 
(centrale) Europese distributiecentra (EDC). Binnen de groep EDCs 
kunnen weer regionale varianten onderscheiden worden (R-EDCs), 
zoals voor de Benelux of Noordwest-Europa. 

•  Keyport is minder aantrekkelijk voor aantrekken nationale DCs 
(NDCs), deze opteren veelal voor locatie in Midden-Nederland. 

•  Keyport is wel aantrekkelijk voor DCs die zicht richten op het  
landsdeel Zuid/Zuidoost danwel Benelux of (delen) Europa (RDCs en 
EDCs en R-EDCs), door: 
§  Ligging in logistieke corridor 
§  Ligging binnen ZO-Nederland 
§  Ligging binnen Benelux/NW-Europa 
§  Logistieke infrastructuur in Noord- en Zuid-Limburg en nabijheid (cargo)hubs 
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Conclusies marktdynamiek 

•  De logistieke sector vertoont de komende jaren naar verwachting 
veel groei en vestigingsdynamiek. Achterliggende factoren zijn 
onder meer de verdergaande internationalisering, de groei van E-
commerce en de groei van Rotterdam. 

•  Binnen Nederland blijft de as Rotterdam-Venlo van groot belang 
voor de logistiek, mede door de ligging nabij afzetmarkten en de 
reeds aanwezige kennis en infrastructuur. Ook zijn voldoende 
locaties beschikbaar. 

•  Keyport ligt in deze as maar vervult hier nog geen specifieke rol in. 
•  Wel liggen er marktkansen in diverse logistieke niches. Op basis 

van concurrentiekracht en marktbewegingen liggen er behoorlijke 
acquisitiekansen voor DC’s op het gebied van retail/food en E-
commerce. Medtech en LSP’s bieden ook mogelijkheden. 
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Onderdeel 3: Propositie 

•  Concurrentiekracht 
•  Marktdynamiek  
•  Propositie 
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Propositie Keyport 

Deze stap betreft het formuleren van de proposities voor de 
meest kansrijke acquisitiedoelgroepen in de logistiek: 
•  Retail & VGM/Food 
•  E-commerce 

 
Per doelgroep worden de locatiefactoren benoemd, de 
USP’s voor Keyport en de daadwerkelijke boodschap. Per 
doelgroep worden ook de acquisitiedoelgroepen zo concreet 
mogelijk gemaakt in de vorm van bedrijfsprofielen en 
doelmarkten. 
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Propositie logistiek: algemeen profiel 

34

Generieke USP’s voor logistieke locatie Keyport 
•  Keyport maakt deel uit van de belangrijkste logistieke as in Nederland 

(Rotterdam-Brabant-Limburg)       
•  Keyport ligt strategisch in landsdeel Zuidoost-Nederland en nabij groot 

afzetgebied in België, Duitsland en Frankrijk  
•  Keyport kent weinig congestie, een goede autobereikbaarheid en ligt op 

korte afstand van belangrijke logistieke hotspots met uitstekende 
trimodale faciliteiten (Born, Venlo) en specifiek onderwijs/kennis 

•  Keyport beschikt over goed ontsloten logistieke locaties met veel ruimte, 
ruime voorschriften en een hoog servicelevel 

•  Keyport beschikt over voldoende arbeidspotentieel (in het bijzonder 
Roermond, Weert) maar ook vanuit omliggende regio’s 

•  Keyport is door haar kenmerken en track-record in het bijzonder 
aantrekkelijk voor logistiek die zich richt op retail en E-commerce 

De logistieke propositie voor Keyport wordt hierachter uitgewerkt voor specifieke 
marktsegmenten. Voor de meer generieke marketing van de regio als logistieke 
locatie kunnen onderstaande USP’s als handvat gebruikt worden. 
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Propositie Retail/VGM: locatiefactoren 

Belangrijkste locatiefactoren Toelichting 

Nabijheid afzetmarkten 

•  Om tijdig en frequent te kunnen leveren is centrale ligging in groot 
consumentengebied cruciaal, vaak wordt gewerkt met 4 of 5 landsdelen 

•  Nabijheid van klant betekent ook: korte leadtimes, kleinere 
hoeveelheden, assortiment & lagere transportkosten => 
betrouwbaarheid. 

