
Logistieke 
ontwikkeling 
Park15  
Arnhem-
Nijmegen

TE HUUR

Duurzaam, gasloos, BREEAM Excellent  
ontwikkeling van 30.700 m2

Beschikbaar per Q1-2024

Strategisch gelegen tussen  
de Randstad en het Ruhrgebied 



Intro Inhoudsopgave

Ondernemen doet u natuurlijk het liefst vanuit een 

pand dat optimaal aansluit bij de behoefte van uw 

bedrijf – nu en in de toekomst. Met meer dan vijftig 

jaren ervaring op zak kennen wij de waarde van 

goede bedrijfshuisvesting als geen ander: het is 

een basisvoorwaarde.

Wat maakt dat een bedrijfshuisvesting als een 

maatpak aanvoelt, hangt af van verschillende 

factoren. Deze logistieke ontwikkeling combineert 

een unieke locatie aan de A15, een focus op zowel 

duurzaamheid, efficiëntie als kwaliteit en speciale 

aandacht voor uw wensen en eisen als 

ondernemer. 

Middels deze brochure nodigen wij u uit om kennis 

te nemen van de ontwikkeling en de 

mogelijkheden. Uiteraard staan wij voor u klaar bij 

vragen of om eens vrijblijvend te sparren.

Bedrijfshuisvesting 
als een maatpak 
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1. Omschrijving

Op Park 15 Logistics, the place to be voor logistieke 

topbedrijven langs snelweg A15 en de parallel 

hieraan lopende Betuwelijn, ontwikkelt VDG Real 

Estate tezamen met EvolutionRE een hoogwaardig, 

groen en modern warehouse van ruim 30.700 m2. 

Ondernemers die zich hier vestigen, profiteren van 

de vele voordelen en het uitzonderlijk hoge voor-

zieningsniveau dat dit ambitieuze bedrijvenpark 

biedt. 

VDG Real Estate en EvolutionRE ontwikkelen graag 

op maat, geheel in lijn met de specifieke wensen, 

eisen en logistieke lay-out van de gebruiker in 

kwestie. Want hoe efficiënter uw proces verloopt, 

hoe beter uw bedrijfsresultaat. Wij gaan in onze 

ontwikkeling voor operational excellence.  

Daarnaast leggen wij de standaard hoog voor 

wat betreft design, duurzaamheid,  

ecologie, comfort en ruimtelijke kwaliteit. 

Maatpak op een 
A-locatie

25.910 m2

3.101 m2

1.655 m2

190

28

2

Warehouse

Mezzanine

Kantoor

Parkeerplaatsen

Loading docks

Maaiveld deuren
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Groen 
duurzaam 
ambitieus 
en nieuw!

Bedrijvenpark Park15 Logistics: 

Voorzieningen op hoog niveau 

• Directe verbinding aan de snelweg A15

• Actief en professioneel parkmanagement

• Aanwezigheid van een Shell Tankstation en 

diverse eetmogelijkheden, waaronder 

McDonalds

• Hoogwaardige architectuur, 

groenvoorzieningen en landschapsindeling

• Geplande ontwikkelingen van een 

truckparking

• Integraal duurzaam bedrijventerrein met 

behoud van waarde op lange termijn

• Warmte- en koudeopslagvoorzieningen

1. Omschrijving
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Park15 Logistics kenmerkt zich door een uitstekende 

multimodale bereikbaarheid met directe aansluiting 

op snelweg A15, nabij Barge Terminal Nijmegen en de 

geplande Railterminal Gelderland. Er is daarnaast een 

hoog voorzieningsniveau, er bestaan grote ambities 

op het gebied van integrale duurzaamheid en de regio 

kent een uitstekende arbeidsmarkt. Op het park con-

centreren zich bedrijven als Lidl, Mars, KraftHeinz, SCA, 

Bol.com en Ahold Delhaize.

