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Samenvatting 

Logistieke hot spots: een definitie 

De mainports Rotterdam en Schiphol leveren een belangrijke bijdrage aan de 

internationale concurrentiekracht van Nederland. Rotterdam en Schiphol vormen de spil 

in een netwerk van logistieke regio’s in Nederland, en via deze mainports wordt een 

belangrijk deel van het Nederlandse im- en exportvolume afgewikkeld. Het Mainport 

Netwerk Nederland moet blijvend versterkt worden om de internationale 

concurrentiepositie van Nederland te waarborgen, en daarbij moet er voldoende 

aandacht zijn voor integrale ontwikkeling van logistieke activiteiten in de Nederlandse 

achterlandregio’s, zodat een samenhangend netwerk van zogeheten ‘logistieke hot 

spots’ ontstaat. 

 

Een Logistieke Hot Spot is een COROP regio met een sterk cluster van bedrijven met 

(inter)nationale onderscheidende logistieke activiteiten, geconcentreerd op logistieke 

parken met goede ondersteunende fysieke infrastructuur en aanverwante logistieke 

supportdiensten. Een logistieke hot spot kent in veel gevallen verschillende 

distributieparken en andere bedrijventerreinen, waarbij logistieke activiteiten een 

substantieel deel van de bedrijvigheid vormen. Logistieke hot spots kenmerken zich 

daarnaast ook doordat ze elkaar kunnen versterken en aanvullen.  

 

Het Ministeries van EZ heeft in samenwerking met het Ministerie van V&W TNO de 

opdracht gegeven om het nationale netwerk van logistieke hot spot regio’s en 

bijbehorende bedrijventerreinen van nationaal belang in Nederland met een quick scan 

aanpak eenduidig te definiëren en te identificeren, en de ruimtelijk-fysieke 

investeringsopgaven voor deze logistieke hot spots in kaart te brengen. De hot spots zijn 

gewogen op basis van 10 kwantitatieve criteria op het gebied van ruimte, 

werkgelegenheid, multimodaliteit, volume van goederenstromen en weginfrastructuur.  

 

Belang logistieke bedrijvigheid groot voor Nederland 

Het belang van de logistieke bedrijvigheid voor de Nederlandse economie is groot. 

TNO heeft in 2008 voor de Commissie van Laarhoven het logistieke sectorhuis 

opgesteld, waaruit blijkt dat de sector Nederland in 2007 ruim € 40 miljard aan 

toegevoegde waarde en 750.000 arbeidsplaatsen opleverde. Dit is ruim 8% van de totale 

toegevoegde waarde en werkgelegenheid in Nederland in dat jaar. De werkzaamheden 

in de sector betreffen niet alleen de traditionele transport- en opslagactiviteiten, maar 

ook Value Added Logistics en Services (VAL/VAS) in distributiecentra, ketenregie-

activiteiten en diverse logistieke supportactiviteiten. Al deze logistieke activiteiten 

worden ruimtelijk gezien door het gehele land op een groot aantal bedrijventerreinen 

uitgevoerd. Echter, verladers en/of logistieke dienstverleners die wat grotere en meer 

innovatieve logistieke operaties in beheer hebben, hebben duidelijk voorkeur voor 

vestiging op logistieke hot spots nabij de mainports, grotere bevolkingscentra of op de 

infrastructurele corridors (o.a. A15, A2, A4, A67, Waal, Maas, Rijn-Schelde Kanaal, 

Betuweroute) richting het Europese achterland.  

 

Top-5 logistieke hot spots van Nederland 

De top-5 van logistieke hot spots van nationaal belang zijn volgens deze quick scan (1) 

Groot-Rijnmond, (2) Groot-Amsterdam, (3) West-Noord-Brabant, (4) Noord-Limburg 

en (5) Noordoost-Noord-Brabant. De top-2 logistieke hot spots zijn de mainports Groot-

Rijnmond en Groot-Amsterdam. Deze twee COROP-gebieden scoren op alle criteria in 
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de absolute top, en steken als logistieke hot spot met kop en schouders boven de andere 

COROP regio’s uit. Het gaat in deze quick scan om een momentopname (2009). De 

eerste achterlandregio is West Noord-Brabant op de derde plaats, en hier investeert de 

Rijksoverheid ook € 25 miljoen voor het innovatieprogramma Logistiek en Supply 

Chains van het op te zetten Supply Chain Topinstituut in Breda. Met dit Topinstituut 

heeft Nederland ook de mogelijkheid haar internationale concurrentiepositie op het 

gebied van de logistiek te verbeteren. De plaatsen 4 en 5 worden ingenomen door de 

COROP regio’s Noord-Limburg en Noordoost West-Brabant. Verder zijn er 

verschillende nationale distributieregio’s te vinden in de top 10, zoals Utrecht op plaats 

6 en Zuidoost Zuid- Holland op plaats 8. De top-10 logistieke hot spot ranglijst omvat 

dus mainports, achterlandregio’s en nationale distributieregio’s, en vormt hiermee een 

staalkaart van de logistieke activiteiten in Nederland. Twee COROP regio’s hebben 

veel potentie voor de ontwikkeling van logistieke activiteiten, maar vallen nu nog 

buiten de top-10. Deze twee zogenoemde white spots zijn Arnhem-Nijmegen en 

Flevoland (specifiek Almere/Zeewolde). 

