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1   Inleiding  

 Buck Consultants International, 2015 

 Vooralsnog vallen de uitgiftecijfers op bedrijvenpark H2O tegen. Om deze 

reden zijn de planvoorschriften om in aanmerking te komen voor vestiging op 

H2O op drie punten verruimd (maar nog niet definitief in een bestemmingsplan 

vastgesteld): 

 Naast een lokale opvangfunctie ook een bovenregionale functie  

 De maximale kavelgrootte van 7.500 m² is losgelaten 

 Maximale bouwhoogte vergroot tot 20 meter 

 Ruimte voor bedrijven in zwaardere milieucategorieën (4 en 5)  

 Hierdoor krijg H2O een breder profiel en kan op nieuwe doelgroepen worden 

gemikt 

 Ook loopt op dit moment een traject om de aansluiting op de A28 te 

verbeteren 

 H2O BV heeft BCI gevraagd een marketingstrategie op te stellen waarbij de 

(nieuwe en ruimere) doelgroepen scherper in kaart worden gebracht en 

waarmee de marketing voortvarend kan worden opgepakt 

Achtergrond 
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Vraagstelling en onderzoeksvragen 

Centrale vraag 

 Wat is het product van H2O en welke doelgroepen (binnen de logistiek en 

binnen de overige toegestane activiteiten) passen daar bij?  

 Met welke marketingstrategie is H2O goed in de markt te zetten?  

 Wat zijn de effecten op de grondexploitatie (Grex) 
 

Onderzoeksvragen 

1 Wat is het profiel van H2O? 

2 Wat zijn Unique Selling Points (USP’s) van H2O? 

3 Welke doelgroepen zijn relevant 

- Segmenten binnen de logistiek 

- Bedrijven met milieucategorie 4 en 5 en overige doelgroepen 

4 Op welke wijze kan H2O zich als vestigingsplaats voor bedrijvigheid in de 

markt positioneren?  

5 Hoe beïnvloedt dat een ambitieus - realistische Grex? 

6 Welke communicatiemiddelen/-kanalen moeten hiervoor worden ingezet? 

 Buck Consultants International, 2015 
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Fase Inhoud Activiteiten 

1 

2 

3 
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Profilering & positionering 

A Profiel H2O, incl. aannames GREX 

B Eerste marktanalyse 

Workshop tbv doelgroepenbepaling 

Identificeren van max 3 potentiële  

doelgroepen voor H20 

Nadere detaillering doelgroepen 

A Definiëring spelers 

B SWOT per doelgroep en kansrijkheid 

C Input voor update Grex H2O 

Strategie op scherp  

Uitwerken marketingstrategie  

• Startoverleg 

• Deskresearch 

• enkele lokale interviews  

• Deskresearch 

• Interactieve workshop  

• Desk research 

•   Overleg Bedrijvenpark  

 H2O 

• Eindrapportage & 

  -presentatie 

Output 

• Profiel (incl. SWOT) H2O 

• Up-to-date overzicht relevante 

 trends 

• Overzicht kansrijke  

 doelgroepen voor H2O 

Plan van aanpak 

• Terugkoppeling resultaten 

• Input voor GREX 

Scherpe marketingstrategie  

voor geselecteerde doelgroepen 

 Buck Consultants International, 2015 
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Aan de slag 

Actieve marketing van H2O 
• Hands-on marketing 

Geen onderdeel opdracht 
Value propositions & databases, 

diverse bedrijfscontacten  

Go/No Go beslissing 
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Leeswijzer 

 

 

 In hoofdstuk 2 wordt het profiel van H2O beschreven. Hoofdstuk 3 gaat in op 

de meest kansrijke doelgroepen voor acquisitie. In hoofdstuk 4 wordt input 

gegeven voor een update van de GREX waarna in hoofdstuk 5 de 

marketingstrategie wordt geschetst. In hoofdstuk 6 tenslotte worden mogelijke 

vervolgstappen uiteengezet  



2 Profilering & positionering H2O 
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Huidige situatie 
 

 Bedrijvenpark H2O ligt ten noorden van 

Hattemerbroek, nabij Zwolle. Het kaartje laat de 

locatie zien: rondom de kruising van de A28 en 

de A50 

 Het terrein bestaat uit twee plandelen van in 

totaal 75 ha bruto: 23 ha aan de Hattemse kant 

en 52 ha aan de Oldebroekse kant. Netto gaat 

het over 50 ha bedrijventerrein. Het plandeel 

Oldebroek is grotendeels ontwikkeld en bouwrijp, 

de planvorming voor het Hattemse plandeel is 

nog niet afgerond 

 Het park heeft (nog) geen directe aansluiting op 

de A28 of A50, verkeer vanaf de snelweg is 

genoodzaakt om via relatief smalle wegen naar 

H2O te rijden 

 Buck Consultants International, 2015 

Lorentz III

Bedrijvenpark H2O
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Situering Bedrijvenpark H2O 

 

 Buck Consultants International, 2015 

Bron: Facts & figures rondom H2O, Stec Groep, 2013, Concurrentieverhoudingen Bedrijventerreinen H2O -  Lorentz III, BCI, 2013 
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Stand van zaken gronduitgifte H2O 

 

 Buck Consultants International, 2015 

De totale uitgifte is op dit moment ca. 0,5 ha 

A28 

A50 

Locatie (mogelijke) toekomstige 

aansluiting op A28 
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Huidige grondprijzen 

 Buck Consultants International, 2015 

 De huidige grondprijzen variëren van € 130/m2 in het binnengebied tot € 

190/m2 voor een zichtlocatie (zie kaart vorige pagina) 

Imago H2O 

 H2O is vooral lokaal/regionaal bekend en minder bij key bovenregionale 

beslissers en/of intermediairs 

 De naam kan verwarrend werken (niet watergebonden of ontsloten door water) 

 Het terrein is veel negatief in de pers, bedrijven zien onrust als een risico factor 

en proberen risico altijd te vermijden bij (grote) investeringen 
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 Lokale bedrijven zijn kritisch over bedrijvenpark H2O 

 (Te) hoge grondprijs 

 Hoge eisen vanuit beeldkwaliteitsplan verhogen bouwkosten en maken 

daarmee voor sommige lokale bedrijven vestiging op H2O te kostbaar 

 Ooit toegezegde ‘grond voor grond’ deal lijkt van tafel – unfair en maakt 

verhuizen zeer kostbaar 

 Vanwege matige ontsluiting weinig meerwaarde in verhuizen naar H2O 

 De ruzie-achtige sfeer rond het bedrijvenpark is storend 

 Gemeenten zouden meer effort moet plegen om partijen als Euroma, van 

Werven en Brimos/Consmema te huisvesten, ook als dat financieel 

kostbaar is, de oplossing ligt (volgens bedrijven) bij de politiek 

Beleving lokale bedrijven  

(interview bedrijvenkringen H2O) 
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Convenant vestigingscriteria 

bedrijventerreinen Noord-Veluwe 

 Buck Consultants International, 2015 

Eind 2006 hebben de gemeenten in de regio Noord-Veluwe een convenant ondertekend 

waarin het vestigingsbeleid van bedrijventerreinen is vastgelegd. Dit is op 11 juli 2014 

door de acht Noord-Veluwse gemeenten gewijzigd (met instemming van de provincie 

Gelderland) 

Voormalig convenant 

 H2O heeft een lokale opvangfunctie 

 Maximale kavelgrootte is 7.500 m² 

 Maximale bouwhoogte is 15 m 

 Ruimte voor bedrijven in milieucategorie 3 

of lager 

Toegestane bedrijvigheid 

 Uitsluitend lokale bedrijvigheid uit de 3 

H2O gemeenten die voldoen aan de 

vestigingsvoorwaarden 

Gewijzigd verruimd convenant juli 2014 

 Actieve marketing op logistieke 

bedrijvigheid buiten de regio toegestaan 

 Lokale bedrijven met milieucategorie 4 of 

5 zijn toegestaan 

 Geen maximale kavelgrootte 

 Lokaal gevestigde bedrijven in 

milieucategorie 4/5 

 Bovenregionale logistieke bedrijven 

+ 

Op basis van de tekst in het verruimde convenant is voor actieve acquisitie uitsluitend logistiek 

toegestaan als doelgroep. De H2O gemeenten geven echter aan dat een bredere interpretatie 

op zijn plaats is en dat ook bedrijven uit andere sectoren tot de doelgroep gerekend kunnen 

worden 
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Planning aanpassing verruimde 

vestigingscriteria uit convenant 

 Buck Consultants International, 2015 

Bestemmingsplan 

 Het aangepaste bestemmingsplan voor H2O met ruimere vestigingscriteria 

is nog niet definitief vastgesteld 

 

Aansluiting op A28 

 Tracéwet-procedure wordt volgens planning gestart medio 2015 

 Aanleg gereed: begin 2018 op z’n vroegst 

 Financiering: 

 Totale investeringskosten € 15,4 mln. 

 10 mln. is gedekt, dus vooralsnog een tekort van 5,4 mln Euro 
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Strength Weaknesses 

• Ligging aan twee belangrijke snelwegen, 

interessante zichtlocatie voor bedrijven 

• Verruimde vestigingsmogelijkheden door 

verruiming convenant 

• Terrein van goede kwaliteit 

 

• Geen directe aansluiting op A28 of A50, op zijn 

vroegst begin 2018 gerealiseerd 

• Relatief hoge grondprijzen voor de sectoren 

logistiek en (boven-)lokaal gemengd 

• ‘Knellend’ bestemmingsplan nog niet gewijzigd 

• Matig imago (weinig bedrijven en ruziënde 

partners) 

Opportunities Threats 

• Aanleg afrit A28 (begin 2018 mogelijk gereed) 

• Vaststellen ruimer bestemmingsplan 

• Actieve en gerichte marketing en promotie van 

het bedrijvenpark 

 

• Concurrentie van regionale bedrijvenparken 

• Lokale bedrijven kunnen huidige locatie niet 

verkopen (verhuizen daarom zeer kostbaar) 

SWOT analyse H2O 
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Conclusies profiel H2O 

 Buck Consultants International, 2015 

 H2O is direct aan de A28 en de A50 gelegen, een goede aansluiting ontbreekt 

echter vooralsnog. Deze komt op zijn vroegst begin 2018 gereed (op de A28) 

 Na aanpassing van het convenant zijn de volgende doelgroepen toegestaan: 

 Lokaal gemengd 

 Bovenlokaal gemengd 

 Logistiek 

 Zwaardere bedrijvigheid in hogere milieucategorieën 

 Het bestemmingsplan waarin de verruimde vestigingsmogelijkheden zijn 

vastgelegd is nog niet definitief vastgesteld 

 Het imago van H2O is momenteel matig hetgeen potentiele vestigers kan 

afschrikken 



3 Doelgroepenbepaling 
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De doelgroepenbepaling vindt plaats in 2 stappen: 
 

3A High level selectie doelsectoren 

 Inventarisatie lokale leads 

 Verkenning van sterke sectoren in de regio en dynamiek 

 

3B Doelgroepen voor acquisitie 

 Segmenten binnen sterke en dynamische sectoren die zich het best lenen voor 

acquisitie 

 
 

 Buck Consultants International, 2015 
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3A High level selectie doelgroepen 
 De doelgroepen voor H2O zijn geografisch in twee categorieën in te delen: 

1 Lokale bedrijvigheid: het terrein is ontwikkeld om met name lokale bedrijvigheid uit 

de H2O gemeenten op te vangen. Dit blijft een belangrijke doelgroep 

2 Bovenlokale bedrijvigheid: de gewijzigde vestigingsvoorwaarden maken het 

mogelijk ook bovenlokale bedrijven (eventueel in hogere milieucategorieën) aan te 

trekken 

 Buck Consultants International, 2015 

1 Lokale bedrijvigheid 

 H2O BV beschikt over een acquisitielijst met ca. 20 lokale bedrijven. Deze is 

opgedeeld in een short list met actuele leads en een long list met minder 

actuele leads/ leads die op langere termijn een locatie zoeken 

 Op de short list staan in totaal 6 lokale bedrijven met belangstelling voor 

vestiging op H2O. De belangstelling van de volgende 5 bedrijven is het meest 

concreet:  
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Overzicht lokale leads met concrete belangstelling op short list 

Bedrijf Status 

Van Werven Contract afgesloten voor 3,5 ha. Uitvoering ligt in 2019 en grond wordt geruild 