• Strategisch gelegen tussen de Rotterdamse haven  

(of Randstad) en het Ruhrgebied en tussen  

Noorden/Oosten en het Zuiden van Nederland

• Direct aan de A15 met een eigen op- en afrit,  

tussen Arnhem en Nijmegen

• Zowel over de weg (A12, A15, A50, A73), over  

het spoor en over het water verbonden

• Sterke groei van de regio, 50.000 - 60.000 extra 

woningen tot 2040 (Woondeal 2020) 

• Veel nieuwe projecten die bijdragen aan  

de bereikbaarheid van en binnen de regio, zoals  

de aanpak van de A50 corridor (VIA-A15) en  

programma slimme en duurzame mobiliteit

Bedrijvenpark Park15 Logistics: 
voorzieningen op hoog niveau

2. Locatie en bereikbaarheid2
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Unieke verbinding per spoor

• Direct aan de Betuweroute

• Geplande Railterminal Gelderland tegenover het park

• De enige plek waar treinen stoppen tussen Ruhrgebied en Rotterdam

• Connectie aan de Nieuwe Zijderoute (One Belt One Road)

Prima verbinding over het water

• Barge Terminal Nijmegen (BCTN) vlakbij (op 7 km)

• Directe verbinding met havens van Rotterdam en Antwerpen

• Deepsea en shortsea verbindingen

• 300 meter kadefaciliteiten

• Terreinoppervlakte van 33.000 m2

• Capaciteit van 160.000 handlings per dag

• Eigen trucks BCTN voor verbinding terminal en DC

2. Locatie en bereikbaarheid

Park 15 Locatie VIA15Rail terminal

6



Connectie Europese achterland

Directe aansluiting A15

Tegenover Betuwelijn

Arnhem
17 kilometer

A50 richting
Duitsland

<1 kilometer van Betuwelijn 

Connectie havens Rotterdam en Antwerpen

Connectie Duitse Ruhrgebied

Water

Trein

Weg

180 kilometer van Haven Antwerpen

140 kilometer van Haven Rotterdam

110 kilometer van Haven Duisburg (DUI)

Direct aan A15

5 kilometer tot A50

15 kilometer tot A73

140 kilometer

Haven 
Rotterdam 

180 kilometer

Haven 
Antwerpen

12 kilometer

Nijmegen
via N325

110 kilometer

Haven
Duisburg (DUI)

Rail Terminal

Betuwe Route

Barge Terminal

2. Locatie en bereikbaarheid

7



25.910 m2

3.101 m2

1.655 m2

190

28

2

1:900 m2

Warehouse

Mezzanine

Kantoor

Parkeerplaatsen

Loading docks

Maaiveld deuren

Dockratio

3. De ontwikkeling3
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3. De ontwikkeling
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3. De ontwikkeling

Kantoor 

Indeling Flexibel, in overeenstemming met huurder

Hoogte 3 verdiepingen van elke 2,7m vrije hoogte

Vloer Beton met een cementdekvloer voorzien met  
PVC en tapijt vloertegels

Verwarmingssysteem   Centraal met mechanische ventilatie/koeling

Sanitaire voorzieningen   Volledig uitgerust toilet met sanitair, voorzien van 
keramische vloertegels op elke verdieping

Pantry Op alle verdiepingen voorzien van wasbak, koelkast 
en vaatwasser

Plafond en verlichting   Verlaagd plafond, voorzien van energie-zuinige 
LED-verlichting met een gemiddelde lichtintensiteit 
van 500 lux. Voorzien van bewegingssensoren

Bekabeling en wandcontactdozen  3 x dubbele wandcontactdozen 
2 stuks per werkplek

Terrein

Auto’s en vrachtwagens  
afzonderlijke verkeersstromen

Ja

Hekwerk Optioneel hekwerk van 1.8 meter hoogte mogelijk

Duurzaamheid

BREEAM-NL certificering ‘Excellent’

Zonnepanelen Het dak is voorbereid op het plaatsen van  
zonnepanelen

Enkele specificaties kunnen in overleg worden aangepast naar de wensen 
van de gebruiker.