 

Figuur 1.1 Integrale netwerkkaart van logistieke hot spots in Nederland 
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Fysieke investeringsopgaven voor logistieke hot spots 

Om het netwerk van logistieke hot spots in Nederland te laten groeien en innoveren, en 

zo een topvestigingsklimaat te kunnen bieden, kunnen verschillende soorten 

investeringen gedaan worden. Deze fysiek investeringen zijn onder te verdelen in: 

ruimtelijke investeringen (aanleg en herstructurering van logistieke bedrijventerreinen), 

infrastructurele investeringen ter ontsluiting van logistieke hot spots (o.a. wegen, spoor 

en multimodale terminals) en niet fysieke investeringen in logistieke support diensten 

op en rond bedrijventerreinen (o.a. parkmanagement diensten, scholing en call centers). 

De geplande fysieke investeringsopgaven voor heel Nederland worden elk jaar 

samengevat en gebundeld in het MIRT Projectenboek. TNO heeft het MIRT 

Projectenboek 2010 als uitgangspunt genomen om in deze quick scan de geplande 

fysieke investeringen na te gaan op de bijdrage aan de ontwikkeling van logistieke hot 

spots.  

 

Ruimtelijke investeringen: De conclusie uit dit onderzoek is dat er in de mainports 

Groot-Rijnmond (672 ha) en Groot-Amsterdam (732 ha) een aanzienlijke hoeveelheid 

hectare aan logistiek bedrijventerrein reeds beschikbaar of in planontwikkeling is. Na 

de mainports is er ook in Noord-Limburg (217 ha) een behoorlijk beschikbaarheid van 

logistiek bedrijventerrein. In de andere 2 top-5 van hot spots in het achterland is er 

minder dan 100 ha aan bedrijventerrein beschikbaar, en dreigt er op termijn mogelijk 

krapte. De 4 voor de hot spots belangrijkste fysieke investeringsopgaven die als 

planstudie of in het geheel niet in het MIRT Projectenboek 2010 staan zijn de volgende: 

Tabel 1.1 Overzicht belangrijkste ruimtelijke investeringen die als planstudie in het MIRT staan en versneld moeten worden of nog niet 

in het MIRT staan 

Hot spot Bedrijventerrein 

ontwikkeling 

Beschrijving Gereed Indicatie van bijdrage 

Rijksoverheid 

 

Belang 

investering 

in hot spot 

netwerk1 

Groot-Rijnmond Nieuw Reijerwaard 

en De Westelijke 

Dordtse Oever 

Bedrijventerreinen in Ridderkerk en 

Dordrecht voor havengerelateerde 

activiteiten in plaats van de locatie Hoekse 

Waard, in totaal 120 hectare. 

Plan: Realisatie 

2014, oplevering 

2020 

€ 28 miljoen (medium) (bron: 

MIRT 2010) 

++ 

Groot-Rijnmond Containertransferium 

Rotterdam 

Ontwikkeling en aanleg 

Containertransferium voor de binnenvaart 

in Alblasserdam, overslag 200.000 TEU 

Plan, realisatie 2013 € 6 miljoen (klein) (Bron: brief 

Overeenkomst uitwerking 

locatiekeuze 

Containertransferium 29 juni 

09) 

++ 

West Noord-

Brabant 

Logistiek Park 

Moerdijk 

De aanleg van een Logistiek Park van 150 

hectare tussen de A16 en de A17. Er wordt 

een stevige groei van het aantal 

arbeidsplaatsen verwacht, naar schatting 

rond de 6.000 fulltimers. Het Logistiek Park 

krijgt een hoogwaardig, vernieuwend, 

duurzaam en innovatief karakter. 

Plan: realisatie 2015 Ca. € 24,6 miljoen Bijdrage 

Rijksoverheid (medium) (bron: 

Economische Barometer 

Brabant Tweede kwartaal 

2007)  

+++ 

West Noord-

Brabant 

Ontwikkeling 

Logistieke campus 

Ontwikkeling campus voor Supply Chain 

Topinstituut dat in Breda gevestigd wordt  

Plan: realisatie 

2010-2012 

 € 25 miljoen bijdrage 

Rijksoverheid (medium) (bron:  

Innovatie-programma Logistiek 

en Supply Chains). Noot: Dit is 

onderzoeksgeld en wordt NIET 

ingezet voor ruimtelijke 

investeringen 

+ 

                                                        
1
 Het belang van de investering voor het logistiek hot spot netwerk in Nederland varieert tussen 0 

(wenselijke investering voor 1 hot spot, maar niet direct van belang voor het logistieke hot spot netwerk van 

Nederland), + (investering is van belang), ++ (investering lost een knelpunt op) tot +++ (essentiële 

investering voor het goed functioneren van het netwerk in de toekomst). 
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Gezien dit overzicht ligt hier in de toekomst ook waarschijnlijk een investeringsopgave 

voor het Rijk. Het oplossen van knelpunten in de logistieke hot spots heeft een regio-

overschrijdend karakter, omdat de hot spots een samenhangend netwerk in Nederland 

vormen. Het grootschalige karakter van investeringsopgaven en de integrale opgave om 

hoogwaardige bedrijfsruimte met specifieke voorzieningen op duurzame wijze vaak 

multimodaal te ontsluiten vragen om een integraal ruimtebudget met een 

interdepartementale voeding. Voor sommige projecten is een (eerste) rijksbijdrage 

geleverd of in wording ondermeer vanuit de Nota Ruimte of Sterke Regio’s zoals 

Venlo, ACT, Rotterdamse stadshavens en Moerdijk. 