Euroma Serieus in gesprek met H2O, past niet in huidige bestemmingsplan (bouwhoogte 

van 15m, omvang gewenste kavel 4,5 ha en milieucategorie 4). Bovendien is er 

discussie over achter de te laten kavel en heeft Euroma elders alternatieve 

vestigingsmogelijkheden 

Consmema Wil ca. 1 ha afnemen. Discussie met gemeente over achter te laten kavel 

Brimos Wil ca. 1 ha afnemen. Discussie met gemeente over achter te laten kavel 

 Op de long list staan nog eens 13 lokale bedrijven met een zekere interesse 

voor vestiging op H2O. De slagingskans voor deze leads wordt door H2O 

BV ingeschat op 10-25%. Het betreft bedrijven uit diverse sectoren, van 

logistiek tot producerende bedrijven en dienstverleners 
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 Naast de huidige leads hebben er in het verleden ook bedrijven met interesse 

voor vestiging op H2O voor andere terreinen gekozen. Voor Wehkamp en De 

Weerd transport geldt dat de vestigingsvoorwaarden op H2O in de periode 

dat zij interesse hadden onvoldoende overeen kwamen met de eisen die ze 

stelden. In het verruimde convenant en met de nieuwe aansluiting op de A28 

had dit mogelijk anders gelegen: 

 

 
 

 

 

Conclusie 

 Er is onder lokale bedrijven enige interesse voor vestiging op H2O. De 

achtergrond en activiteiten van deze bedrijven is zeer divers. Enkele bedrijven 

die in het verleden voor een andere locatie hebben gekozen hadden indien 

H2O al over ruimere vestigingsvoorwaarden en directe aansluiting op de A28 

beschikte mogelijk voor vestiging op H2O gekozen 

Bedrijf Status 

Wehkamp H2O is niet gekozen door o.a. te beperkte kavelgrootte (10 ha nodig) en 

bereikbaarheid snelweg 

De Weerd transport Voor Hessenpoort gekozen vanwege ruimere vestigingsvoorwaarden 

OrthoMetals Hebben voor vestiging in Meppel gekozen 



2 Bovenlokale bedrijvigheid 
 

 

 Voor bovenlokale doelgroepen voor acquisitie is gekeken naar sectoren die 

sterk zijn in de regio en bovendien dynamiek kennen. Gezien de kenmerken 

van H2O en de toegestane doelgroepen ná verruiming van de voorwaarden in 

het convenant (waarmee de provincie reeds heeft ingestemd), zijn met name 

producerende en logistieke bedrijven interessant 

 

Marktdynamiek 
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Agro&Food = de kern bestaat uit de primaire 

productie van (grondstoffen voor) 

levensmiddelen en de verwerking hiervan in de 

voedingsmiddelenindustrie 

 

HTSM = High Tech Systemen en Materialen. 

Onder deze sector vallen onder andere de in 

de regio ruim vertegenwoordigde subsectoren 

ontwerp en advies, software, vervaardiging van 

machines en apparaten en metaalindustrie 

Aantal werkzame personen landelijke industriële 

topsectoren Regio Zwolle (in absolute getallen, 2014) 

Bron: Regio Zwolle Monitor, 2014 
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 Er zijn ca. 2.700 industriële bedrijven in de regio Veluwe, dit is 5,3% van het 

totaal aantal bedrijven 

 Er is met name veel werkgelegenheid in de Agro & Food sector, deze is met 

54.000 arbeidsplaatsen de grootste werkgever in de regio Zwolle. Naast de 

voedselproducerende agrarische bedrijven is het vooral de 

voedingsmiddelenindustrie die zorgt voor banen in deze sector 

 De sectoren High Tech Systemen en Materialen (HTSM) en Logistiek volgen 

op enige afstand 

Regionale economie 
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Bron: Regio Zwolle Monitor, 2014 

Banenverlies per sector als gevolg van faillissement in de Regio 

Zwolle (in absolute getallen, Q4 2012 – Q3 2014) 

Huidige positie Regio Zwolle 

In de sectoren bouw, 

industrie en groothandel 

zijn veel banen verloren 

gegaan in de periode 

2012-2014  
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 Het aantal buitenlandse investeringen (projecten) is in 2013 op hetzelfde 

niveau als in 2011 

 De meeste buitenlandse investeringen vonden plaats in de provincies Noord-

Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. De provincie Gelderland staat in de 

middenmoot als het gaat om het aantrekken van buitenlandse investeerders 

Bron: NFIA, Jaarresultaten 2013 
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Regionale verdeling buitenlandse projecten 

1) Betreft investeringen waarbij NFIA bij betrokken was. Investeringen bestaan uit projecten als ‘Eerste vestiging van buitenlandse 

onderneming’, ‘uitbreiding’, ‘uitbesteed’, ‘behoud’ en ‘M&A’. De meeste investeringen vinden plaats in de ‘Marketing & Verkoop’ 

en ‘Hoofdkantoren’ 

2) Aantal logistieke en productie investeringen zijn niet bekend in 2009 en 2010 

2) 

2) 

1) 

Buitenlandse investeringen in Nederland 



Wereldwijde locatiekeuze projecten BCI 
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Buitenlandse investeringen Logistiek 

en Productie 

2010 2011 2012 2013 2014 

Logistiek 40% 35% 30% 33% 32% 

Productie 24% 22% 20% 20% 21% 

2010 2011 2012 2013 Gemiddeld 

Aantal FDI* projecten 67 76 60 62 ~100% 

Aantal FDI* Logistiek en Productie 25% 27% 25% 23% ~25% 

Bron: Buck Consultants International, 2015 

Bron: IPA World, 2015 

Aantal buitenlandse investeringen in Nederland 

* Foreign Direct Investments 

 Logistiek en productie maken maar een klein onderdeel uit van alle buitenlandse 

investeringen/projecten in Nederland. Over het algemeen zijn er meer logistieke 

projecten dan productie projecten in de markt. Het aandeel dat in Gelderland 

neerslaat is beperkt 



Volumemutaties per sector jaar op jaar in % 2013 2014 2015 

Industrie -1,1 1,8 2,8 

Bouw -4,5 0 3 

Automotive -8 -3 2,5 

Groothandel -0,8 2 3,2 

Detailhandel/Food -1,8 1 1,2 

Detailhandel/Non-Food -5,7 0,2 0,8 

Horeca & recreatie -1 0,8 1 

Transport & logistiek -0,6 1 1,9 

Zakelijke dienstverlening -1,5 1 2 

Gezondheidszorg 1,8 0,8 0,8 

24  Buck Consultants International, 2015 

Economische verwachtingen voor 

Nederland Sectorontwikkelingen 

Bron: Rabobank, Cijfers & Trends, 2014 

 Sectoren met een 

positieve groei-

verwachting die 

bovendien aansluiten bij 

de propositie van H2O 

zijn met name: 

 Industrie 

 Groothandel 

 Food 

 Transport & logistiek 

 Op de komende pagina’s worden deze sectoren nader uitgewerkt 
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 Groei vooral voor bedrijven met een directe of indirecte relatie met export 

 Naast export is innovatie een essentiële voorwaarde voor groei in de sector. Het 

ontwikkelen van duurzame producten zal hierbij steeds vaker centraal staan 

 Technologische vooruitgang neemt toe via innovaties op deelgebieden zoals: 

nanotechnologie, 3D printing, sensortechnologie, composiet- en bio-based 

materialen en biotechnologie 

 Dat machines en robots steeds meer de productie overnemen zal ongetwijfeld 

leiden tot een evolutie van verdienmodellen 

 

Industrie 

Bron: Rabobank, Cijfers & Trends, 2014 
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 Groothandels zijn actief in verschillende ketens, de vooruitzichten per keten 

verschillen sterk 

 Het overkoepelende beeld is dat de sector NIET volledig profiteert van het 

economisch herstel, er is volume stijging maar de omzetten lopen terug door 

prijs- en marge daling 

 De detailhandel en logistiek dienstverleners nemen functies over waardoor 

groothandels het gevaar lopen deels te worden uitgeschakeld 

 Alleen door toegevoegde waarde te kunnen leveren kunnen groothandels 

overleven 

 Buck Consultants International, 2015 

Groothandel 

Bron: Rabobank, Cijfers & Trends, 2014 
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 Wereldwijd moet de voedselproductie fors toenemen en Nederland kan op dit 

gebied een gidsland zijn 

 Er zijn interessante export kansen en kennis dient een onderdeel van het 

verdienmodel te zijn. Ook de Supply Chain moet efficiënt worden ingericht om 

verspilling tegen te gaan  

 Door de opkomst van online verkoop van food ontstaat er een breed 

assortiment 

 

 Buck Consultants International, 2015 

Food 

Bron: Rabobank, Cijfers & Trends, 2014 
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 In de transportsector verschillen de ontwikkelingen per deelmarkt 

 Het wegvervoer neemt in volume toe, niet alleen door het aantrekken van de 

export maar ook door de hogere bedrijvigheid in consumentgerichte sectoren 

 De concurrentie is nog steeds fors en rendement is alleen haalbaar door een 

hoge bedrijfsefficiency, het bieden van aanvullende logistieke diensten en het 

bundelen van ladingsstromen door samenwerking 

 Vooral middelgrote bedrijven vertonen groei, de post- en koeriersbedrijven 

profiteren in 2015 nog fors van de groeiende online verkopen 

 

 Buck Consultants International, 2015 

Transport 

Bron: Rabobank, Cijfers & Trends, 2014 
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 Buck Consultants International, 2015 

Eerste conclusies high level selectie doelsectoren 

 

Sector 

Inschatting potentie 

voor H2O 

 

Opmerking 

Industrie ++ 
Verder uitgewerkt in 3B, 

doelgroepen voor acquisitie 

Groothandel +/- Alleen niche spelers eventueel 

Food +/+ 
Meegenomen als onderdeel van 

logistiek 

Logistiek ++/+ 
Verder uitgewerkt in 3B, 

doelgroepen voor acquisitie 

+++ Zeer goed 

++ Goed 

+ Redelijk 

- Laag 

 Gebaseerd op deze analyse zijn de sectoren industrie en logistiek verder 

uitgewerkt 
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3B Doelgroepen voor acquisitie 

1   Sector industrie 

 De industrie is in Nederland één van de grootste sectoren qua werkgelegenheid 

en omzet 

 Nederland telt ruim 45.000 industriële bedrijven, het MKB is sterk 

vertegenwoordigd 

 Kleinbedrijf (tot 10 werknemers)  : ~36.000 bedrijven 

 Middenbedrijf (10 tot 100 werknemers)  : ~8.500 bedrijven 

 Grootbedrijf (meer dan 100 werknemers) : ~1.300 bedrijven 

 De sector laat sinds 2014 weer groei zien, hoewel dit vooralsnog een grillig 

verloop kent 

Groei industriële 

productie in 

Nederland, 

Duitsland en de VS 

Bron: Datastream, 2014 
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 Inzoomend op sectoren ontstaat het volgende beeld voor wat betreft 

volumeontwikkeling en waarde-aandeel in de totale productie:  

 Machinebouw kent de sterkste volumeontwikkeling én het grootste waarde-aandeel 

(27%) 

 Metaal volgt met 24% waarde-aandeel en een redelijke volumeontwikkeling in de 

laatste 2 jaren 

 Elektro (waarde-aandeel 23%) laat over een langere periode beperkte groei zien, 

evenals rubber & kunststof en transportmiddelen 

Volume ontwikkeling vijf branches binnen de maakindustrie en 

(waarde)aandeel in totale productie maakindustrie 

Bron: My Industry (ING 2014) 
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 De volumegroei van de maakindustrie vertaalt zich niet/nauwelijks naar groei in 

werkgelegenheid vanwege een sterke stijging in arbeidsproductiviteit, snelheid 

en flexibiliteit door automatisering 

Ontwikkeling omvang industrie, economie, werkzame 

personen en aandeel industrie in BBP (1970 – 2010) 

 Deze ontwikkeling brengt met zich mee dat extra ruimtevraag vanuit de sector 

industrie beperkt is 

Bron: My Industry (ING 2014) 

Groeiverwachting 
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 Groei is met name gedreven door buitenlandse vraag (export). De verwachting 

is dat Nederlandse bedrijven de komende jaren meer gaan exporteren maar 

ook in de (nieuwe) exportlocaties productievestigingen openen. Nederlandse 

productiebedrijven kijken daarbij volgens een studie van ING (2014) met name 

naar Oost-Europa. Dit zal ten koste gaan werkgelegenheidsgroei in Nederland  

Segmentatie industriële sector 

De meest kansrijke segmenten binnen de maakindustrie zijn Machinebouw en 

Metaalproductenindustrie (zie pagina 31). Enkele trends: 
 

 Machinebouw kansrijk én competitief: 