Bereikbaarheid 
•  Vervoer gaat veelal per truck, nabijheid snelweg van belang 
•  Bereikbaarheid van supermarkten is belangrijk 
•  Vervoer over water is geen optie 

Beschikbaarheid en kosten van arbeid 

•  Dit type DC is vaak arbeidsintensief, er zijn veel ‘handjes’ nodig voor 
handling en picking/packing. Totale arbeidskosten zijn dus hoog. 

•  Daarbij is de markt kosten-gedreven en zeer concurrerend (denk aan 
supermarkten, discounters).  

•  Een regio met heel veel logistiek is dus niet per se aantrekkelijk (veel 
concurrentie). 

Beschikbaarheid en kosten van vastgoed 

•  Retail/VGM is kosten-gedreven. Kosten van grond en vastgoed moeten 
dus concurrerend zijn. 

•  Het gaat bovendien veelal om grote (specifieke) DC's en dus grotere 
kavels (belang van schaal). 

Flexibiliteit arbeidsmarkt •  Flexibiliteit in beschikbaarheid (en dus wetgeving) is nodig in verband 
met pieken in volumes, avond- en nachtwerk, et cetera. 
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Propositie Retail/VGM locatiefactoren Keyport 

Factor Positie Keyport Score  

Nabijheid afzetmarkten 
•  Centrale ligging in landsdeel Zuid/Zuidoost in as Eindhoven-Maastricht 
•  Centrale ligging in Benelux (27 miljoen consumenten). 
•  Daarnaast: veel toeleveranciers in de regio (food) 

+ 

Bereikbaarheid 

•  Beperkte congestie op snelwegen (behalve spits Weert-Eindhoven) 
•  Nieuwe locaties liggen aan snelwegen 
•  Voldoende transporteurs in regio (gaat immers vooral om trucking) 
•  Verbindingen Weert-Venlo en Weert-Roermond niet optimaal 
•  Nog weinig alternatieven voor trucking 

(+) 

Beschikbaarheid en kosten van 
arbeid 

•  Beperkte omvang arbeidsmarkt in vergelijking met andere regio’s en 
vergrijzing (regio Midden-Limburg). 

•  Steden Roermond en Weert bieden nu wel behoorlijk potentieel, wel 
concurrentie andere retail, maar in mindere mate van logistiek/LSP’s 

•  Loonkosten lager dan in de Randstad. 
•  Opleidingen Retail en Business Academy Roermond 

(+) 

Beschikbaarheid en kosten van 
vastgoed 

•  Grondprijzen en huurprijzen binnen Nederland en landsdeel Zuidoost 
relatief laag, zeker t.o.v. Regio Eindhoven 

•  Ruime beschikbaarheid van bedrijventerrein (Echt, Weert) 
•  Bestaand vastgoed: beperkt in omvang 

+ 

Flexibiliteit arbeidsmarkt 
•  Nederland kent flexibele arbeidsmarkt met bijbehorende regulering. 
•  Buiten de Randstad hogere bereidheid tot werken in DC’s. 
•  Buiten Randstad in mindere mate inzet tijdelijke krachten nodig. 

+ 
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Propositie Retail/VGM bedrijfsprofielen 

Type Voorbeelden Geschikt voor acquisitie? 

Supermarkten 
AH, Detailresult, Coop, C1000, 
Jumbo, Delhaize, Marqt, Carrefour, 
EmTe 

Ja, wellicht meer verplaatsers/
consolidaties dan groei & nieuwe 
toetreders (zoals duurzame concepten of 
E-commerce, zie Tesco, Albert) 

Overig consumentenretail 
(‘dagelijkse goederen’, non-
food) 

Action, DA, Xenos, Etos, HEMA, 
Blokker 

Ja, vooral op zoek gaan groeiende ketens 
zoals Action, maar bijvoorbeeld ook 
retail/fashion brands (overlap met E-
commerce) 

Producenten VGM Heineken, Spa, FrieslandCampina, 
Unilever, Nestle, Hero, Pepsico 

Ja, bijvoorbeeld kansen voor nieuwe, 
gebundelde concepten 

Groothandel VGM/retail Lekkerland, Deli XL, Sligro, Vegro Beperkt, weinig groei/expansie verwacht 

Gespecialiseerde T&D/
warehousing/logistiek 

Simon Loos, Muller, Bakker 
Logistiek, Nabuurs, Peter Appel 

Beperkt, moet specifieke aanleiding/klant 
zijn 
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Propositie Retail/VGM doelmarkten 

Type Doelmarkten Kenmerken ‘accounts/prospects’  