 

Infrastructurele investeringen: Om het netwerk van logistieke hot spots ook in de 

toekomst goed te kunnen ontsluiten zijn er investeringen in fysieke infrastructuur nodig. 

De investeringen die nu en in de komende 5 jaar gedaan worden zijn bekend en worden 

beschreven in MIRT Projectenboek 2010. Deze investeringen zijn onder meer gericht 

op het bereikbaar houden van de logistieke hot spots en het kunnen garanderen van 

betrouwbare reistijden met minimale vertragingen op het netwerk en op de (inter-) 

nationale transport corridors. De belangrijkste infrastructurele investeringsopgaven 

liggen in de buurt van Rotterdam of op de achterlandverbindingen van Rotterdam 

vanwege de knelpunten op deze verbindingen, en omdat hier ook belangrijke stromen 

lopen. De hot spots van internationaal belang zijn voor een deel afhankelijk van de 

goederenstroom vanuit en naar Rotterdam. De rijksoverheid heeft in Nederland van 

oudsher een belangrijke rol in ruimtelijke ordening en infrastructuurontwikkeling. De 

investeringsopgaven die in deze sectie vallen zijn relevant voor de rijksoverheid vanuit 

deze rol.  

 

Niet fysieke investeringen in logistieke support diensten: Deze investeringen in deze 

niet-fysieke activiteiten bedragen een fractie van de fysieke investeringen in ruimte en 

infrastructuur. Er kan gesteld worden dat voor elke hot spot het loont om in vormen van 

logistieke samenwerking en innovatie te investeren, maar de trekkersrol ligt hiervoor bij 

regionale partijen en bedrijven. De Rijksoverheid kan deze vormen van samenwerking 

wel stimuleren middels programma’s als Pieken in de Delta en hiervoor financiën ter 

beschikking stellen. Het Ministerie van EZ zou dit kunnen ondersteunen via haar 

uitvoeringsorganisaties SenterNovem en Syntens, terwijl het Ministerie van V&W dit 

kan doen via het programma Duurzame Logistiek van CONNEKT. In verschillende 

logistieke hot spots coördineren partijen als REWIN (West-Brabant) en NV Regio 

Venlo (Noord-Limburg) dit soort niet-fysieke logistieke investeringsinitiatieven, het is 

verstandig hierop met Rijksoverheidsbeleid aan te haken. De lopende investering van € 

25 miljoen van de Rijksoverheid voor het innovatieprogramma Logistiek en Supply 

Chains in Breda is de belangrijkste niet-fysieke investering voor het stimuleren van de 

groei in de logistieke hot spots. Deze investering heeft uitstralingseffecten naar de 

ontwikkeling van alle hot spots. 

 

 



 

 

TNO-034-DTM-2009-03486  7 / 64

1 Achtergrond, doel en aanpak van de quick scan 

1.1 Achtergrond: logistieke hot spots van nationaal belang voor 

mainportontwikkeling 

De mainports Rotterdam en Schiphol leveren een belangrijke bijdrage aan de 

internationale concurrentiekracht van Nederland. Om de concurrentiepositie van ons 

land ook in de nabije toekomst sterk te houden heeft de Rijksoverheid onlangs in twee 

Nota’s een visie geformuleerd op de gewenste ontwikkeling van deze mainports in de 

komende jaren. Dit zijn de Nota’s “Economische visie op de lange termijn ontwikkeling 

van Mainport Rotterdam” (Ministeries van V&W, EZ en VROM, juni 2009) en 

“Concurrerende en duurzame luchtvaart voor een sterke economie” (Rijksoverheid 

2009). Het kernpunt van deze twee Nota’s is dat de haven van Rotterdam en de 

luchthaven van Schiphol van groot belang zijn voor de vitaliteit van de Nederlandse 

draaischijfeconomie. De zeehaven van Rotterdam en de luchthaven Schiphol vormen de 

spil in een netwerk van logistieke regio’s in Nederland, en via deze mainports wordt een 

belangrijk deel van het Nederlandse im- en exportvolume afgewikkeld. Dit Mainport 

Netwerk Nederland moet blijvend versterkt worden om de internationale 

concurrentiepositie van Nederland te waarborgen, en daarbij moet er voldoende 

aandacht zijn voor integrale ontwikkeling van logistieke activiteiten in de Nederlandse 

achterlandregio’s, zodat een samenhangend netwerk van zogeheten ‘logistieke hot 

spots’ ontstaat. Deze hot spots zijn regio’s die een bovengemiddelde concentratie aan 

logistieke activiteiten kennen.  

 

Logistieke hot spots zijn een belangrijke bron van regionale concurrentiekracht en 

bieden een ondersteunende functie voor de connectiviteit en concurrentiepositie van de 

Nederlandse mainports. Er is echter slechts fragmentarisch bekend hoe dit netwerk van 

logistieke hot spots er uit ziet en welke investeringsopgaven er liggen. Dit terwijl de 

Rijksoverheid investeert in de innovatiekracht van de sector via de lopende investering 

van € 25 miljoen van de Rijksoverheid in het Supply Chain Topinstituut in Breda. Dit  

is de belangrijkste niet-fysieke investering voor het stimuleren van de groei in de 

logistieke hot spots, en deze investering heeft uitstralingseffecten naar de ontwikkeling 

van alle hot spots. 