 Focus op R&D, productie van ‘strategische’ onderdelen, marketing en 

eindassemblage 

 Uitbesteden van standaardproductie; 

 Toenemende automatisering vraagt om intelligente software en 

samenwerking met gespecialiseerde partners 
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 Metaalproductenindustrie: 

 Toenemende vraag naar hoogwaardige, samengestelde producten 

 Communicatie tussen machines (smart factory) wordt steeds belangrijker 

 Eindafnemers doen een groter beroep op de ontwikkelingscapaciteit van 

toeleveranciers 

 Ontwikkeling en (experimenteel) gebruik van nieuwe productietechnieken 

zoals 3D-printing 

 

Conclusies 
 

 Het aantal buitenlandse investeringen uit de industriële sector in Gelderland 

is zeer beperkt 

 De sector laat groei zien, maar hogere productiviteit, snelheid en flexibiliteit 

door automatisering leidt tot afname van werkgelegenheid 

 De concurrentie uit lagelonenlanden is sterk 
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 Investeringen in uitbreiding van de productiecapaciteit door Nederlandse 

bedrijven zullen voor een belangrijk deel in het buitenland (lage lonen landen) 

plaatsvinden 

 De behoefte van de sector industrie naar ruimte op bedrijventerreinen is 

beperkt. Toekomstige vraag zal met name gedreven zijn door 

vervangingsvraag (de huidige locatie voldoet niet meer) en grotendeels uit de 

regio komen 

Doelgroep voor H2O:    
 

 BCI verwacht dat investeringen in de industrie met name uit de regio zullen 

komen. De industriële bedrijvigheid in de regio is zeer divers. Voor wat betreft 

acquisitie adviseert BCI deze niet op een specifiek segment te richten maar dit 

sectorbreed in te steken. De bovenlokale doelgroep voor acquisitie binnen de 

sector industrie wordt daarom breed gedefinieerd als regionaal gevestigde 

producerende bedrijven 
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2   Sector logistiek 

 De regio Zwolle is geen echte 

logistieke hotspot. Het is echter 

de enige locatie ten noorden van 

de lijn Amsterdam – Arnhem met 

een top 10 positie op de 

Logistieke kaart van Nederland 

2014 

 De regio bevindt zich niet echt op 

de internationale vrachtroute 

(anders dan de lijn 

Amsterdam/Rotterdam – Brabant 

– Limburg) 

 De propositie van de regio Zwolle 

is met name sterk voor bedrijven 

die Noord- en Midden-Nederland 

willen beleveren 

Bron: Logistiek Magazine (2014) 
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Trimodale inlandterminals 

Railterminals 

Binnenvaartterminals 

Terminals in zee-/ shortseahaven 

Terminals in oprichting 

Bron: BCI, 2015 

Overzicht terminals in  

Nederlands  

 De ligging van de regio 

Zwolle buiten de 

internationale 

handelsroutes wordt 

onderstreept door relatief 

lage dichtheid van 

overslagterminals 
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Logistieke markt =  vervoerende verladers + logistieke dienstverleners + logistiek 

georiënteerde groothandel + logistiek gerelateerde zakelijke 

dienstverlening   

 Er zijn verschillende indelingen mogelijk. BCI heeft, gebaseerd op de ligging, 

kenmerken en vestigingsvoorwaarden van H2O, de meest relevante 

segmenten vet/rood gedrukt aangegeven 

Segmentatie logistieke markt 

Segmentatie per 

sector* 

 

 Hightech 

 Pharma 

 Medtech 

 Food 

 Chemicals 

 Fashion 

 Spare parts 

 E-commerce 

Segmentatie 

per modaliteit 

 

 Weg 

 Water 

 Spoor 

 Lucht 

 (Pijpleiding) 

 

 

 

Segmentatie per 

verzorgingsgebied 

 

 Stad/regio  

 Provincie/ 

landsdeel 

 Nationaal 

 Europees 

 Wereldwijd 

 

 

Segmentatie per 

aanvoerroute 

(herkomst) 

 Regionale 

productie 

 Wegvervoer 

 Luchtvracht 

 Zeevracht 

 

 

 

Segmentatie per 

type eenheid 

 

 Parcel/express 

 Groupage 

 FTL 

 Geconditio-

neerd vervoer 

 Bulk 

 

 

*   Binnen segmentatie per sector heeft BCI gekozen voor sectoren die bovengemiddelde 

dynamiek kennen in (Midden-)Nederland (zie ook voorgaande analyse). De overige sectoren 

kennen minder dynamiek of passen minder goed bij de specifieke kenmerken van H2O 
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Gelet op de karakteristieken van H2O en kansrijke segmenten, onderscheidt BCI 

logistieke doelgroepen binnen drie thema’s  

 

E-fulfilment is sector-overschrijdend en past niet goed in de eerder 

gepresenteerde segmentatie. BCI heeft er voor gekozen deze doelgroep als 

separaat thema op te nemen 

H2O 

B  

Sectorspecifiek 

A 

Transport-

bedrijven (3PL) 

C 

E- fulfilment 

 Buck Consultants International, 2015 

Drie geselecteerde  thema’s binnen de sector logistiek 

Logistieke doelgroepen voor H2O 
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Tijdens een interne brainstorm heeft BCI binnen de 3 thema’s 4 mogelijke 

doelgroepen gedefinieerd:  

A Transportbedrijven (3PL) B Sectorspecifiek C  E-fulfilment 

A1 In de regio gevestigde 

transportbedrijven met 

verplaatsings-/ 

uitbreidingsbehoefte 

B1 Food distributie 

 

C1 Bedrijven uit verschillende 

sectoren met een sterk 

ontwikkelde e-fulfilment afdeling 

(met name fashion, elektronica, 

food) 

A2 Bovenregionale logistieke bedrijven 

die Noord- en Midden-Nederland 

willen bedienen 

 Buck Consultants International, 2015 

Vier mogelijke logistieke doelgroepen voor H2O 
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De 4 mogelijke doelgroepen binnen de logistiek zijn uitgewerkt en aan de hand 

van de volgende legenda gescoord op concurrentiekracht en marktdynamiek:  

0 +++ 

+ 

0/+ ++ 

Slecht Uitstekend 

Goed 

Redelijk 

Matig 

Voor het scoren van concurrentiekracht H2O is uitgegaan van de toekomstige 

situatie, aan de volgende randvoorwaarden is voldaan: 
 

 Bestemmingsplan is aangepast (grotere kavelgrootte mogelijk en 

milieucategorie 4/5) 

 Ontsluiting op A28 is gerealiseerd 

 Bedrijventerrein is 24/7 toegankelijk 

 Buck Consultants International, 2015 

Aanpak 



Concurrentiekracht Marktdynamiek Slaagkans concept 

A1 In de regio gevestigde transportbedrijven met verplaatsings-/ 

uitbreidingsbehoefte 
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Doelgroep Business drivers 

 In de regio gevestigde transportbedrijven met 

verplaatsings-/uitbreidingsbehoefte 

 Groei faciliteren 

Concurrentiekracht H2O 

Sterke elementen 

 Gunstig gelegen voor het bedienen van Noord- en 

Midden-Nederland 

 Bestaande regionale klantenbasis 

Matige/zwakke elementen 

 Sterke concurrentie andere terreinen in de grotere regio 

 (Nu nog) zeer matige ontsluiting en beperkte 

kavelgrootte 

 Grondprijs vrij fors voor logistieke sector 

Verwachtte marktdynamiek (BCI expertise) Hardheid ruimere vestigingsvoorwaarden 

 Beperkte markt, matig/redelijk  Hoog 

Inschatting slaagkans acquisitie 

 Matig/redelijk, beperkt aantal target bedrijven 

A Transportbedrijven (3PL) 

0 +++ 

+ 

0/+ ++ 

0 +++ 

+ 

0/+ ++ 

0 +++ 

+ 

0/+ ++ 

 Buck Consultants International, 2015 



A2 Bovenregionale logistiek dienstverleners die Noord- en 

Midden-Nederland willen bedienen 
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Doelgroep Business drivers 

 Bovenregionale logistiek dienstverleners die Noord- en 

Midden-Nederland bedienen (TNT, DHL etc.) 

 Consolideren 

 Bedienen Noord- en Midden-Nederland 

 

Concurrentiekracht H2O 

Sterke elementen 

 Gunstige ligging voor het bedienen van Noord- en 

Midden-Nederland 

Matige/zwakke elementen 

 Relatief hoge grondkosten 

 (Nu nog) zeer matige ontsluiting voor logistieke 

activiteiten en beperkte kavelgrootte 

Verwachtte marktdynamiek (BCI expertise) Hardheid ruimere vestigingsvoorwaarden 

 Relatief grote markt, matige dynamiek  Hoog 

Inschatting slaagkans acquisitie 

 Redelijk 

Concurrentiekracht Marktdynamiek Slaagkans acquisitie 

0 +++ 

+ 

0/+ ++ 

0 +++ 

+ 

0/+ ++ 

0 +++ 

+ 

0/+ ++ 

 Buck Consultants International, 2015 
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 Wegvervoer neemt toe in volume door aantrekken van de export maar ook door een 

hogere bedrijvigheid in consumentgerichte sectoren, tarieven blijven achter en 

concurrentie is fors: veel logistieke dienstverleners krabbelen misschien volume-gewijs 

langzaam uit het dal, maar blijven er financieel gezien nog in steken 

 Binnen de EU wordt wegvervoer ontmoedigd, terwijl vervoer over spoor en water wordt 

gestimuleerd 

 Samenwerking, schaalvergroting en verdere internationalisering blijven actueel (kan 

leiden tot consolidatie) 

 MVO en duurzaamheid worden steeds belangrijker 

 Hoogwaardige ICT en automatisering zijn een must door toenemende complexiteit 

 Stadsdistributie en regulering hiervan door gemeenten in samenwerking met enkele 

partijen neemt de komende jaren toe 

 Vraag naar kwalitatief hoogstaand logistiek vastgoed neemt toe. Aantal m2, 

bereikbaarheid en toegang tot meerdere vervoersmodaliteiten zijn hierbij van belang 
 

Enkele kanttekeningen 

 Er is een tekort aan hoog opgeleide logistieke vakmensen, de aanwas van jong personeel 

stokt 

 Transportbedrijven zijn ruimtevragers die relatief weinig werkgelegenheid bieden 

 De financiële gezondheid van veel van deze (met name kleinere) bedrijven blijft een 

vraagteken 
 Buck Consultants International, 2015 

Logistiek dienstverleners 
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B Sectorspecifiek 

B1 Food distributie 
 

Doelgroep Business drivers 

 Distributiecentra van supermarkten/ food bedrijven 

 Gespecialiseerde 3PL 

 Centraliseren distributiecentra 

 Faciliteren van groei 

Concurrentiekracht H2O 

Sterke elementen 

 Prima ontsluiting naar Noord- en Midden-Nederland 

(groot marktbereik), centrale ligging 

 Focus op nationale markt + belevering internationale 

markt van regionale producenten 

Matige/zwakke elementen 

 Sterke concurrentie van terreinen in de grotere regio 

 (Nu nog) zeer matige ontsluiting en beperkte 

kavelgrootte 

 Relatief hoge grondprijzen 

Verwachtte marktdynamiek (BCI expertise) Hardheid ruimere vestigingsvoorwaarden 

 Supermarkten laten nog positieve groei zien 

 Foodbedrijven bevinden zich in een groeimarkt. 

Redelijke marktdynamiek 

 Hoog 

Inschatting slaagkans acquisitie 

 Redelijk 

Concurrentiekracht Marktdynamiek Slaagkans acquisitie 

0 +++ 

+ 

0/+ ++ 

0 +++ 

+ 

0/+ ++ 

0 +++ 

+ 

0/+ ++ 

 Buck Consultants International, 2015 
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 Redelijk stabiele markt, local-for-local markt en veelal georiënteerd op het 

binnenland 

 Kansen m.n. in logistieke activiteiten. Groei m.n. in e-fulfilment en groothandel 

 Cruciaal voor groothandelaren in food zijn flexibiliteit en snelheid, efficiency en 

toegevoegde waarde 

 Centrale locatie in het land is cruciaal 

 B2C: vers is hot trend, snelheid belangrijk  

 B2B aan horeca/ziekenhuizen: kansen voor aantrekken van groothandelaren in food 

(bv. Sligro) en ook high-end food (“Macro+”): toegevoegde waarde en kwaliteit 

 Ligging H2O biedt goede mogelijkheden:  

 Aansluiten op het nieuwe werken en fullservice bieden aan de automobilist door bv. 

afhaalpunt van supermarkt voor de passerende automobilist op weg naar huis 

(nieuwe afrit A28 cruciaal!) 
 