Supermarkten 

1.  Overig Nederland 
2.  Zuidoost-Nederland 
3.  Omliggende EU-landen 
 
Nadruk op nationale markt 

1.  In NL gevestigde partijen die sterk 
groeien 

2.  In NL gevestigde partijen die 
consolideren 

3.  Partijen die nog geen DC in ZO-
Nederland hebben 

4.  Ketens uit Belgie, Duitsland of 
Frankrijk die toetreden tot NL-markt 

 
Het zal vooral gaan om RDC’s voor 
landsdeel Zuidoost of Benelux-DC’s 
 

Overig retail 

Producenten 
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Propositie E-commerce: locatiefactoren (val/vas) 

Belangrijkste factoren Toelichting 

Nabijheid omvangrijke afzetmarkten 

•  Voor afzet is nabijheid van koopkracht en groei cruciaal. 
•  Nabijheid van klant betekent ook: korte leadtimes & lagere 

transportkosten => betrouwbaarheid. 
•  Plus: men kan goed inspelen op specifieke marktkenmerken: re-tail 

(customize), 24/7. 

Logistiek profiel 

•  Logistiek en goed SCM zijn cruciaal om klant optimaal te bedienen 
(kosten, betrouwbaarheid, snelheid). 

•  Aanwezigheid van expertise in E-fulfilment is van groot belang (3PL, 
postal, parcel/courier) voor transport en aflevering op maat. 

Beschikbaarheid en kosten van arbeid 

•  E-fulfilment is arbeidsintensief, er zijn veel ‘handjes’ nodig voor 
handling en picking/packing. Totale arbeidskosten zijn dus hoog. 

•  Daarbij is de markt kosten-gedreven en zeer concurrerend.  
•  Ook personeel nodig voor supportfuncties (technisch, meertalig). 

Beschikbaarheid en kosten van vastgoed 

•  E-fulfilment is kosten-gedreven. Kosten van grond en vastgoed moeten 
dus concurrerend zijn. 

•  Het gaat bovendien veelal om grote (specifieke) DC's en dus grotere 
kavels (belang van schaal). 

Belastingen en douane 
•  E-fulfilment is kosten-gedreven en geörienteerd op import- en export. 

Ook snelheid en betrouwbaarheid zijn van belang. Snelle, flexibele en 
duidelijke procedures en lage kostendruk zijn dus een pre. 

Flexibiliteit arbeidsmarkt •  Flexibiliteit in beschikbaarheid (en dus wetgeving) is nodig in verband 
met pieken in volumes, avond- en nachtwerk, et cetera. 

39



KeyPort 2020 – eindrapportage 19 augustus 2013 

Propositie E-commerce locatiefactoren Keyport 

Factor Positie Keyport Score  

Nabijheid omvangrijke 
afzetmarkten 

•  Nabijheid Duitse markt: nummer 2 in Europa in on-line verkoop. 
•  Centrale ligging in Benelux (27 miljoen consumenten). + 

Logistiek profiel 

•  Beperkte aanwezigheid van gespecialiseerde 3PL’s  
•  Omvang en frequentie trimodaliteit in eigen regio beperkt. 
•  Nabijheid hubs van integrators UPS en Fedex/TNT.  
•  Beperkte congestie zorgt voor betrouwbare, frequente, snelle 

‘connectivity’. 

(+) 

Beschikbaarheid en kosten van 
arbeid 

•  Mogelijk beschikbaarheid van meertalig personeel (Duitsland). 
•  Beperkte omvang arbeidsmarkt en vergrijzing (regio Midden-Limburg). 
•  Loonkosten logistiek lager dan in België en Duitsland en ook de 

Randstad. 
•  Specifieke opleiding gestart (Roermond). 

(+) 

Beschikbaarheid en kosten van 
vastgoed 

•  Grondprijzen en huurprijzen in België en delen van Duitsland zijn lager, 
binnen Nederland is Keyport goedkoper dan Randstad. 

•  Ruime beschikbaarheid van bedrijventerrein (Echt, Weert) 
•  Bestaand vastgoed: beperkt in omvang en vaak minder geschikt voor E-

commerce? 

+ 

Belastingen en douane 
•  Nederland kent een lage corporate tax rate. 
•  Nederland kent BTW ‘deferment’ en moderne douane-faciliteiten. 
•  Specifieke douane-opleidingen in Venlo. 