 

1.2 Logistieke hot spots: een concept in ontwikkeling 

Wat maakt een bepaalde regio in Nederland nu een logistieke hot spot? Er zijn de 

afgelopen jaren verschillende ranglijsten van logistieke hot spots opgesteld, maar tot op 

dit moment is er nog geen eenduidige definitie. Het vakblad “Logistiek”, een uitgave 

van Reed Business, brengt jaarlijks de logistieke kaart van Nederland uit met een top 10 

van hot spot locaties. De laatste versie van deze ranglijst is eind augustus 2009 

verschenen. Op deze ranglijst staat de regio West-Brabant op 1, gevolgd door de regio’s 

Venlo-Venray en Tilburg. De mainports zelf staan opvallend genoeg een stuk lager, 

namelijk op plaats 5 (Rotterdam) en 8 (Schiphol). De ranglijst werd opgesteld aan de 

hand van de subjectieve meningen van plusminus 25 experts, die de regio’s 

beoordeelden op 6 criteria: infrastructuur, bereikbaarheid, beschikbaarheid grond, 

kwaliteit personeel, motivatie personeel en rol gemeente/regio. 
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Figuur 1.1  Ranglijst van logistieke hot spots in Nederland 2009, gebaseerd op kwalitatieve mening van 

circa 25 experts (Bron: Vakblad Logistiek, augustus 2009). 

Daarnaast stelde Reed Business in 2008 en 2009 een Jaarboek Logistieke Parken op met 

een overzicht van bedrijventerreinen die als ‘logistieke parken’ kunnen worden 

gekenschetst. Deze logistieke parken liggen voor een groot deel in de hot spots, maar 

niet allemaal. Het overzicht is te vinden in Tabel 1.1. 
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Tabel 1.1 Genoemde Logistieke Parken in Jaarboek Logistieke Parken 2008 

Logistieke Parken Mainports Logistieke Parken Noord-Brabant Logistieke Parken overig NL 

• Distripark Botlek Rotterdam 

• Distripark Eemhaven R’dam 

• Distripark Maasvlakte R’dam 

• Bedrijvenpark Noordwest   

R’dam 

• Amerika Amsterdam 

• Atlaspark Amsterdam 

• Westhaven Amsterdam 

• Fokker Logistics Schiphol 

• Osdorp Schiphol 

• Schiphol Rijk/Oude Meer 

•  TNT Bergen op Zoom 

•  Hazeldonk Breda 

•  Flight Forum Eindhoven 

•  GDC Acht Eindhoven 

•  Bedrijventerrein Moerdijk 

•  Dombosch Oosterhout 

•  Weststad Oosterhout 

•  Borchwerf Roosendaal 

•  Vossenberg Tilburg 

•  Hollandsekant Almere 

•  Sallandsekant Almere 

•  Stichtsekant Almere 

•  De Wieken Hoogeveen 

•  Bijsterhuizen Nijmegen 

•  Medel Rivierenland 

•  Lage Weide Utrecht 

•  Fresh Park Venlo 

•  Trade Park Venlo  

•  Hessenpoort Zwolle 

Bron: Reed Business, Jaarboek Logistieke Parken 2008, 2008 

 

Ook op internationaal niveau presenteren diverse partijen (o.a. het Vlaamse VIL en het 

Britse Cushman & Wakefield) met enige regelmaat logistieke hot spot overzichten. 

Deze overzichten kunnen een behoorlijke invloed hebben op de 

vestigingsplaatsbeslissingen van bedrijven, en daarom is het voor de logistieke 

toplocaties in Nederland van belang om hier hoge ogen te gooien. Al deze partijen 

hanteren echter verschillende definities van een logistieke hot spot of selecteren deze op 

een ander geografisch niveau. Voor de betrokken Nederlandse Ministeries leidt dit tot 

onduidelijkheid over de vraag in welke locaties zij nu hun fysieke investeringen moeten 

richten. 

 

Gesteld kan worden dat het duidelijk is dat logistieke hot spots belangrijk zijn voor het 

behouden en aantrekken van grotere en/of innovatieve logistieke operaties in 

Nederland, maar dat er tevens nog veel onduidelijkheid is over welke regio’s nu echt 

logistieke hot spots zijn. Dit onderzoek biedt inzicht waar de logistieke hotspot regio’s 

zich in Nederland bevinden, wat de prestaties van deze regio’s zijn en welke 

investeringsopgaven er liggen. Overheden op verschillende niveaus kunnen de 

resultaten van dit onderzoek gebruiken voor hun beleid op dit vlak. 

1.3 Doel en onderzoeksvragen quick scan 

Het Ministerie van EZ heeft in samenwerking met het Ministerie van V&W TNO de 

opdracht gegeven om met een quick scan het nationale netwerk van logistieke hot spot 

regio’s en bijbehorende bedrijventerreinen van nationaal belang in Nederland eenduidig 

te definiëren en te identificeren, en de ruimtelijk-fysieke investeringsopgaven voor deze 

logistieke hot spots in kaart te brengen  

 

Dit onderzoek beantwoordt via vier onderzoeksvragen aan de opdracht van de 

Ministeries van EZ en V&W. De vier onderzoeksvragen die beantwoord zullen worden 

zijn: 

 

1. Wat is een aantrekkelijke (passend en in de praktijk hanteerbaar) definitie van een 

logistieke hot spot? 