Kansrijk voor H2O: ja, met name RDC’s en als onderdeel van e-fulfilment 
 

Mogelijke doelgroepen: 

 De supermarktketens met e-kanaal 

 Groothandelaren in food producten 

 Gespecialiseerde 3PL’s 
 Buck Consultants International, 2015 

Food 
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‘Grote jongens’ 
‘Supermarkt-

specialist’ 

Voorbeeld: ‘Grote jongens’ versus 

‘Supermarkt-specialist’ 



C E-fulfilment 
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Doelgroep Business drivers 

 Bedrijven uit verschillende sectoren die zich op e-

fulfilment richten: Fashion, Consumenten elektronica en 

food (afhaalpunten) 

 Gespecialiseerde e-fulfilment 3PL’s (TNT Fashion etc.) 

 Bedienen groeiende markt van internetaankopen 

Concurrentiekracht H2O 

Sterke elementen 

 Centrale ligging in Noord- en Midden-Nederland 

 Relatief groot marktbereik 

Matige/zwakke elementen 

 Sterke concurrentie van bedrijventerreinen in de regio 

 (Nu nog) zeer matige ontsluiting en beperkte 

kavelgrootte 

 Relatief hoge grondprijzen 

Verwachtte marktdynamiek (BCI expertise) Hardheid ruimere vestigingsvoorwaarden 

 Goed  Zeer hoog 

Inschatting slaagkans acquisitie 

 Redelijk/goed 

Concurrentiekracht Marktdynamiek Slaagkans concept 

0 +++ 

+ 

0/+ ++ 

0 +++ 

+ 

0/+ ++ 

0 +++ 

+ 

0/+ ++ 

C1 E-fulfilment bedrijven 

 Buck Consultants International, 2015 
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E-fulfilment 
 

 E-commerce groeit sterk. Online winkelen is met 6% toegenomen in 2014 

 Er worden online meer grote, verse, zware en goedkope producten (bv. 

witgoed, food bestellingen) gekocht 

 De grootste productgroepen binnen e-fulfilment zijn telecom/IT/kleding en 

elektronica/witgoed gevolgd door boeken/muziek/video’s 

 De grootste omzetstijging in 2014 komt op naam van de post- koeriersdiensten: 

de omzet is met 5% toegenomen 

 Logistieke ketensamenwerking is belangrijk: door efficiëntie mogelijkheden 

neemt logistieke bundeling en samenwerking toe in Nederland. Dit gebeurt 

veelal op locaties waar logistieke dienstverleners hun logistieke activiteiten 

hebben geconcentreerd 

Logistieke segmenten binnen e-fulfilment 
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E-fulfilment doelgroepen 

 Doelgroepen binnen e-fulfilment zijn te segmenteren aan de hand van hun 

belangrijkste activiteiten: 

Bedrijven Front office Logistics Back Office 

Producenten, zoals Apple, Nike, Nespresso +++ + + 

Bricks and clicks retailers, zoals HEMA, 

Albert.nl, H&M, Zara 

+++ + + 

E-tailers, zoals Wehkamp, Amazon, 

Coolblue, Bol.com 

+++ ++ + 

3PLs, zoals Menlo, DHL, PostNL, CEVA, 

DPD 

0 +++ + 

Express services, zoals UPS, FedEx 0 +++ 0 

E-fulfilment service providers, zoals 

Arvato, Docdata, TopPak, S+H 

+ +++ ++ 

 Front office: marketingafdeling, webshop, hoofdkantoor 

 Logistics: het fysiek organiseren van de logistieke stromen (inclusief 

distributiecentrum) 

 Back office: het afhandelen van klachten/retouren/vragen over leveringen 



Beoordeling acquisitiepotentieel logistieke doelgroepen 
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Doelgroep Business driver Concurrentie-

kracht H2O 

Markt-

dynamiek 

Inschatting 

slaagkans 

A1 In de regio gevestigde 

transportbedrijven met 

verplaatsings-

/uitbreidingsbehoefte 

 Groei faciliteren +/++ o/+ o/+ 

A2  Bovenregionale logistieke 

bedrijven die Noord- en 

Midden-Nederland willen 

bedienen 

 Consolideren 

 Bedienen Noord- en 

Midden-Nederland 

+/++ o/+ + 

B1 Food distributie  Centraliseren 

distributiecentra 

+/++ + + 

C1 E-fulfilment  Bedienen groeiende 

markt van 

internetaankopen 

+ ++ +/++ 

o Slecht 

+ Matig 

++ Goed 

+++ Uitstekend 

 Buck Consultants International, 2015 

Overzicht logistieke doelgroepen 
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Conclusie: doelgroepen voor acquisitie 
 

 Voor acquisitie adviseert BCI de volgende doelgroepen 

 
Doelgroep Kenmerken Actieve 

acquisitie 

Lokaal gemengd Interessante doelgroep. Er is al goed zicht op deze groep. 

Bestaande contacten dienen te worden onderhouden 

Ja 

Bovenlokaal 

gemengd 

Buitenlandse bedrijven vestigen zich nauwelijks in de regio. Voor 

acquisitie van bovenlokale gemengde bedrijvigheid adviseert BCI 

om te focussen op regionaal gevestigde producerende bedrijven 

Ja 

Logistiek Logistiek is een interessante doelgroep voor H2O. Met name het 

deelsegment e-fulfilment biedt goede kansen. In mindere mate 

zijn ook bovenregionale logistieke bedrijven die Noord- en 

Midden-Nederland willen bedienen en food distributie interessant 

Ja 

HMC Het aantal producerende bedrijven in een Hogere Milieu 

Categorie in de regio is beperkt. Van buitenlandse bedrijven 

verwacht BCI nauwelijks investeringen in dit segment 

Nee 



4  Input voor GREX-update 
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 De GREX voor H2O dient jaarlijks goedgekeurd te worden. Gebaseerd op 

verschillende beschikbare studies van derden, de doelgroepenanalyse en een 

eigen analyse van uitgifte van bedrijventerreinen in de regio, heeft BCI input 

gegeven voor een update van de uitgangspunten en aannames die aan de 

GREX ten grondslag liggen 

Opmerking: 

Het opleveren van een volledig nieuwe GREX is geen onderdeel van de opdracht, de 

input van BCI is gebaseerd op een beoordeling van bestaande inschattingen over 

opnametempo en grondprijzen (STEC (2013), Rho (2014), H2O BV (2013), Ernst & 

Young (2014)). Daarnaast heeft BCI een analyse gemaakt van opname van 

bedrijventerrein in de regio om meer grip te krijgen op de opnamecapaciteit van de 

regionale markt 



 Buck Consultants International, 2015 54 

Bestaande ramingen 

 

 Verschillende partijen hebben ruimtebehoefte-ramingen uitgevoerd voor H2O 

en/of de regio Noord-Veluwe: 

 STEC 2013 

 Vernieuwd perspectief 2013 

 Rho Adviseurs, Voorontwerp voor bestemmingsplan H2O (gebaseerd op 

RPB cijfers) 

Conclusie 

 In 2030 is het terrein bijna volledig uitgegeven (47 ha) in het minimale 

scenario, en volledig in het max. scenario 

STEC rapportage 2013, vraaginschatting H2O 

  Vraagprognose in ha Gemiddelde uitgifte  

per jaar Periode 2013-2020   2021-2030   Totaal   

  min max min max min max min max 

Gemengd/lokaal 16 18 0 0 16 18 1.1 1.2 

Logistiek 15 30 10 15 25 45 1.7 3.0 

Zwaar 3 6 3 6 6 12 0.4 0.8 

Totaal 34 54 13 21 47 75 3.1 5.0 

STEC, Facts en figures rondom H2O, 2013 
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Vernieuwd perspectief 2013 

 De inschatting van STEC is door H2O behoudend realistisch vertaald ten 

behoeve van de GREX in het document ‘Naar een Vernieuwd Perspectief’ 

(2013): 

Conclusie 

 H2O BV gaat er van uit dat de uitgifte in 2030 op ca. 40,5 hectare zal liggen. 

Met name de sector logistiek zal verantwoordelijk zijn voor een groot deel van 

de opname 

Aanpassing STEC cijfers in vernieuwd perspectief (2013) 

  Vraagprognose in ha       

  2013-2020 2021-2030 Totaal 

Gemiddelde 

uitgifte/ jaar 

Gemengd/lokaal 8.5 0 8.5 0.6 

Logistiek 14 15 29 1.9 

Zwaar 1.5 1.5 3 0.2 

Totaal 24 16.5 40.5 2.7 
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Rho Adviseurs, Voorontwerp voor  

bestemmingsplan H2O 

 

 Eind 2014 heeft Rho adviseurs, gebaseerd op het Transatlantic Market 

scenario, de volgende raming voor de regio Noord-Veluwe gepresenteerd: 

Conclusie 

 In de regio Noord-Veluwe is tot 2025 een (beperkt) overschot aan 

bedrijventerreinen van 9,1 ha. 

 Bovenstaande tabel gaat er van uit dat H2O volledig voor de doelgroep 

logistiek/HMC (Hogere Milieu Categorie) gereserveerd wordt. Indien ook 

gemengd/lokaal doelgroep blijft voor H2O kan het tekort aan gemengd/lokaal 

bedrijventerrein en het overschot aan logistiek/HMC op H2O gecompenseerd 

worden 

  Vraagprognose in ha 

Aanbod in 

ha   

Gemiddelde vraag 

per 

Periode 2015 - 2025 tot 2025 Confrontatie jaar in de regio 

Gemengd/lokaal 67.8 51.8 -16 6.78 

Logistiek/HMC 68 93.1 25.1 6.8 

Totaal 135.8 144.9 9.1 13.58 
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Conclusie bestaande ramingen 

 

 

 Zowel het vernieuwd perspectief als Rho Adviseurs gaan uit van een redelijke 

vraag tot respectievelijk 2030/2025. Wel geven beide ramingen aan dat er 

sprake is van overaanbod in de regio dat er waarschijnlijk toe leidt dat H2O 

niet geheel kan worden uitgegeven in de genoemde perioden 



Input BCI voor update GREX 

 

 

BCI geeft, mede gebaseerd op bestaande vraagramingen, input voor een update 

van de GREX voor H2O. Hiervoor wordt gekeken vanuit marktperspectief: wat 

heeft de markt daadwerkelijk opgenomen in de laatste jaren en wat zijn gangbare 

grondprijzen: 

 

A Verwachte opname per periode 

 Is er dynamiek in de regio? 

 Hoe vertaalt dit zich naar ruimtevraag op H2O? 

 

B Realistische prijsstelling 
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Is er dynamiek in de regio? 

 Naast de beschikbare ramingen heeft BCI geïnventariseerd in welke mate er 

sprake is van dynamiek. Hiervoor is gekeken naar: 

 Huidige leads H2O 

 Historische uitgifte in de regio (IBIS) 

 Buck Consultants International, 2015 59 

A Verwachte opname per periode 

Huidige leads H2O 

Bedrijf Status 

Van Werven Contract afgesloten voor 3,5 ha. Uitvoering ligt in 2019 en grond wordt geruild 

Euroma Serieus in gesprek met H2O, past niet in huidige bestemmingsplan (bouwhoogte 

van 15m, omvang gewenste kavel 4,5 ha en milieucategorie 4). Bovendien is er 

discussie over achter de te laten kavel en heeft Euroma elders alternatieve 

vestigingsmogelijkheden 

Consmema Wil ca. 1 ha afnemen. Discussie met gemeente over achter te laten kavel 

Brimos Wil ca. 1 ha afnemen. Discussie met gemeente over achter te laten kavel 
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 Bovendien bestaat er een leads short list met ca. 8 bedrijven waar mee 

gesproken is (slagingskans ingeschat tussen de 10-25%) plus een long list 

van nog eens 46 bedrijven, waarvan 13 lokaal 

 Naast de huidige leads hebben er in het verleden ook bedrijven met interesse 

voor vestiging op H2O voor andere terreinen gekozen. Voor Wehkamp en De 

Weerd transport geldt dat de vestigingsvoorwaarden op H2O in de periode dat 

zij interesse hadden onvoldoende overeen kwamen met de eisen de ze 

stelden. In het verruimde convenant en met de nieuwe aansluiting op de A28 

had dit mogelijk anders gelegen: 

Bedrijf Status 

Wehkamp H2O wordt niet gekozen door o.a. te beperkte kavelgrootte (10 ha 

nodig) en bereikbaarheid snelweg 

De Weerd transport Voor Hessenpoort gekozen vanwege ruimere vestigingsvoorwaarden 

OrthoMetals Hebben voor vestiging in Meppel gekozen 

Conclusie leads H2O 

 Er is enige interesse voor vestiging op H2O van met name lokale bedrijven 
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Regionaal beeld 

 

Historische uitgifte in de regio (IBIS) 

 IBIS is een database waarin van alle Nederlandse bedrijventerreinen wordt 

bijgehouden hoeveel hectare er jaarlijks wordt uitgegeven 

 Om een uitspraak te kunnen doen over dynamiek in de ruimere regio, heeft 

BCI voor de afgelopen 10 jaar bekeken wat er gemiddeld per jaar wordt 

opgenomen 

 Aangezien H2O op bovenregionale vraag mikt als het gaat om de doelgroepen 

logistiek en de hogere milieucategorieën is de regio gedefinieerd als de regio 

Noord-Veluwe plus een aantal steden in de grotere regio waar grotere kavels 

beschikbaar zijn en die ook op bovenregionale vraag mikken: 

 Zwolle 

 Kampen 

 Apeldoorn 

 Deventer 

 Dronten 
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Dit geeft het volgende beeld: 

Grondprijs 

min EUR

Grondprijs max 

EUR

Totaal aanbod 

(netto ha)

Beschikbaar 

aanbod 

(netto) Hard (ha)

Zacht 

(ha)

Totaal 

uitgegeven 

grond 2003 - 2013 

(netto ha.)

