
goederen. Mezzaninevloeren zijn 
overigens uitstekend geschikt om 
deze extra ruimtebehoefte in te 
vullen, omdat de eisen voor vrije 
hoogte en vloerbelasting veel lager 
zijn dan voor traditionele distributie 
het geval is. Een tweede verschil 
met traditionele distributiecentra is 
daarnaast de mate waarin processen 
worden gemechaniseerd. Voor deze 
mechanisatie is een forse investering 
nodig, die zal moeten worden terug-
verdiend door een hoog volume (veel 
orders) en lange-termijn gebruik.
Ondanks deze mechanisatie levert 
de e-commerce operatie een extra 
behoefte aan personeel op. Dit geldt 
voor de vloer, maar evenzeer voor 
het kantoorpersoneel, omdat de 
vele orders en de klanttevreden-
heid leiden tot een grote druk op 
de administratieve ondersteuning 
en klantenservice. Om aan deze 
personeelsbehoefte te voldoen moet 
het distributiecentrum bij voorkeur 
bereikbaar zijn voor een voldoende 
grote pool van arbeid. Ook moet het 
pand worden uitgerust met de facili-
teiten die nodig zijn voor efficiënte 
en comfortabele werkomstandighe-
den voor de medewerkers.

Locatiekeuze
Bij e-fulfilment zijn vele kleine 
zendingen onderweg. De transport-
oplossing kan worden gevonden bij 
pakketvervoerders. Zij beschikken 
over het netwerk en de transport-
middelen om kleine zendingen snel 
bij de consument te brengen. Voor 
een e-fulfilment center is een locatie 
dichtbij een knooppunt van een pak-
ketvervoerder positief ten aanzien 
van kosten en levertijden.
Vanuit het perspectief van locatie-
keuze is een plek dicht bij bevol-
kingscentra daarom het meest 
gunstig. Hier komen de nabijheid 
van klanten, de beschikbaarheid van 
personeel en de knooppunten van 
pakketdiensten samen. Dit is een 
belangrijk verschil met traditionele 
distributiecentra, die vaak kiezen 
voor een centrale locatie in het 
verzorgingsgebied of dichtbij een 
container overslagpunt, zoals een 
(binnen-)haven.

Specialistische bouwkennis
Om nieuwe e-fulfilment centra te 
realiseren is specialistische kennis 
noodzakelijk, zowel van de logis-
tieke eindgebruiker en webwinkels, 
alsook van de vastgoedmarktpar-
tijen, zoals beleggers, financiers en 
ontwikkelaars. Er is echter een lange 
termijn belang dat deze groepen 
samen kan brengen. Hoogwaardige 
objecten en e-fulfilment oplossingen 
met een gemechaniseerde inrichting 
vereisen een hoog investeringsni-
veau. Dit bindt de gebruiker voor de 
lange termijn aan een object. Het 
nieuw te ontwikkelen vastgoed zal 
bovendien gebruik specifiek zijn. 
Echter, het risicodragend karakter 
wordt beperkt doordat enerzijds de 
gebruiker vooraf bekend is en deel-
neemt in het ontwikkelingsproces, 
en anderzijds omdat de ruimtebe-
hoefte voor e-fulfilment groeit en is 
verankerd in de wensen van de con-
sument. CBRE verwacht dat de vraag 
naar e-fulfilment centra aantrekt. De 
vastgoedbelegger heeft er hiermee 
een waardevol beleggingsproduct, 
een nieuwe asset class, voor de lange 
termijn bijgekregen.

  Over de auteur

Dries Castelein is senior director Industrial & 

Logistics bij CBRE Nederland.

De StiB Award wordt dit jaar voor het 
eerst uitgereikt. ‘In de vastgoedont-
wikkeling gebeuren goede dingen. 
Maar het proces is nog sterk gericht 
op alleen het neerzetten van het 
gebouw, terwijl de leefomgeving veel 
meer omvat’, stelt Pieter Affourtit, 
directeur WPM Groep en initiatiefne-
mer van de StiB Award. ‘Het zijn de 
gebruikers die een gebied bijzonder 
maken, via de interactie met de open-
bare ruimte. Gebruikers, consumen-
ten en bewoners omarmen een plek 
of zeggen: ‘Ik heb met niks met dit 
deel van de stad’. Wie in staat is om 
goede emoties ruimte te geven, kan 
succesvolle gebiedsontwikkelingen tot 
stand brengen.’ 
Het woord is nu aan de jury, 
bestaande uit Henk Jagersma (CEO 
Syntrus Achmea Real Estate & Finance 
en bestuurslid IVBN, voorzitter), Frits 
van Dongen (Rijksbouwmeester), 
Paul Schnabel (voormalig directeur 
Sociaal Cultureel Planbureau, kroon-
lid SER, hoogleraar UvU, voorzitter 
Innovatiefonds Zorgverzekeraars), Bas 
Haring (filosoof, hoogleraar publiek 
begrip van wetenschap, Universiteit 
Leiden), Pieter Affourtit (algemeen 
directeur WPM Groep), Toine Al 
(hoofdredacteur a.i. Vastgoedmarkt) 
en Marcel Jille (senior uitgever Sdu 
Uitgevers). 