2. Welke logistieke hot spots zijn echt van nationaal belang en welke niet? 

3. Wat is de strategisch-economische onderbouwing om te investeren in logistieke 

hot spots van nationaal belang? 
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4. Welke ruimtelijk-fysieke investeringsopgaven doen zich voor in de logistieke hot 

spots van nationaal belang? 

 

In dit onderzoek ligt de focus op de identificatie van de belangrijkste logistieke hot 

spots in Nederland, en het in kaart brengen van het netwerk van hot spots. Ons 

uitgangspunt is dat dit hot spot netwerk gekoppeld kan worden aan het mainport 

netwerk Nederland. De links van het Nederlandse hot spot netwerk met het buitenland 

waren geen onderdeel van dit onderzoek, en worden daarom slechts sporadisch 

aangehaald. 

1.4 De gehanteerde aanpak 

TNO heeft in 4 stappen toegewerkt naar het eindadvies:  

1. Opstellen sluitende definitie voor logistieke hot spots van nationaal belang 

2. Identificatie logistieke hot spots van nationaal belang op basis van kwantitatieve 

criteria 

3. Strategisch-economische onderbouwing voor de Rijksoverheid voor 

investeringen in logistieke hot spots 

4. Opstellen overzicht met knelpunten en ruimtelijk-fysieke investeringsopgaven 

voor logistieke hot spots 

 

Stap 1: Opstellen sluitende definitie voor logistieke hot spots van nationaal belang 

 

Zoals in paragraaf 1.1 al beschreven is de definitie van een logistieke hot spot tot nu toe 

niet eenduidig afgebakend. TNO heeft allereerst een passende en in de praktijk 

hanteerbare definitie opgesteld van een logistieke hot spot van nationaal belang in 

Nederland. Er is onderbouwd hoe we tot deze definitie zijn gekomen. In deze stap 

definieerden we daarnaast de criteria waarmee we tot de selectie van logistieke hot 

spots gekomen zijn. 

  

Stap 2: Identificatie logistieke hot spots van nationaal belang op basis van 

kwantitatieve criteria 

 

De identificatie van de logistieke hot spots van nationaal belang is gebeurd aan de hand 

van de in stap 1 opgestelde definitie en criteria. De 40 COROP-regio’s in Nederland 

zijn op een aantal kwantitatieve factoren vergeleken op logistiek hot spot potentie. 

Hierbij is gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Vervolgens zijn de vijf 

belangrijkste logistieke hot spots van Nederland nader geanalyseerd, en zijn een tweetal 

white spots benoemd. Dit zijn regio’s die in de toekomst de potentie hebben om uit te 

groeien tot een logistieke hot spot wanneer de noodzakelijke investeringsmaatregelen 

hiervoor genomen worden. Deze white spots zijn gunstig gelegen in het logistiek hot 

spot netwerk in Nederland, maar voldoen (nog?) niet aan de hot spot criteria. 

 

Stap 3: Strategisch-economische onderbouwing voor investeringen in logistieke hot 

spots 

 

Bij deze derde stap zijn we uitgegaan van de selectie van logistieke hot spots van 

nationaal belang uit stap 2. Er is geanalyseerd op welke wijze dit netwerk van logistieke 

hot spots de basis vormt onder de logistieke activiteiten in Nederland. Via een integrale 

netwerkkaart geven we een strategisch-economisch onderbouwing voor het versterken 

van de belangrijkste hot spots van nationaal belang, inclusief de bijbehorende grove 



 

 

TNO-034-DTM-2009-03486  11 / 64

ruimtelijke investeringsopgaven. Bij deze investeringsopgaven zal moeten worden 

nagegaan of deze door marktpartijen, gemeentelijke overheden of door de 

Rijksoverheid moeten worden gedaan.  

 

Stap 4. Opstellen overzicht met knelpunten en ruimtelijke investeringsopgaven voor 

logistieke hot spots 

 

Op basis van de resultaten van stap 3 stellen we een integrale, maar meer uitgebreide 

lijst van ruimtelijke investeringsopgaven voor het nationale hot spot netwerk voor. Op 

deze lijst staan de volgende ruimtelijke verbetermogelijkheden per hot spot met een 

grove inschatting van de hoogte van deze investeringen in termen van 

investeringscategorieën (als er tenminste een rol voor de rijksoverheid voorzien wordt): 

 

• huidige en toekomstige grootte: welke hot spots kennen nu en/of in de toekomst 

ruimtegebrek? 

• mate van aanwezigheid logistiek stuwende activiteiten: hoe kan de mix aan 

logistieke activiteiten op de hot spot geoptimaliseerd worden?  

• mate van aanwezigheid logistieke ‘plus’ voorzieningen: hoe kan de mix aan 

logistieke ‘plus’ voorzieningen op de hot spot geoptimaliseerd worden? 

 

Deze vier stappen en enkele genomen tussenstappen zijn schematisch weergegeven in 

onderstaande figuur en worden in de volgende hoofdstukken uitgewerkt.  