Gemiddelde 

uitgifte (2003-

2013)

Gemiddelde 

uitgifte (2003-

2007)

Gemiddelde 

uitgifte (2008-

2013)

GELDERLAND APELDOORN 121.4 173.3 201.5 75.8 47.8 28.0 66.1 6.0 6.3 5.8

ELBURG 195.0 210.0 26.9 15.0 5.4 9.6 2.5 0.2 0.0 0.4

ERMELO 163.6 12.4 3.4 0.0 3.4 7.3 0.7 1.3 0.1

HARDERWIJK 173.3 222.3 140.9 83.3 30.5 52.8 28.9 2.6 2.2 3.0

HATTEM 110.0 163.3 57.5 51.0 33.7 17.4 0.8 0.1 0.0 0.1

HEERDE 125.0 187.5 31.6 8.0 3.5 4.5 3.6 0.3 0.0 0.6

OLDEBROEK 130.0 150.0 23.6 7.8 7.1 0.8 3.0 0.3 0.3 0.2

NUNSPEET 19.9 19.7 0.0 19.7 0.2 0.0 0.0 0.0

TOTAAL GELDERLAND 514.3 264.0 127.9 136.1 112.3 10.2 10.1 10.3

OVERIJSSEL

DEVENTER 144.0 180.0 347.1 50.9 50.9 0.0 21.2 1.9 1.7 2.1

KAMPEN 64.7 88.2 150.6 76.2 26.2 50.0 70.2 6.4 4.6 7.9

ZWOLLE 116.6 161.0 386.5 138.0 63.5 74.5 80.6 7.3 9.2 5.7

TOTAAL OVERIJSSEL 884.2 265.2 140.6 124.5 172.0 15.6 15.5 15.8

FLEVOLAND DRONTEN 71.8 124.0 194.9 103.9 45.4 58.5 36.7 3.3 4.1 2.7

Totaal regio 152.6 1593.4 633.0 313.9 319.1 321.1 29.2 29.7 28.8

Conclusie Historische uitgifte in de regio 

 Gemiddelde uitgifte in de regio valt niet tegen: 28,8 ha per jaar 

 Daar tegenover staat een fors aanbod van bedrijventerreinen: 633 ha (waarvan 313 ha direct 

uitgeefbaar) 

 Indien het huidige uitgiftetempo vastgehouden kan worden is er voor de komende 21 jaar (tot 

2036) voldoende (harde + zachte) voorraad aan bedrijventerrein (633/28,8 = ~21 jaar) 
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Conclusie dynamiek 
 

 Er is een aantal lokale leads. De grond-voor-grond constructie waar enkele 

bedrijven gebruik van kunnen maken leidt niet tot een positief effect voor de 

GREX 

 Gebaseerd op historische uitgifte is de dynamiek in de grotere regio redelijk 

groot, zelfs in de economisch lastige jaren 2008-2013 was er een redelijke 

opname 

 Indien de huidige opname in de regio stand houdt is de voorraad 

bedrijventerrein (hard + zacht) in de regio voldoende voor de komende 21 jaar 

(tot 2036) 
 

Uitbreidingsvraag bedrijventerreinen 

 Het CPB heeft vier economische ontwikkelings-scenario's voor Europa tot aan 

het jaar 2040 ontwikkeld: Strong Europe, Global Economy, Regional 

Communities en Transatlantic Market. Deze scenario’s liggen ten grondslag aan 

ruimtebehoefte inschattingen op bedrijventerreinen tot 2040. Momenteel wordt 

het Transatlantic Market scenario als meest realistisch gezien, ook door de 

provincie Gelderland. Voor Gelderland en de Noord-Veluwe wordt de 

uitbreidingsvraag als volgt ingeschat: 
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Uitbreidingsvraag naar bedrijventerreinen Gelderland 

Uitbreidingsvraag naar bedrijventerreinen Noord-Veluwe 

 Op basis van het 

Transatlantic Market scenario 

droogt de uitbreidingsvraag 

naar bedrijventerrein in 

Gelderland op rond 2022-

2023 

 In Noord-Veluwe ligt dit punt 

net iets later, rond 2025 

 Vraag ná deze periode zal 

vervangingsvraag betreffen 

van bedrijven die in hun 

bedrijfsvoering gehinderd 

worden door een suboptimale 

locatie (bijvoorbeeld matige 

ontsluiting of een verouderd 

gebouw) 

Bron: Centraal Planbureau (2003) 

Uitbreidingsvraag in de regio 
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Hoe vertaalt dit zich naar ruimtevraag op H2O? 

 Op basis van bestaande ramingen zijn de opname schattingen als volgt: 

 Vernieuwd perspectief: totale opname op H2O tot 2030: 40,5 hectare 

 Vraagraming Noord-Veluwe Rho Adviseurs: 135,8 ha, resulterend in een overschot 

aan bedrijventerrein in de regio van 9,1 hectare tot 2025 
 

 Zonder een uitgebreide ruimtebehoefteraming uit te voeren (valt niet binnen het 

bestek van deze opdracht) constateert BCI het volgende voor de doelgroepen 

voor H2O: 

 Lokaal gemengd (waaronder industrie): vraag van ca. 10 hectare tot 2035 lijkt redelijk 

 Bovenlokaal gemengd (met name industrie): beperkt vraag van regionaal gevestigde 

bedrijven 

 Logistiek: relatief veel dynamiek binnen deze sector. Een analyse van vestigers op de 

regionale bedrijvenparken waar grotere kavels beschikbaar zijn (Zuiderzeehaven, 

Hessenpoort en Lorentz) bevestigt dit beeld. Van alle vestigers in de laatste 3 jaar (42 

in totaal) waren er 13 (31%) in de sector logistiek (gebaseerd op PropertyNL, zie tabel 

volgende pagina) 

 Hogere milieucategorieën/productie: enige dynamiek, met name onder MKB-ers 

Ruimtevraag op H2O 
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Zuiderzeehaven, Kampen Postcode      

Bedrijf Jaar Soort Activiteit 

VN OG Kampen BV 2014 Industrial   

Fit for Free 2014 Leisure Sport & Welzijn 

Aldi Supermarkt 2013 shopping Supermarkt 

Kloek Pallets Kampen 2013 Industrial Productie, reparatie 

Find It Holading 2013 Industrial Groothandel 

Schotte Kunsttoffen 2013 Industrial Productue 

Hubo Kampen 2013 Shopping Groothandel 

De Roo Group 2012 Industrial Regionaal overslag centrum 

Stichting Dimence Group 2012 Industrial Standplaats 

2deronde.nl 2011 Industrial Groothandel 

Beenhakker Rotterdam BV 2011 Industrial Logistiek 

Prakton Assessment Training & Coaching 2010 Industrial Dienstverlening 

Vitel International 2010 Industrial Groothandel (webwinkel) + opslag 

Vermeulen 2009 Industrial Tankstation (Esso) 

        

Hessenpoort, Zwolle Postcode      

Bedrijf Jaar Soort   

Wehkamp 2013 Industrial Distributiecentrum 

Cotap 2013 Industrial Groothandel 

Veneta BV 2013 Office Detailhandel + bedrijfsruimte 

Euromaster Bandenservice 2011 Industrial Garage 

Mol Diervoeding 2011 Industrial Groothandel 

Aspen Real Estate Investment 2010 Industrial Logistiek centrum 

Buisman Warehousing 2010 Industrial Opslag 

Energiewacht Groep 2010 Industrial Detailhandel 

        

Lorentz Haven + II + III, Harderwijk Postcode      

Bedrijf Jaar Soort   

Bakker bedrijfswagen  Groep 2014 Industrial Autodealer 

Alcoa Nederland 2014 Industrial Productie 

Haza Groep 2013 Industrial Detailhandel 

Jansen op- en overslag 2013 Industrial Op- en overslag 

Alcoa Nederland 2012 Industrial Productie 

Glaszetbedrijf van den berg 2012 Industrial Glashandel 

Stichting Pak-Aaan 2011 Office Dienst 

Stichting open doors international 2011 Office Dienst 

Kwik-fit Nederland 2011 Office Hoofdkantoor 

Merkmeester BV 2010 Office Reclamebureau 

Syntus BV 2010 Industrial onbekend 

Ploeger Groep 2010 Industrial Distributie 

Aannemingsmaatschappij Schuuring 2010 Office Dienst 

WB Autoschade 2010 Industrial Garage 

Kwik-fit Nederland 2010 Office Hoofdkantoor 

Dijkstra & van Puffelen 2010 Office Dienst 

Covebo 2010 Office Bouwbedrijf 

Reno Style 2009 Industrial onbekend 

Boels verhuur 2009 Industrial Opslag: machineverhuur 

Maatwerktrappen.nl 2009 Industrial Groothandel 

Torsit Metaalbewerking 2009 Industrial Productie 
Bron: PropertyNL, 2015 

Overzicht nieuwe vestigingen 

op de bedrijventerreinen  

 Zuiderzeehaven 

 Hessenpoort 

 Lorentz 
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 BCI gaat er in haar reflectie op bestaande ramingen van uit dat de volgende 

randvoorwaarden ingevuld gaan worden in de komende periode: 

 Nieuwe aansluiting op A28: gerealiseerd begin 2018 

 Aangepaste bestemmingsplan wordt definitief vastgesteld 

 De grondprijs wordt marktconform aangepast (zie B Realistische prijsstelling) 

 De marketing en pro-actieve acquisitie van het terrein met haar nieuwe, 

ruimere vestigingsmogelijkheden wordt serieus opgepakt 

Inschatting BCI 

 
  Opname in hectares   

  2015-2020 2021-2030 2031-2035 Totaal 

Lokaal gemengd 5 4 1 10 

Bovenlokaal gemengd 4 3 1 8 

Logistiek 8 14 6 28 

HMC 1,5 1,5 0 3 

Totaal 18,5 22,5 8 49 

Resulterende raming BCI 
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 BCI sluit grotendeels aan bij de eerdere ruimtebehoefte inschatting voor lokale 

bedrijven (vernieuwd perspectief, 8,5 ha.). De langere looptijd van de GREX 

(tot 2035) geeft een totale ruimtebehoefte inschatting van 10 ha. 

 De doelgroep bovenlokaal gemengd (met name de sector industrie) is, waar 

het bovenregionale vraag betreft, relatief beperkt. Vraag naar bedrijventerreinen 

zal met name vervangingsvraag betreffen, geen uitbreidingsvraag. Tot 2035 lijkt 

ca. 8 hectare haalbaar 

 Gezien de relatief hoge dynamiek in de sector logistiek en de prima 

vestigingsvoorwaarden indien H2O de nieuwe randvoorwaarden gerealiseerd 

heeft, is BCI van mening dat deze sector het meest veelbelovend is voor H2O. 

Voordat bedrijven uit deze sector zich daadwerkelijk zullen vestigen zal de 

aansluiting op de A28 echter gereed moeten zijn. BCI verwacht na 

gereedkoming een piek in de opname door logistieke bedrijven en een totale 

opname tot 2035 van ca. 28 ha.  

 De markt voor producerende bedrijven in hogere milieucategorieën is relatief 

beperkt. BCI verwacht voor deze doelgroep een beperkt aantal vestigers met 

een totale ruimtevraag van ca. 3 ha. 