+ 

Flexibiliteit arbeidsmarkt •  Nederland kent flexibele arbeidsmarkt met bijbehorende regulering. 
•  Buiten de Randstad hogere bereidheid tot werken in DC’s. + 
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Propositie E-commerce bedrijfsprofielen 

Type Voorbeelden Geschikt voor acquisitie? 

Web-only or e-tailers Amazon, BOL, Wehkamp, Otto Ja, vooral spelers die EDC of R-EDC 
willen. 

Retailers of bricks & clicks Tesco, H&M, Zara, Albert 
Ja, met focus op groeisegmenten 
electronica/ICT en fashion/apparel. Ook 
hier focus op (R)-EDC. 

Producers or manufacturers 
Dell, Apple, Nike en partijen die al 
in regio zitten zoals Footlocker, 
Hilfiger, Helly Hansen o.a. 

Ja, met focus op groeisegmenten 
elektronica/ICT en fashion/apparel. Ook 
hier focus op (R)-EDC. 

E-fulfilment service providers Arvato, Docdata, Toppak, 
Moduslink 

Nee, markt is (nog maar) beperkt. Partijen 
zullen voorkeur hebben voor hotspots 
zoals Venlo. 

3PL/LSP Menlo, CEVA, Rhenus, IJS Global 
Misschien. Bij voorkeur richten op nieuwe, 
jongere spelers die niet per se voor 
standaard-locaties willen gaan. 

Postal, parcel and express 
services 

PostNL, Sandd, UPS, Fedex, DPD, 
Selectvracht 

Nee, veel partijen al in hubs gevestigd, 
danwel geen behoefte aan nieuwe DC’s. 
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Propositie E-commerce doelmarkten 

Type Doelmarkten Kenmerken ‘accounts/prospects’  

Web-only or e-tailers 
1.  NL bedrijven die 

(internationaal) groeien 
2.  EU bedrijven: vooral UK 

en Duitsland 
3.  USA: fashion en 

elektronica 

Selecteer partijen op: 
•  omvang en groei(tempo) 
•  aanwezigheid in Venlo 
•  aanwezigheid in NL 
•  aanwezigheid in EU 

Retailers of bricks & clicks 

Producers of manufacturers 

E-fulfilment service providers 
Geen landenaanpak, maar 

bedrijfsgericht 

•  Partijen die netwerk in NL willen 
uitbreiden 

•  Partijen die toegang willen NL/
EU markt 3PL 
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Propositie - succesvoorwaarden 

1.  Keyport nadrukkelijk positioneren in breder 
perspectief (‘rEtail-hub Zuid-Nederland’) 

2.  Dwarsverbanden leggen tussen logistiek, fashion 
brands en retail (outlet, academie) 

3.  Meer samenwerking tussen regionale logistieke 
partijen (kennis, innovatie) 

4.  Geplande investeringen in infrastructuur realiseren en 
bereikbaarheid bedrijventerrein op orde houden 

5.  Versterken logistiek onderwijspakket 
6.  Capaciteit vrijmaken voor marketing & acquisitie 
7.  Propositie actualiseren en altijd op maat maken 
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Desk Research 
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•  Economische Uitvoeringsagenda Brainport 2020, Hoge Dunk/OML 
•  Jaarverslag OML 2012 
•  Ambitiedocument Limburg topprovincie Logistiek (2012) 
•  www.logistiek.nl 
•  Area Development – ‘How is E-commerce changing distribution site selection?’ 
•  The Netherlands, the logical hub for e-fulfilment – Heembouw, HIDC en SADC/AAA, 

september 2012 
•  Global Location Trends 2012 – IBM Global Business Services 
•  Pulse of the industry – Medical technology report – E&Y, 2012 
•  www.railsite.nl 
•  Factsheet Dutch Market 2012 – Industrial Real Estate Partners 
•  Markt voor distributiecentra – DTZ Zadelhoff 2012 
•  Presentatie ‘Promotie, vermarkting logistiek Limburg’ – ELC/KvK (2012) 
•  Blauwdruk logistieke ontwikkeling Limburg – Policy Research (2011) 
 
•  Websites van geïnterviewde bedrijven 
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Interviews 
•  Gemeente Weert – de heren Mathieu Dolders en Leopold Hermans 
•  Kamer van Koophandel/ELC – Pascal Swinkels 

•  LIOF – Bert de Wit 
•  LIOF – Mark Koppers 

•  LWV – Jos Meessen 

•  Goodman – Rene Geujen 
•  Lidl – Pieter Breijs 

•  Plus – Peter Brugge 
•  Wetron – Paul Maas 
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