 

 

1: Definitie en criteria 
hot spots

Maken groslijst met 60-80 
logistieke bedrijventerreinen

2: Selectie logistieke hot 
spots van nationaal belang

3: Strat. econ. onderbouwing 
via netwerkkaart hot spots

Identificatie witte vlekken op 
netwerkkaart hot spots

4: Overzicht investerings-

opgaven hot spots NL

Concept-eindrapport en 
Powerpoint presentatie

TNO-eindrapport “Fysieke 
investeringsopgaven hot spots

 

Figuur 1.2 Schematische weergave van het plan van aanpak voor dit onderzoek  

1.5 Leeswijzer 

In hoofdstuk 1 hebben we de achtergrond, de doelstelling en de aanpak van dit 

onderzoek beschreven. Hoofdstuk 2 zal vervolgens starten met de definitie van een 
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logistieke hot spot en de criteria om tot een goede selectie van nationale hot spots te 

komen. Dit hoofdstuk geeft antwoord op onderzoeksvraag 1.  

 

In hoofdstuk 3 maken we op basis van data uit diverse bronnen de selectie van de 

belangrijkste logistieke hot spots in Nederland en lichten we deze toe aan de hand van 

de scores op de diverse selectiecriteria. De belangrijkste logistieke hot spots worden 

daarna in meer detail beschreven. Hiermee wordt onderzoeksvraag 2 beantwoord. 

 

De integrale netwerkkaart met de ligging van en verbindingen tussen de Nederlandse 

hot spots wordt vervolgens weergegeven in hoofdstuk 4. De logistieke white spots 

worden op basis van deze kaart benoemd, en het verband tussen de logistieke hot spots 

wordt nader onder de loep genomen, incl. een strategisch-economische onderbouwing. 

Hiermee wordt onderzoeksvraag 3 deels beantwoord.  

 

Om het netwerk van logistieke hot spots in Nederland verder te versterken liggen er op 

verschillende plekken ruimtelijke investeringsopgaven, bijvoorbeeld op het gebied van 

bedrijventerreinen. In hoofdstuk 5 worden deze ruimtelijke investeringsopgaven 

genoemd en toegelicht. Hiermee wordt het resterende deel van onderzoekvraag 3 

beantwoord en tevens onderzoeksvraag 4. 

 

Hoofdstuk 6 bevat tenslotte de conclusies van TNO naar aanleiding van de resultaten 

van dit onderzoek, via de beantwoording van de onderzoeksvragen. 
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2 Definitie en selectiecriteria voor logistieke hot spots 

2.1 Definitie logistieke hot spot 

Een Logistieke hot spot is door TNO gedefinieerd als:  

 

Een COROP regio met een sterk cluster van bedrijven met (inter-)nationale 

onderscheidende logistieke activiteiten, geconcentreerd op logistieke parken met 

goede ondersteunende fysieke infrastructuur en aanverwante logistieke 

supportdiensten.  

 

De combinatie van onderscheidende logistieke activiteiten, fysieke infrastructuur en 

aanverwante logistieke supportdiensten op een hot spot zorgt voor synergie en extra 

aantrekkingskracht voor nieuwe logistieke activiteiten. Een logistieke hot spot bestaat in 

veel gevallen uit verschillende distributieparken en andere bedrijventerreinen, waarbij 

logistieke activiteiten een substantieel deel van de bedrijvigheid vormen. Logistieke hot 

spots kenmerken zich daarnaast ook doordat ze elkaar kunnen versterken en aanvullen. 

De logistieke hot spots kunnen mainports zijn, maar ook achterlandregio’s waar zich 

verschillende Europese distributiecentra bevinden. Een logistieke hot spot is een 

essentieel onderdeel van het logistieke netwerk in Nederland en werkt dus ook 

versterkend voor de overige logistieke georiënteerde bedrijventerreinen in dit netwerk.  

2.2 Nederland: handelsland met groeiende transportstromen op lange termijn 

Nederland is al sinds de tijd van de VOC een echt handelsland. Ons land was in 2007 

volgens de WTO het zevende handelsland van de wereld, net na Groot-Brittannië, maar 

nog ver voor Italië. Het Nederlandse marktaandeel in de wereldhandel was 3,7%, en dat 

is ver boven het aandeel van Nederland in de wereldproductie (ongeveer 1%) en de 

wereldbevolking (ongeveer 0,25%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.1 Nederland is bij uitstek een handelsland  

Aandeel Nederland in wereldhandel 3,7% in 2007

2020

1059 956
621 615 620 492 505 413 390

1163

1326
1218

713 553 438 551 492
431 419

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1 U
SA

2 D
ui
ts
la

nd

3 C
hi
na

4 J
apa

n

5 F
ra

nkr
ijk

6 
U
K

7 N
ed

er
la
nd

8 
Ita

lië

9 
Belg

ië

10
 C

anad
a

M
il
ja

rd
 d

o
ll
a

r

Import Export

3,7%

Bron: 

WTO, 2008



 

 

TNO-034-DTM-2009-03486  14 / 64

Circa 45% van onze export betreft wederuitvoer, dit zijn goederen die via Nederland 

vervoerd worden en daarbij (tijdelijk) eigendom worden van een ingezetene, zonder dat 

er een significant industriële bewerking plaatsvindt. Dit hoge aandeel van de 

wederuitvoer in de export laat zien dat in Nederland relatief veel waardetoevoegende 

logistieke activiteiten (Value Added Logistics) als ompakken, repareren en assembleren 

uitgevoerd worden in (Europese) Distributiecentra. 