Warehouse 

Maximale vloerbelasting 5.000 kg/m² met een puntbelasting van 8.000 kg/m²

Vloerbelasting expeditie 2.500 kg/m²

Vloervlakheid Zeile 4, conform DIN18202

Verlichting Energiezuinige LED-verlichting met een lichtintensiteit 
van 200 lux en 250 lux in het expeditiegebied

Wandcontactdozen 1 : 10.000 m2  230V/16A en 400V/16A

Brandblussysteem Gecertificeerde sprinklerinstallatie, type ESFR in over-
eenstemming met CCV

Kolomstructuur 23 x 12m1

Vrije hoogte 12,2m1

Diepte/breedte 130,5 x 211m

Loading docks en maaivelddeuren

Laadkuil Betonnen laadkuil 

Specificaties loading docks   Elektrisch bediende deur van 3,0 x 3,0 meter  
met vensters, elektrisch hydraulische dockleveller met 
een hefvermogen van 60kN/90kN volgens NEN 1398
  en een dockshelter met bumpers en wieldwingers

Maaivelddeuren 4 x 4,5 meter

Mezzanine

Maximale vloerbelasting 500 kg/m²

Balustrade Voorzien van een laadzone en kantelbare afrastering
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De perfecte terreinindeling  
Door de verkeersstromen automobilisten, voetgangers, fietsers en 

vrachtverkeer te scheiden, wordt zo efficiënt mogelijk gebruik gemaakt  

van de beschikbare ruimte. Bovendien worden onveilige verkeerssituaties 

hiermee geëlimineerd wat resulteert in een veilig werkomgeving voor  

uw personeel. In het hiernaast weergegeven model is een beschrijving  

van deze slimme indeling te vinden.

Optimaal gebruik van ruimte  

3. De ontwikkeling Verkeersstromen  
op het terrein 

Auto's

Automobilisten betreden en 

verlaten de parkeergarage via een 

directe in en uitgang vanuit de 

Rietgraafsingel. Voor automobilisten 

met een fysieke beperking zijn er 

parkeerplaatsen beschikbaar bij 

het kantoorgedeelte.

 

Voetgangers

Personeel en gasten bereiken  

het kantoorgedeelte via een 

zebrapand of tunnel (optioneel) dat 

onder de laadkuil loopt gesitueerd 

aan de voorzijde  van het warehouse. 

Via deze tunnel lopen gasten naar 

beneden om zo via het voetpad  

de entree te betreden.

 

Vrachtwagens

Vrachtwagens betreden het  

terrein via de linkerzijde bij het 

kantoorgedeelte en komen 

zodoende direct bij de loading 

docks uit. Aan de rechterkant 

verlaten vrachtwagens het terrein. 

De laadkuil van 35 meter diep 

voorziet in voldoende 

manoeuvreerruimte voor de 

vrachtwagens.
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3. De ontwikkeling

Hoe kan met de toevoeging van een logistiek pand 

een bijdrage worden geleverd aan de ecologie in 

de omgeving, in plaats van er afbreuk aan te doen? 

Deze vraag vormde, geheel in lijn met de duurzame 

ambities van Park15, VDG en EvolutionRE, een 

belangrijk uitgangspunt voor deze ontwikkeling. 

Duurzaamheid 

Het uitgangspunt van VDG Real Estate en 

EvolutionRE is dat het warehouse bij oplevering 

beschikt over een BREEAM-NL certificering 

‘Excellent’ en scoort daarmee op het gebied 

van duurzaamheid substantieel beter dan de 

wettelijke normen. Zo is het bedrijfspand onder 

meer uitgerust met LED-verlichting, de hoogste 

isolatienormen, warmtepompen, automatische 

zonwering en zonnepanelen. Daarnaast zal het 

pand gasloos zijn, wat betekend dat er het geheel 

op ‘groene’ stroom wordt verwarmd.

Natuurinclusiviteit  
doorbreekt 
de standaard

Zonne-energie 
VDG Solar heeft de ambitie het dak van het warehouse 

te transformeren tot een lokale opwerk-locatie voor 

duurzame energie. Een win-win situatie: duurzame en 

voordeligere energie voor de huurder en gezamenlijk 

investeren in duurzaam ondernemen. 