Resulterende raming BCI 
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Actieve acquisitie en marketing is noodzakelijk voor het succesvol vermarkten 

van H2O. Er zal qua inspanning een piek moeten liggen ongeveer een jaar 

vóór t/m een jaar ná gereedkoming van de aansluiting op de A28 (naar 

verwachting begin 2018, het gaat dus om de periode 2017-2018), zodat een 

stevige organisatie en aanpak kan worden neergezet. Als dit gedaan is en de 

marketingacties zijn uitgezet en lopen kan met minder inzet volstaan worden 

 

Gezien de verwachting dat de uitbreidingsvraag naar bedrijventerreinen rond 

2022 is opgedroogd (met volgens CPB voorspellingen mogelijk een uitloop 

van enkele jaren) is de periode 2018 – 2022 cruciaal in het verkopen van 

kavels op H2O. In de perioden ná 2022 zal vervangingsvraag de belangrijkste 

reden zijn voor bedrijven om een nieuwe locatie te overwegen. De omvang 

van vervangingsvraag is naar verwachting relatief beperkt 

Belangrijke randvoorwaarde 
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B Realistische prijsstelling 
 

 

 

 De huidige prijsstelling op H2O is vrij fors, van 130 Euro in het binnengebied tot 

190 Euro direct aan de A28 en A50 

 Voor de sector logistiek gelden op de logistieke topterreinen in Nederland (top-3 

uit de hotspots lijst van het magazine ‘Logistiek’) de volgende vraagprijzen:  

 Nr. 1 Venlo: 120 Euro/m² 

 Nr. 2 Tilburg: 110-140 Euro/m² 

 Nr. 3 Roosendaal: 150 Euro/m² 
 

 In Zwolle Hessenpoort (nr. 8 op de hotspotslijst) geldt een bandbreedte van 

127-195 Euro/m² maar kiezen logistieke bedrijven in de regel voor de lager 

geprijsde kavels. Er bestaat op Hessenpoort geen prijsstelling per doelgroep 

maar per kavel en afhankelijk van de ligging op het park. Ruwweg wordt op 

basis van de praktijk echter het volgende geconstateerd 

 Logistiek: 140-150 Euro/m² (E-fulfilment, andere vormen van logistiek gaan 

voor lagere prijzen) 

 Zichtlocaties: 170 Euro/m² (vd Valk, Scania, Mercedes) 

 Kleinere kavels (modern gemengd) 135-140 Euro/m² 
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 De meeste bedrijventerreinen koppelen grondprijs niet aan doelgroep maar aan 

locatie. Een voorbeeld waar dit wel gebeurt is Vossenberg West in Tilburg. 

Grondprijzen per doelgroep zijn daar: 

 Productie standaard: 130-140 Euro (binnenterrein) 

 Productie hoger: 140-160 

 Productie hoogwaardig: 160-170 (zichtlocatie) 

 Logistiek: 110-140 

 

 Prijzen op terreinen in de regio die grotere kavels aanbieden zijn: 

Gemeente Bedrijvenpark Type bedrijventerrein Netto grond beschikbaar (ha.) Prijs per m² 

H2O gemeenten H2O Gemengd 

bedrijventerrein 

49,5 €130 tot €190 

Harderwijk Lorentz III Gemengd 

bedrijventerrein 

43,5 €153 tot €192 

Kampen Zuiderzeehaven Gemengd 

bedrijventerrein 

8,5 Max. €123 

Zwolle Hessenpoort Gemengd 

bedrijventerrein 

49 €127 tot €195 

Totaal 150,5 
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 Voor de doelgroepen waar H2O op mikt schat BCI in dat de volgende 

grondprijzen realistisch zijn (met mogelijke uitschieters naar boven voor een 

zichtlocatie):  

 

Doelgroep 

Grondprijs 

(Euro/m²) Toelichting 

Lokaal 135-145 Lokale bedrijven geven aan dat de huidige grondprijzen voor hen aan de 

hoge kant zijn. Een bandbreedte van 135-145 Euro/m² lijkt haalbaar met 

mogelijke uitschieters tot ca. 170 Euro/m² voor een zichtlocatie 

Modern gemengd 135-145 Deze doelgroep lijkt voor wat betreft vestigingseisen en mogelijkheden 

erg op de lokale bedrijven. De prijsstelling zit in dezelfde orde van 

grootte, ook met mogelijke uitschieters tot ca. 170 Euro/m² voor een 

zichtlocatie 

Logistiek 125-150 Op logistieke hotspots als Venlo, Tilburg en Roosendaal, wordt rond de 

120-140 Euro/m² gevraagd (de daadwerkelijk gerealiseerde prijs ligt daar 

vaak onder). H2O zal binnen deze bandbreedte moeten blijven om een 

serieuze kandidaat voor deze doelgroep te zijn. E-fulfilment bedrijven zijn 

mogelijk bereid een iets hogere prijs te betalen, bijvoorbeeld voor een 

zichtlocatie (140-150 Euro). Het regionale voorbeeld Wehkamp heeft op 

Hessenpoort echter bewust voor een niet-zichtlocatie met een lagere 

grondprijs gekozen 

HMC 140-150 Beperkte markt met in de regio een behoorlijke keuze 

Realistische grondprijs voor H2O 



5  Strategie op scherp 

BCI adviseert het volgen van 2 sporen voor de H2O marketingstrategie: 
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Spoor 1: Verbeteren bekendheid en imago H2O 

Spoor 2: Actieve acquisitie op de geselecteerde doelgroepen 

Daarbij zijn verschillende marketing tools en instrumenten mogelijk: 

Adverteren 

Marketing tools en instrumenten 

Persoonlijke verkoop 

PR/free 

publicity 

Netwerken/ 

multipliers 

Internet/ 

website 

Event 

marketing 

Direct 

marketing 



Strategie/doel 
 

 Het imago en de bekendheid van H2O zijn matig 

 Imago: de huidige berichtgeving in de lokale pers is negatief en richt zich 

op meningsverschillen tussen verschillende belanghebbenden  

 Bekendheid: de doelgroep van H2O is tot dusver lokale bedrijvigheid 

geweest. Buiten de H2O gemeenten geniet het terrein nauwelijks 

bekendheid 

 Het opbouwen van een sterker imago en bovenlokale bekendheid verdient 

op korte termijn aandacht 
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Spoor 1: Verbeteren bekendheid en 

imago H2O 



Activiteiten 
 

 Installeren van een stabiele organisatie met een heldere structuur (al in gang 

gezet) 

 Ontwikkelen algemeen promotiemateriaal met aandacht voor de verruimde 

vestigingsmogelijkheden en verwachte aansluiting op de A28 

 Updaten website 

 Informeren van intermediairs (via brochures, nieuwsbrieven etc.) zoals: 

 Ontwikkelingsmaatschappij: OostNV 

 Regionale Kamers van Koophandel 

 Belastingadviesbureaus 

 Regionale makelaars 
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Voorgestelde activiteiten spoor 1 



 Op basis van de doelgroepenanalyse is gekozen voor de volgende vier 

doelgroepen voor acquisitie: 

 Lokaal gemengd 

 Regionaal gevestigde producerende bedrijven 

 Logistiek: 

− Bovenregionale logistieke bedrijven 

− E-fulfilment 

 

1 Lokaal gemengd 
 

High level karakteristieken 

 Lokaal gevestigde bedrijven met een diverse achtergrond 

 Kavelomvang veelal <5.000 m², beperkt aantal grotere ruimtevragers 

 Relatief veel partijen die pand en grond in eigendom nemen 
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Spoor 2:  Actieve acquisitie op 4  

 geselecteerde doelgroepen 



Strategie/doel 

 H2O BV heeft al goed zicht op het lokale bedrijfsleven en haar mogelijke 

interesse voor vestiging op H2O. Knelpunten voor daadwerkelijke vestiging 

zijn met name de matige ontsluiting en de grondkosten. De achter te laten 

locatie is vaak onverkoopbaar waardoor verhuizen zeer kostbaar is 

 De H2O gemeenten hebben het terrein in eerste instantie voor lokale 

bedrijvigheid aangelegd en zien deze bedrijven ook graag op H2O landen  
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Adverteren 

Marketing tools en instrumenten 

Persoonlijke verkoop 

PR/free 

publicity 

Netwerken/ 

multipliers 

Internet/ 

website 

Event 

marketing 

Direct 

marketing 

Voorgestelde activiteiten lokaal gemengd 

Legenda: groen = inzet specifieke marketing tools, licht blauw = geen inzet specifieke  marketing tools 



 Bijhouden bestaande contacten met bedrijven en blijven informeren via 

nieuwsbrief 

 Contact houden met H2O bedrijvenkringen. Zij dienen goed geïnformeerd te 

worden over de ontwikkelingen rond H2O 

 Website aanpassen met verruimde vestigingsmogelijkheden 

 Communiceren over aangepaste grondprijzen 
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Vervolg voorgestelde activiteiten lokaal gemengd 



2 Regionaal gevestigde producerende bedrijven  

 

High level karakteristieken 

 Producerende regionaal gevestigde MKB bedrijven die een goed ontsloten 

representatieve locatie zoeken 

 Inschatting gemiddelde kavelomvang: 2.000-6.000 m² 

 Verschillende bedrijven zullen er voor kiezen pand en grond in eigendom te 

nemen 

 Type gebouw afhankelijke van de aard van de bedrijvigheid zeer uiteenlopend 

 

Strategie/doel 

 In de regio rond de H2O gemeenten bevinden zich een behoorlijk aantal 

producerende (MKB) bedrijven. Vanwege het risico op het verlies van personeel 

is het zoekgebied bij verplaatsingen geografisch vaak beperkt (binnen 15-20 

kilometer) 

 Veel van dergelijke bedrijven bevinden zich op locaties waar nauwelijks 

mogelijkheden zijn voor uitbreiding, met soms bovendien een knellend 

bestemmingsplan en suboptimale bereikbaarheid 
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 Voor dergelijke bedrijven kan H2O (na verruiming van de 

vestigingsmogelijkheden en de nieuwe aansluiting op de A28) een prima 

oplossing bieden 

 Een directe benadering van regionaal gevestigde bedrijven ligt gevoelig bij 

andere gemeenten, BCI stelt voor de nadruk te leggen op het informeren over 

de mogelijkheden op H2O maar bedrijven niet direct te benaderen 
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Voorgestelde activiteiten regionaal gevestigde producerende 

bedrijven 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adverteren 

Marketing tools en instrumenten 

Persoonlijke verkoop 

PR/free 

publicity 

Netwerken/ 

multipliers 

Internet/ 

website 

Event 

marketing 

Direct 

marketing 

Legenda: groen = inzet specifieke marketing tools, licht blauw = geen inzet specifieke  marketing tools 
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 Algemene promotie door adverteren in regionale bladen en het updaten van 

de website. Er dient met name te worden ingegaan op: 

 de gunstige ligging van H2O aan de A50 en A28 

 het optimale bereik vanuit H2O binnen de regio en daar buiten 

 de directe nabijheid van de economisch sterke regio Zwolle 

 de ruime keuzemogelijkheden in kavelomvang en bouwhoogte 

 Bezoeken regionale evenementen, indien mogelijk de 

vestigingsmogelijkheden op H2O presenteren 

 Regio Zwolle Congres (georganiseerd door MKB regio Zwolle) 

 Opstellen database regionaal gevestigde producerende bedrijven voor 

toezenden elektronische nieuwsbrief 

 Samenwerken met gemeenten in de regio voor een zo goed mogelijke 

afstemming van regionale vraag op het aanbod van bedrijventerreinen. Er 

zijn momenteel al gesprekken gaande met Zwolle over een mogelijke 

‘overloopfunctie’. Daarnaast moet verkend worden of de marketing in 

regioverband kan worden opgepakt met Zwolle/ de regio Zwolle 

Vervolg voorgestelde activiteiten regionaal gevestigde producerende 

bedrijven 



 Bewerken netwerken/multipliers 

 MKB Regio Zwolle (www.mkbregiozwolle.nl) 

 Grotere makelaars met vestigingen in de regio (DTZ, Dynamis 

(Rodenburg) etc.) 