 

Het gevolg van onze status als handelsland is dat we twee grote mainports kennen; de 

haven van Rotterdam met ruim 420 miljoen ton aan overslag en de luchthaven Schiphol 

met ruim 1,5 miljoen ton in 2008. De haven van Rotterdam is veruit de grootste haven 

van Europa, en de luchthaven Schiphol is de derde vrachtluchthaven van Europa. 

Rotterdam is bovendien de grootste containerhaven van Europa, met 10,8 miljoen 

overgeslagen TEU in 2008. De mainports Rotterdam en Schiphol worden gebruikt door 

tal van mondiaal opererende bedrijven, en dit betekent dat Nederland omvangrijke 

vervoerstromen over weg, water en spoor kent. In totaal wordt in Nederland elk jaar 

ruim 1,75 miljard ton vervoerd. 

 

De huidige economische crisis heeft gezorgd voor een terugval in de overslag bij de 

mainports, zo is de overslag van containers in Rotterdam de eerste helft van 2009 

gedaald met 18%. Ondanks deze forse daling is de verwachting dat deze afname 

tijdelijk is, en dat over enkele jaren de goederenstromen in ons land weer nieuwe 

recordhoogtes bereiken. Het CPB heeft samen met de andere planbureaus in 2006 

gedetailleerde scenario’s opgesteld voor het goederenvervoer in Nederland, en hieruit 

blijkt dat het goederenvervoer in de meeste gevallen zal blijven doorgroeien. In het 

scenario Global Economy bedraagt die groei zelfs 72% voor de periode 2004-2028. 

Ondanks de huidige daling in de overslag is het mogelijk dat deze toename op de lange 

termijn toch gerealiseerd zal worden. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.2: WLO groeiscenarios voor het goederenvervoer in Nederland. 
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2.3 Logistiek sectorhuis: opbouw van logistieke activiteiten in Nederland 

Het belang van de logistieke bedrijvigheid in de hot spots voor de Nederlandse 

economie is groot. TNO heeft in 2008 voor de Commissie van Laarhoven het logistieke 

sectorhuis opgesteld, waaruit blijkt dat de sector Nederland in 2007 ruim € 40 miljard 

aan toegevoegde waarde en 750.000 arbeidsplaatsen opleverde. Dit is ruim 8% van de 

totale toegevoegde waarde en werkgelegenheid in Nederland in dat jaar. De 

werkzaamheden in de sector betreffen niet alleen de traditionele transport- en 

opslagactiviteiten, maar ook Value Added Logistics en Services (VAL/VAS) in 

distributiecentra, ketenregie-activiteiten en diverse logistieke supportactiviteiten. Met 

het sectorhuis wordt dus het direct en indirect belang van de logistieke sector voor 

Nederland aangegeven. 

 

 

Figuur 2.3 Geschatte waarde logistiek sectorhuis Nederland 2007 (Bron: TNO 2008) 

Al deze logistieke activiteiten worden ruimtelijk gezien door het gehele land op een 

groot aantal bedrijventerreinen uitgevoerd. Echter, verladers en/of logistieke 

dienstverleners die grotere en meer innovatieve logistieke operaties in beheer hebben, 

hebben duidelijk een voorkeur voor vestiging op logistieke hot spots nabij de mainports, 

grotere bevolkingscentra of op de infrastructurele corridors (o.a. A15, A2, A4, A67, 

Waal, Maas, Rijn-Schelde Kanaal, Betuweroute) richting het Europese achterland. 

2.4 COROP-regio’s als basis voor bepalen logistieke hot spots 

In dit onderzoek is ervoor gekozen om de logistieke hot spots te vergelijken op 

COROP-niveau. Nederland telt 40 COROP regio’s, en deze indeling is in het begin van 

de jaren 70 van de vorige eeuw gemaakt. De basisgedachte is dat elke COROP regio 

een stad met omliggend verzorgingsgebied kent. Elk COROP regio kent diverse 

bedrijven met logistieke activiteiten, die op verschillende bedrijventerreinen gevestigd 

kunnen zijn. Deze activiteiten kunnen naast elkaar uitgevoerd worden, maar in veel 

gevallen is er sprake van synergie. Deze synergie tussen logistieke activiteiten is een 

belangrijk kenmerk van logistieke hot spots.  
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Figuur 2.4 De 40 COROP regio’s in Nederland 

Een voorbeeld van logistieke synergie is te vinden in de COROP regio West Noord-

Brabant, waar er op verschillende bedrijventerreinen en bij verschillende gemeenten 

bedrijven met grootschalige logistieke activiteiten zijn die elkaar aanvullen. De 

belangrijke logistieke gemeenten zijn Moerdijk, Breda, Roosendaal, Oosterhout en 

Bergen op Zoom. Deze COROP regio kent clusters van Europese distributiecentra in de 

electronics (Ricoh, Samsung, LG Electronics) en fashion (Fila, Adidas, Rucanor). Deze 

clusters zijn mede ontstaan door de aanwezigheid van logistieke support diensten in de 

regio, zoals de multimodale terminals in Moerdijk, de NV REWIN die nieuwe vestigers 

begeleidt, de NHTV als onderwijsinstelling, de kennismatch Ronde Tafels Logistiek 