Ecologie 
Geheel in lijn met de ecologische visie van Park15 is  

het warehouse zeer natuurinclusief. Om dit te  

bereiken is hecht samen gewerkt met een ecoloog.  

Binnen het ontwerp worden daken en gevels ingezet 

om het welzijn van mens en dier te bevorderen. 

Op de gevels worden ruimtes gereserveerd voor 

vleermuiskasten en glaslijnen dat veel daglicht  

creëert voor de medewerkers. De parkachtige 

omgeving rondom het warehouse wordt voorzien  

van wadi’s,  taluds en fruitbomen, zo proberen we te 

laten zien dat mens en milieu goed samen kunnen 

gaan als het om logistiek gaat.
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principe doorsnede

zuidgevel

20 oktober 2022projectnr: 20.024 pagina 9 van 24

begane grond overzicht
Stellingenplan 

Het hiernaast weergegeven  

stellingenplan gaat uit van een 

brede gangpaden configuratie.  

De gangpaden zijn ca. 3m breed 

en de maximale opslaghoogte  

is 12.2m. Vanwege de stramien-

maat van de kolommen is een 

smalle gangpad configuratie  

ook mogelijk. Dit stellingenplan  

is louter indicatief en kan naar  

de specifieke wensen van de  

gebruiker worden aangepast.

44.  Plattegronden en indeling
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4.  Plattegronden en indeling

Plattegronden kantoor 

Het kantoorgedeelte heeft een 

metrage van totaal 1.655 m2 en  

is gebouwd over 3 lagen. 

VDG Real Estate  en EvolutionRE  

gaan graag samen met  

de gebruiker in gesprek over  

de mogelijke indeling van  

het kantoorruimte.

De kantoorruimte kan tevens  

worden uitgebreid op de  

2e verdieping op de mezzanine.
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4.  Plattegronden en indeling
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Huurprijs
Warehouse € 70,-  per m²

Kantoor € 130,-  per m²

Mezzanine € 35,-  per m²

Parkeren € 250,-  per parkeerplaats per jaar

Genoemde bedragen zijn per jaar,  

te vermeerderen met BTW, prijspeil januari 2023

Servicekosten: Nader overeen te komen

Huurtermijn: 10 jaar

Huuringangsdatum: In overleg 

Bankgarantie: 3 maanden

Huurbetaling: per kwartaal vooruit

Huurinformatie

BTW 

Verhuurder wenst te opteren voor BTW-belaste 

huur en verhuur. Ingeval huurder de BTW niet  

kan verrekenen, zal de huurprijs worden verhoogd 

ter compensatie van de gevolgen van het 

vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor 

BTW-belaste huur. 

Huurovereenkomst 

Huurovereenkomst is gebaseerd op ROZ model 

kantoorruimte 2015 op basis van triple net.

Planning
Start bouw is in het eerste kwartaal van 2023.  

De oplevering staat gepland voor het eerste  

kwartaal van 2024.

55. Huurinformatie
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DISCLAIMER

Alle informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. De informatie weergegeven in 

onderhavige presentatie is een momentopname (01-11-2022) en geeft de globale beschrijving van het project, hetgeen derhalve aan 

wijziging(en) onderhevig kan zijn. De afmetingen en oppervlakten in deze brochure betreffen BVO's. VDG Real Estate heeft getracht de 

informatie zo zorgvuldig als mogelijk weer te geven, doch kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien van de juistheid en 

compleetheid van de informatie.

66. Contact

O N T W I K K E L A A R

VDG Real Estate

Industrieweg 46

5422 VK Gemert

+31 (0)492 37 00 60

info@vdg-realestate.nl

www.vdg-realestate.nl

T E KS T  E N  O P M A A K : 

Optimise Marketing

EvolutionRE

Jay Lelie

Partner

Fascinatio Boulevard 216-220

3065 WB Rotterdam

+31 (0)6 125 138 32

jay.lelie@evolutionre.eu

www.evolutionre.eu

O N T W I K K E L M A N AG E R  &  V E R H U U R
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