 Kamers van Koophandel (regio’s Oost-Nederland en Gooi- Eem- en 

Flevoland) 
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3 Bovenregionale logistieke bedrijven  
 

High level karakteristieken 

 Logistieke bedrijven met een focus op het beleveren van Noord- en Midden-

Nederland 

 Kavelomvang 10.000 – 50.000 m² 

 Bouwhoogte: ~13 meter (ca. 10-11 meter vrije hoogte in gebouw) 

 In de regel worden distributiecentra gehuurd door de gebruikers. Panden 

worden veelal gerealiseerd door ontwikkelaars als Prologis en Goodman om 

daarna in eigendom te worden genomen door investeerders als Reef, 

Deutsche Bank en AXA 

http://www.mkbregiozwolle.nl/
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Strategie/doel 

 Logistiek dienstverleners met een focus op het beleveren van Noord- en 

Midden-Nederland vinden op H2O een prima vestigingslocatie met een 

behoorlijk bereik. De locatie is zowel voor grotere ruimtevragers als voor 

middelgrote spelers interessant 

Voorgestelde activiteiten bovenregionale 

logistieke bedrijven 

Adverteren 

Marketing tools en instrumenten 

Persoonlijke verkoop 

PR/free 

publicity 

Netwerken/ 

multipliers 

Internet/ 

website 

Event 

marketing 

Direct 

marketing 

Legenda: groen = inzet specifieke marketing tools, licht blauw = geen inzet specifieke  marketing tools 

 Algemene promotie d.m.v. adverteren en op orde brengen van eigen website. 

Er dient met name te worden ingegaan op: 

 de gunstige ligging van H2O aan de A50 en A28 
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 het grote bereik vanuit H2O voor same/next day delivery in Noord- en Midden-

Nederland 

 de directe nabijheid van de economisch sterke regio Zwolle 

 de ruime keuzemogelijkheden in kavelomvang en bouwhoogte 

 Waar mogelijk ingaan op mogelijkheden van free publicity (bv. Supply Chain 

Magazine, Logistiek, Evo Magazine, Transport & Logistiek) 

 Samenstellen database van logistieke bedrijven die Noord- en Midden-

Nederland bedienen voor het toezenden van een elektronische nieuwsbrief 

 Prospects opvolgen die aangegeven hebben op termijn mogelijk interesse te 

hebben in vestiging op H2O 

 Bezoeken van nationale logistieke beurzen/platforms zoals: 

 Nationale Distributiedag – jaarlijks congres georganiseerd door NDL 

 Dinalog Jaarcongres – jaarlijks congres georganiseerd door Dinalog  

 Logistica - vakbeurs op het gebied van logistiek en 

goederenstroombeheersing binnen de Benelux (1x in de 3 jaar, eerst 

volgende beurs is in 2015) 
 

Op deze bijeenkomsten kan ook de e-fulfilment doelgroep benaderd worden 



 Indirecte marktbenadering via netwerken/multipliers zoals:  

 Buck Consultants International, 2015 85 

Makelaars in de regio 

 DTZ 

 Dynamis 

Anderen/intermediairs 

 Adviesbureaus 

 Ingenieursbureaus 

Ontwikkelingsmaatschappijen 

 NOM 

 Ontwikkelingsmaatschappij 

Oost NV 

 Typen spelers die benaderd kunnen worden zijn: 

 Ontwikkelaars: zoals Prologis, Goodman, WDP etc. Deze zijn interessant 

omdat zij via een optie op een kavel en een voorlopig plan voor het 

bouwen van een warehouse snel kunnen inspelen op mogelijke interesse 

van eindgebruikers 

 Gebruikers: de producenten/verladers/merken zelf 

 Dienstverleners: (inter-)nationaal opererende partijen (zie pagina 87) 



 Dergelijke spelers kunnen benaderd worden met een value proposition (zie 

ook Hoofdstuk 6  Mogelijk vervolg) 

 Een value proposition is een op maat gemaakte presentatie die gericht 

inspeelt op de uitdagingen en vragen van de doelgroep. Naast het 

introduceren van H2O gaat het om de manier waarop het terrein een 

logistieke oplossing kan bieden voor bedrijven uit de doelgroep en de 

kansen die er liggen voor bedrijven die Noord- en Midden-Nederland willen 

bedienen 
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87  Buck Consultants International, 2015 

Overzicht mogelijke doelgroep-bedrijven; logistiek dienstverleners top 15 Nederland 

# Naam bedrijf # Medewerkers NL # Vestigingen NL M2 warehouse NL Netwerk 

1 DHL Supply Chain 3.185 59 724.000 Wereldwijd 

2 DB Schenker 2.750 35 190.000 Wereldwijd 

3 Kuehne & Nagel 2.600 26 500.000 Wereldwijd 

4 Ceva Logistics 2.100 17 245.000 Wereldwijd 

5 UPS SCS 1.860 12 180.000 Wereldwijd 

6 DSV 1.800 20 430.000 Wereldwijd 

7 Bakker Logistiek 1.650 12 285.000 Benelux 

8 Rhenus Logistics 1.500 32 155.000 Wereldwijd 

9 Wim Bosman 1.450 7 340.000 Wereldwijd 

10 Flextronics Logistics 1.350 1 130.000 Wereldwijd 

11 Norbert Dentressangle 1.350 14 477.000 Wereldwijd 

12 Geodis 1.249 13 Niet beschikbaar Wereldwijd 

13 Nabuurs 1.100 25 200.000 Benelux 

14 Simon Loos 1.100 23 85.000 Benelux 

15 Syncreon 1.063 3 117.500 Wereldwijd 

Bron: Top 100 Logistiek Dienstverleners 2013, BCI 2014 

Top-15 Logistiek 



4 E-fulfilment 

 
 

High level karakteristieken 

 Bedrijven die via een webshop bestelde producten leveren 

 Kavelomvang 3-10 hectare 

 Bouwhoogte: ~13 meter (10-11 meter vrije hoogte in gebouw) 

 Panden worden veelal gerealiseerd door ontwikkelaars als Prologis en 

Goodman om daarna in eigendom te worden genomen door investeerders als 

Reef, Deutsche Bank en AXA 

 

Strategie/doel 

 E-fulfilment is een sterk groeiend segment binnen de logistiek met een 

behoorlijke dynamiek. Voor next-day delivery binnen Nederland biedt H2O een 

prima locatie met een groot bereik 

 Deze doelgroep kan zowel direct als indirect benaderd worden 
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 Bezoeken van nationale én internationale logistieke beurzen/platforms zoals: 

 Logistiek & E-commerce – georganiseerd door BBP Media  

 Nationale Distributiedag – jaarlijks congres georganiseerd door NDL 

 Dinalog Jaarcongres – jaarlijks congres georganiseerd door Dinalog  

 Transport & Logistics – jaarlijkse internationale vakbeurs  

 Logistica - vakbeurs op het gebied van logistiek en goederenstroombeheersing binnen 

de Benelux (1x in de 3 jaar, eerst volgende beurs is in 2015) 
 

 Indirecte marktbenadering via netwerken/multipliers zoals:  

 

 

 

 

 

 

 Het opstellen van een database met bedrijven die actief zijn op het gebied van e-

fulfilment. Daarbij dient ingezoomd te worden op de volgende typen spelers: 

 Gebruikers: de producenten/verladers/merken zelf 

 Dienstverleners: de logistiek dienstverleners (3PLs) 
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Makelaars in de regio 

 DTZ 

 Dynamis 

 JLL 

 CBRE 

Anderen/intermediairs 

 Adviesbureaus 

 Ingenieursbureaus 

Ontwikkelingsmaatschappijen 

 Netherlands Foreign 

Investment Agency (Den 

Haag) 

 Ontwikkelingsmaatschappij 

Oost NV 



 Een belangrijke tool voor het benaderen van deze doelgroep is een value 

propostion 

 Een value proposition is een op maat gemaakte presentatie die gericht 

inspeelt op de uitdagingen en vragen van de doelgroep. Naast het 

introduceren van H2O gaat het om de manier waarop het terrein een 

logistieke oplossing kan bieden voor e-fulfilment bedrijven die de 

Nederlandse en mogelijk een gedeelte van de Duitse markt willen 

bedienen 
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6  Mogelijk vervolg 
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 Het daadwerkelijk, praktisch en actiegericht vermarkten van Bedrijvenpark 

H2O is de volgende stap. Een concreet actieplan is op specifiek verzoek van 

de opdrachtgever geen onderdeel van deze rapportage. BCI is graag bereid 

om in een mogelijke vervolgopdracht een hands on actieplan te ontwikkelen 

 

Voorgesteld vervolg 

 Om concreet ‘aan de slag’ te kunnen met marketing is nodig: 

 Professionele marketingorganisatie 

 Duidelijke boodschap richting doelgroep en typen bedrijven 

 Datebases met naam en contactgegevens van relevante bedrijven 

 Centrale marketingboodschap richting potentiële doelgroepen 

 Een Value Propositie (per doelgroep) met daarin alle relevante informatie 

over H2O 
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Brochure 
 

 Brede doelgroep 

 Aanbodgericht 

 Algemene informatie 

 Geen relatie met concrete 

marketing acties 

 Tekst 

Value Proposition 
 

 Specifieke doelgroep 

(inclusief subsectoren) 

 Klantgericht 

 Specifieke informatie (‘value’) 

 Directe relatie met concrete 

marketing acties 

 PowerPoint 

 Buck Consultants International, 2015 

Verschil brochure en Value Proposition  



Bijlagen 
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Bijlage I  Het locatiekeuzeproces 

Bijlage II Grondprijzenanalyse 



Bijlage I Het locatiekeuzeproces 
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Hoe kies je als eindgebruiker een optimale 

vestigingsplaats? 

Als je de goede locatiekeuze maakt: 
 

 Redelijke kosten (value for money) 

 Tevreden personeel 

 Geen operationele problemen 

 Flexibiliteit 

 Weinig risico’s 

Als je de verkeerde locatiekeuze maakt: 
 

 Hoge kosten  

 Ontevreden personeel 

 Operationele problemen  

 Geen flexibiliteit 

 Eerder noodzaak tot dure verhuizing 

 

Elk bedrijf maakt zijn eigen unieke locatiekeuze: 

 Verschil in activiteit/productieproces 

 Verschil in milieugevoeligheid 

 Verschil in personeelsomvang 

 Verschil in ruimtebehoefte 

 Verschil in ‘reële prijs’ 

 etc. 
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Belang van categorieën locatiefactoren (1= hoogste prioriteit) 

 

Categorieën 

A 

Kleinschalige 

hoogw. prod. 

vestigingen 

B 

 

Overig (trad) 

prod.vestigingen 

C 

 

 

Logistieke Centra 

D 

Bovenreg. 

zakelijke 

dienstverl. 

1 Economisch profiel 3 3 3 3 

2 Marktaspecten 2 2 1 2 

3 Belastingen 2 2 2 2 

4 Regelgeving 3 3 3 4 

5 Arbeidsklimaat 1 1 2 1 

6 Toeleveranciers & Kennis 1 1 2 3 

7 Nutsvoorzieningen 4 2 4 4 

8 Stimuleringsmaatregelen 2 2 2 3 

9 Woon- en leefklimaat 3 4 4 2 

10 Infrastructuur & Logistiek 2 2 1 1 

11 Vestigingslocaties 3 2 2 2 

Bron: BCI, 2015 

95  Buck Consultants International, 2015 
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Schaalniveau 

 

Locatie-categorieën 

Nationaal Regionaal Lokaal 

I Economisch profiel + 0 - 

II Marktaspecten + 0 - 

III Belastingen + 0 - 

IV Regelgeving + 0 - 

V Arbeidsklimaat + + 0 

VI Toeleveranciers + + 0 

VII Nutsvoorzieningen  + + 0 

VIII Stimuleringsmaatregelen + + 0 

IX Woon- en leefklimaat + + 0 

X Infrastructuur & Logistiek + + + 

XI Vestigingslocaties + + + 

+ Van groot belang op dit schaalniveau 

0 Van belang, maar minder op dit schaalniveau 

-  Niet van toepassing op dit schaalniveau 

Geografische werkingsniveau van de verschillende 

locatiefactoren 

Gebiedskwaliteit  

Regionaal 

onderscheidend 

vermogen  

Internationale 

concurrentie-kracht 

Bron: BCI, 2015 

 Buck Consultants International, 2015 
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Fase B High level analyse  

Fase C Detailanalyse shortlist 

Bepalen zoekgebied 

Fase D Finale selectie 

Fase A Opstartfase 

• Gedetailleerde analyse van 5 shortlist 

locaties/bedrijventerreinen 

• RO-analyse op kavelniveau 

• Gesprekken bestuurlijk en ambtelijk niveau 

1 locatie 

Fase E Onderhandelingen (PM) 

Activiteiten 

Deskresearch 

Startbijeenkomst 

Veldwerk  

Gezamenlijk bezoek 

Geografische scope Fase (doel, resultaat) 

• Vaststellen investeringsprofiel 

• Locatie-eisen  

• Bepalen zoekgebied 

• Planning 

• Beeld van longlist mogelijkheden op 

locaties/bedrijventerreinen  

• Kosten en kwaliteitsfactoren in kaart 

• Selectie van 5 locaties voor fase C 

• Deskresearch, data-analyse 

• Verkennende gesprekken 

• Overleg en presentatie 

• Detailbeeld op 5 beste locaties  

• Aanbeveling voor top 3 locaties met 

voorkeurskavels 

• Helder afwegingskader bij opdrachtgever 

• Aanbeveling voor 1 voorkeurslocatie en 1 

alternatieve locatie 

• Goed voorbereide workshop met 

opdrachtgever en BCI 

• Gezamenlijk bezoek aan locaties 

• Presentatie van conclusies en aanbeveling 

Onderhandelingen (PM) 
• Onderhandeling met verkoper en 

overheden 

• Procedurele ondersteuning 

• Te accepteren bod / koopcontract voor 

de optimale locatie 

Van 5 locaties naar 

3 locaties 

Van 3 locaties naar 1 

locatie + alternatief 

Primair en secundair 

zoekgebied: van 15 naar 5 

locaties 

 

Locatiekeuzeproces 
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Locatiekeuze is een filteringsproces. De locaties op de long-list worden 

geselecteerd aan de hand van een eerste quick scan analyse. Om in overweging 

genomen te worden moet een potentiele locatie óf een zekere bekendheid 

hebben óf naar voren komen uit een analyse van opties op basis van bepaalde 

harde long list locatie eisen (deze criteria verschillen per eindgebruiker) 
 

Bekendheid 

 Hoe bekend is H2O en hoe is H2O bekend? 
 