Oostelijke 
Handelskade 

De ontwikkelingen aan de 
Oostelijke Handelskade slui-
ten naadloos aan bij de overige 
ontwikkelingen in het Oostelijk 
Havengebied. In de jaren negen-
tig werd het oude havengebied 
getransformeerd tot hoogstedelijk 
woon- en werkgebied. Bij de ont-
wikkeling zijn tal van de bestaande 
gebouwen, veelal met uitzicht 
over het water, hergebruikt. Het 
gebied heeft zich ontwikkeld 

van een havengebied in verval 
tot een aantrekkelijke woonwijk 
met spraakmakende architectuur 
en stedenbouw en een mix van 
functies. Enkele hoogtepunten: het 
Muziekgebouw aan ‘t IJ, Passagiers 
Terminal Amsterdam en het Lloyd 
Hotel.

Inverdan
Inverdan staat voor de integrale 
herontwikkeling van het centrum 
van Zaandam. Globaal omvat 
Inverdan de ontwikkeling van het 
Hermitage Shopping Zaandam met 
daarin een bioscoop met zes zalen, 
grootschalige detailhandel, een 
woontoren en een parkeergarage. 
In het gebied ligt ook een nieuw 
busstation en het nieuwe stad-
huis van Zaanstad. Bijzonder aan 
Inverdan is dat voor het architec-
tonische thema de Zaanse bouwge-
schiedenis is gekozen. De typische 
Zaanse huisjes architectuur is 
zicht baar in het ontwerp van het 
nieuwe stadhuis en in veel andere 
nieuwe gebouwen. 

Modekwartier
Tegen het historische centrum van 
Arnhem ligt het modekwartier, 
onderdeel van de wijk Klarendal 
(voorheen bekend als ‘Tranendal’ 
gezien onder andere de drugspro-
blematiek). In 2005 begonnen de 

woningcorporatie en de gemeente 
het project ‘100 procent mode’. De 
woningcorporatie kocht panden op 
en verhuurde die tegen gunstige 
voorwaarden aan zelfstandige 
ondernemers met eigen producten 
in de modeketen. Inmiddels telt 
het modekwartier zo’n 40 mode- 
ondernemers. Klarendal is niet 
langer een ‘Tranendal’ en het 
modekwartier is inmiddels een 
bezoekdoel op zich geworden.

Paleiskwartier
Het Paleiskwartier is een nieuwe 
wijk in Den Bosch, pal naast het 
Centraal Station, deels gebouwd 
op een voormalig industrieterrein. 
Het is een prestigieuze wijk met 
opvallende architectuur en plein-
tjes en binnentuinen die zorgen 
voor een sfeervol karakter. Het 

Paleiskwartier blijkt ook aantrek-
kelijk voor kantoorgebruikers 
gezien de komst van Ricoh, Van 
Lanschot Bankiers en het Paleis 
van Justitie. Ook telt het onder-
wijsinstellingen en een redelijke 
hoeveelheid horecagelegenheden. 

Raaks
Raaks ligt in het oude centrum 
van Haarlem. Het binnenstedelijk 
project omvat bijna 200 woningen, 
stadskantoor Raakspoort, retail, 
horeca en dienstverlening, een 
bioscoop met acht ondergrondse 
zalen en een ondergrondse 
parkeergarage met 1.200 parkeer-
plaatsen. Met de ontwikkeling is 
de fijnmazige binnenstad uitge-
breid met meer differentiatie van 
functies en een goede verbinding 
met de rest van Haarlem.
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WPM en VGM lanceren 
Steden in Beweging Award

Nieuwe prijs voor dynamische en vitale gebiedsontwikkeling

Een deskundigenpanel heeft vijf projecten genomineerd voor de stiB award (steden in Beweging), 
een nieuwe prijs van wpM groep en vastgoedmarkt. de prijs is voor de gebiedsontwikkeling die 
het sterkst bijdraagt aan de vitaliteit en de dynamiek van stad of dorp. de kanshebbers zijn 
oostelijke Handelskade (amsterdam), inverdan (zaanstad), Modekwartier (arnhem), paleiskwartier 
(den Bosch) en Raaks (Haarlem). op woensdag 5 juni om 16.00 uur op het provada inspiratieforum 
wordt de winnaar van de stiB award 2013 bekendgemaakt.

Johan Mostert

Real Estate Investment 

Management b.v. www.bouwinvest.nl

Stabiel rendement op uw portefeuille?
deel onze expertise
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