Quick scan analyse  

 Veelal op basis van: 

 Mate van ontwikkeling: zijn de kavels bouwrijp? 

 Is het bestemmingsplan vastgesteld? Specificaties: zoals, maximale 

bouwhoogte, milieucategorisering, geluidzones, landschappelijke 

afstemming/impact, beeldkwaliteitsplan, vergunning spelen een cruciale rol 

 Locatie: zoals ligging, grootte kavels, bereikbaarheid maar ook, bv 

vervuiling, aanwezigheid van gevoelige objecten binnen een bepaalde 

straal, uitbreidingsmogelijkheden etc. 

Locatiekeuzeproces 
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Long list selectie 

Kosten- en kwaliteitscriteria 

Aan welke criteria moet een bedrijvenpark voldoen wil het op de long- en short list 

van een eindgebruiker komen? 

 

Twee voorbeeldprojecten BCI: 

 Project distributie center voor een internationaal modebedrijf 

 Project Mountain: locatiekeuze project voor een nieuwe melkpoederfabriek 
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 Voor een internationaal modebedrijf is gezocht naar een locatie voor een 

distributiecentrum (brownfield / greenfield). Het zoekgebied was Zuidoost Nederland en 

het grensgebied met Duitsland 
 

 Specificaties nieuwe distributiecentrum: 

 Grootte distributiecentrum: 40.000 m² + 10.000 m² hectare uitbreidingsruimte 

 120 werknemers 
 

 Long list locaties moeten voldoen aan de volgende kosten- en kwaliteitscriteria: 

 Nabijheid markt (centre of gravity) 

 Doelgroep bedrijventerrein: logistiek (logistieke expertise)  

 Kavelgrootte: 5 ha gebouw op een plot van 10 ha, 12,20 meter vrije hoogte in gebouw 

 Afstand zeehaven: max. 250 km 

 Afstand binnenhaven: max. 30 minuten per truck 

 Afstand snelweg: directe bereikbaarheid via afrit tot bedrijventerrein 

 Timing: bestemmingsplan en alle vergunningen in orde 
 

 Zoekgebied 

 Quick scan: 50 Nederlandse en Duitse bedrijventerreinen 

 Long list: 11 Nederlandse en Duitse bedrijventerreinen 

 Shortlist: 3 Nederlandse bedrijventerreinen 

Casestudie Distributiecentrum 
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 Project Mountain: een locatiekeuze project voor een internationaal opererende 

zuivelcoöperatie. Opdracht was om een geschikte locatie te vinden voor een 

melkpoederfabriek 
 

 Specificaties nieuwe fabriek: 

 5 – 6 hectare grond 

 Start met 45 werknemers, doorgroei tot circa 100 werknemers 
 

 Long list locaties moeten voldoen aan de volgende kosten- en kwaliteitscriteria: 

 Afstand tot de markt (centre of gravity) 

 Minimaal toegestane milieucategorie 5.1 

 Minimale kavelgrootte van 5 hectare 

 Toegestane bouwhoogte van 45 meter 

 Geluidszonering aanwezig 

 Tijdlijn: van aankoop / lease grond tot het operationeel gaan: bestemmingsplan en alle 

vergunningen op orde 
 

 Zoekgebied 

 Quick scan: 76 bedrijventerreinen door heel Nederland 

 Long list: 12 bedrijventerreinen 

 Shortlist: 5 bedrijventerreinen 

Casestudie Productiefaciliteit 
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Op basis van de 2 genoemde voorbeeld case studies 

Long list eisen Distributie centrum Score H2O Productiefaciliteit Score H2O 

Nabijheid markt In centre of gravity √ In centre of gravity √ 

Doelgroep 
Logistiek/logistieke expertise  

on site 
√ / X  Milieucategorie 5.1 X  

Hoogte 12,2 m vrije hoogte in gebouw √ 45 m X 

Kavel grootte 
Plot van 10 ha 

Uitbreiding mogelijk 

X 

X 

5 ha minimaal 

Uitbreiding mogelijk 

X 

X 

Bereikbaarheid 

Zeehaven < 250 km 

Binnenhaven < 30 min truck 

Directe afrit snelweg 

√ 

√ 
X 

nvt 

Tijdslijn &  

vergunningen 

Kavels bouwrijp 

Bestemmingsplan  

Vergunningen 

 

√ 
X 

X 

 

Kavels bouwrijp 

Bestemmingsplan  

Vergunningen 

Geluidszonering 

√ 
X 

X 

X 

Conclusie Niet op long list 
X 

 
Niet op long list X 

Confrontatie vestigingseisen met aanbod H2O 
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O.a.: 

• Arbeidskosten 

• Logistieke kosten 

• Huisvestingskosten  

• Incentives/subsidies 

• etc…  

Kosten 

+ 

O.a.: 

• Personeel (lokaal en 

internationaal) 

• Infrastructuur 

• Zakelijk klimaat 

• etc…   

Kwaliteit 

Locatiefactoren: focus op kosten én kwaliteit 

 Buck Consultants International, 2015 
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Voorbeeld Kostenfactoren  

Locatiecategorieën Locatie factoren Relatief 

gewicht 

1 Arbeidskosten 1.1 Functie A 

1.2 Functie B 

1.3 Functie C 

Euro 

Euro 

Euro 

2 Transportkosten 2.1 Inkomende transportkosten 

2.2 Uitgaande transportkosten 

Euro 

Euro 

3 Vastgoed 3.1 Huurkosten DC 

3.2 Grondkosten 

3.3 Differentiërende bouwkosten 

Euro 

Euro 

Euro 

4  Gemeentelijke belastingen 4.1 Onroerende zaakbelasting/leges 

4.2 Servicekosten 

4.3 Rioolheffing (afvalwaterzuivering) 

Euro 

Euro 

Euro 

5 -/- Investeringsregelingen 

en subsidies 

5.1 Kapitaalsubsidies 

5.2 Werkgelegenheids-stimuleringsregelingen 

5.3 Scholingssubsidies 

5.4 Andere stimuleringsregelingen 

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 

Long en Short list locatie factoren 
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Voorbeeld Kwaliteitsfactoren 

Long en Short list locatie factoren 

Kwaliteitscategorie Locatiefactoren 

A Bereikbaarheid 30% A1 Afstand tot snelweg 

A2 Ontsluiting van het terrein 

A3 Afstand tot railterminal/ binnenhaven 

A4 Congestie 

30% 

30% 

20% 

20% 

B Gemak van 

 bedrijfsvoering/ risico 

20% B1 Bestemmingsplan beperkingen (o.a. geur, stof, geluid) 

B2 Coöperatieve houding gemeente 

B3 Risico voor natuurrampen 

80% 

10% 

10% 

C Uitstraling locatie 15% C1 Zichtbaarheid vanaf de snelweg 

C2 Uitstraling terrein 

50% 

50% 

D Arbeid 15% D1 Beschikbaarheid van productiepersoneel 

 (MBO/HBO niveau) 

D2 Beschikbaarheid van management en 

 ingenieurs (HBO/ Universitair niveau) 

70% 

 

30% 

E Timing 10% E1 Periode tot beschikbaarheid van geschikte locatie 100% 

F Utiliteiten 5% F1 Beschikbaarheid elektriciteit, gas, glasvezelnetwerk 100% 

G Cluster 5% G1 Aanwezigheid concurrenten 

G2 Aanwezigheid partners/ toeleveranciers 

70% 

30% 

Totaal 100% 
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Resultaten kosten-kwaliteitsanalyse 

De resultaten in perspectief 

High 

Low 

Risk 

Weighted quality scores 
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Bijlage II Grondprijzenanalyse 
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Prijsniveaus  bedrijventerreinen in de regio 

Gemeente Grootte Type prijs 

Prijs niveau  

(EUR per m²) Opmerkingen 

Dronten 2014 
Vergelijkend/ vaste 

prijs 
 € 59 tot € 200  

Afhankelijk van ligging bedrijventerrein 

en bebouwingsmogelijkheden 

Kampen 2014 tot 3.000 m2 Vaste prijs per m2  € 93 tot € 123  Afhankelijk van ligging 

Oldebroek 2015-16 tot 3.000 m2 Vaste prijs per m2  € 100 tot € 125  

Afhankelijk van ligging, aan 

Zernikestraat zijn de kavels goedkoper 

(prijs per extra m2 tot 5.000 m2 € 100,-) 

Oldebroek 2013-14 tot 3.000 m2 Vaste prijs per m2  € 115 tot € 135  
Afhankelijk van ligging, aan 

Zernikestraat zijn de kavels goedkoper  

Epe 2014 Vergelijkend  € 95 tot € 150  

Hattem 2014 Vergelijkend bepaald Vaste prijs per m2  € 100 tot € 150  Afhankelijk van ligging 

Elburg 2014 B-locatie Vaste prijs per m2 € 150 

Elburg 2014 A-locatie Vaste prijs per m2 € 180 

Zwolle 2013 Vaste prijs per m2  € 72,50 tot € 195  

Nijkerk 2014 Vaste prijs per m2  € 180 tot € 250  Afhankelijk van ligging 

Bron: H2O op basis van gegevens september/oktober 2014 
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Concurrerende terreinen in de ruimere regio 

 Buck Consultants International, 2015 

Gemeente Bedrijvenpark Type bedrijventerrein 

Totaal netto 

grond (ha.) 

Netto grond 

beschikbaar 

(ha.) Prijs per m² 

Kwaliteits- 

assessment 

BCI 

H2O gemeenten H2O Gemengd bedrijventerrein 50 49,5 €130 tot €190 +/+ 

Harderwijk Lorentz III Gemengd bedrijventerrein 47 43,5 €153 tot €192 ++ 

Kampen Zuiderzeehaven Gemengd bedrijventerrein 47 8,5 Max. €123 + 

Zwolle Hessenpoort Gemengd bedrijventerrein 115 49 €127 tot €195 +++ 

Totaal 259 150,5 

Bron: IBIS, 2014 

Opmerking: een uitgebreide concurrentieanalyse maakt op specifiek verzoek geen 

onderdeel uit van deze opdracht 

Enkele voorbeelden van investeerders op de concurrerende terreinen in de 

laatste drie jaar  

Lorentz III 

Gronduitgifte afgelopen 3 jaar:  

1 ha 

Zuiderzeehaven 

Gronduitgifte afgelopen 3 jaar:  

7,9 ha 

Hessenpoort 

Gronduitgifte afgelopen 3 jaar:  

8,5 ha 



 Buck Consultants International, 2015 109 

Grondprijzen logistieke hotspots Nederland 

 

€125 – 130 per m² 
 

 

€110 – 140 per m² 
 

 

€120 per m² 
 

 

€140 per m² 
 

 

€150 per m² 
 

 

€127 – 195 per m² 
 

 

€145 – 160 per m² 
 

 

€110 per m² 
 

 

€50 per m² 
 

 

€135 – 150 per m² 
 