(zie www.kennismatch.nl), en het Human Capital project dat gericht is op het onderling 

uitwisselen van personeel. De logistieke activiteiten in de regio kunnen hierdoor 

groeien, en dit betekent vervolgens dat ook de logistieke supportactiviteiten uitgebreid 

kunnen worden. Dit zorgt er vervolgens voor dat de regio weer aantrekkelijk wordt voor 

nieuwe logistieke vestigers, etc. Op deze wijze ontstaat er een vliegwiel voor clustering 

van logistieke activiteiten in hot spots. De STEC Group heeft een overzicht gemaakt 

van bovenregionale locatiebeslissingen voor distributiecentra door het bedrijfsleven in 

de jaren 2000-2006, en hieruit blijkt dat deze beslissingen inderdaad geconcentreerd 

zijn in COROP regio’s als West- en Midden-Noord Brabant, Noord-Limburg, 

Rotterdam-Rijnmond en Flevoland. Zie de onderstaande figuur voor nadere gegevens. 
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Figuur 2.5 Bovenregionale locatiebeslissingen voor vestiging distributiecentra met meer dan 50 

arbeidplaatsen in Nederland voor periode 2000-2006 (bron: STEC Groep) 

Tevens worden er door diverse kennisinstellingen (o.a. CBS en RIVM) statistische data 

verzameld op COROP-niveau, die helpen om een objectieve afweging te kunnen 

maken. Vanuit de selectie op COROP-niveau maken we de verdieping naar de 

logistieke bedrijventerreinen en de fysieke investeringsopgaven die hier liggen. 

2.5 Keuze en toelichting selectiecriteria voor logistieke hot spots 

Welke COROP-regio’s zijn nu de logistieke hot spots van Nederland? Om die vraag te 

beantwoorden hebben we een aantal kwantitatieve selectiecriteria opgesteld en de 

verschillende regio’s met elkaar vergeleken. We hebben 10 kwantitatieve 

selectiecriteria toegepast op basis van 5 categorieën. Deze worden hieronder verder 

toegelicht. 

 

1 Ruimte: Huidige en toekomstige grootte bedrijventerreinen  

a. Grootte van de bedrijventerreinen in de regio in netto hectare 

b. Terstond en toekomstig uitgeefbaar terrein in de regio in netto hectare 

 

2 Werkgelegenheid: Mate van aanwezigheid logistieke werkgelegenheid 

a. Absoluut aantal werknemers logistieke bedrijven op bedrijventerreinen in de 

regio 
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b. % Werknemers logistieke bedrijven op bedrijventerreinen ten opzichte van 

totale werkgelegenheid in de regio 

 

3 Multimodaliteit: Mate van (inter-)nationale multimodale connectiviteit 

a. Aanwezigheid van multimodale aansluitingen/terminals in de COROP-regio 

b. Afhandelvolume van multimodale aansluitingen/terminals in de COROP-regio 

 

4 Goederenstromen: Volume en samenstelling van goederenstromen 

a. Totale goederenstroom met herkomst of bestemming COROP-regio 

b. Internationale goederenstroom met herkomst of bestemming COROP-regio 

c. Hoogwaardige goederenstroom met herkomst of bestemming COROP-regio 

 

5 Infrastructuur: Aanwezige weginfrastructuur en congestie 

a. Mate van aanwezige weginfrastructuur en congestie op de wegen 

 

De inhoud van en achtergrond bij deze criteria wordt hieronder nader toegelicht.  

 

1. Huidige en toekomstige grootte bedrijventerreinen in de regio 

 

Logistieke activiteiten in hot spots vragen ruimte en groeimogelijkheden. De huidige 

grootte en het uitgeefbaar bedrijventerrein in de regio vormen daarom twee criteria in 

de selectie. Hiervoor gebruiken we de IBIS bedrijventerreinen database die een 

gedetailleerde beschrijving van de ruim 3.500 bedrijventerreinen in Nederland geeft. 

We aggregeren deze data tot op COROP-niveau om een selectie te maken. Echter, de 

kwaliteit van de data in de IBIS-database is in de praktijk niet altijd even goed en 

vergelijkbaar. Zo worden niet in alle COROP regio’s bedrijventerreinen in de categorie 

‘distributieparken’ aangeduid, zelfs als er een sterke logistieke focus is. TNO heeft 

daarom een handmatige selectie toegepast om alle bedrijventerreinen met logistieke 

focus te benoemen. Hierbij worden alle distributieparken meegenomen, en daarnaast 

geselecteerde zeehaven- en gemengde terreinen. Deze aanpak is enigszins subjectief, 

maar doordat bedrijventerreinen individueel worden bekeken objectiever dan de 

samenstelling van de jaarlijks Hot Spot ranglijst van het vakblad LOGISTIEK. Zij 

hanteren de beschikbaarheid van grond als criterium. Hierbij vragen zij een panel van 

25 experts een inschatting te maken van de beschikbaarheid, de kosten en de 

uitbreidingsmogelijkheden. Het gaat hierbij dus om een puur kwalitatieve inschatting.  

 

De logistieke vastgoedexploitant DTZ Zadelhoff brengt jaarlijks het aandeel van de 

logistieke sector in de totale opname van bedrijfsruimte in verschillende regio’s in 

kaart, zie de figuur hieronder voor een overzicht van de resultaten voor 2000-2009. De 

regio Breda kent het grootste aandeel aan m2 kavels voor transport- en 

handelsactiviteiten, namelijk 70%. De regio’s Den Bosch/Tilburg, Limburg en de twee 

mainports Rotterdam en Schiphol scoren ook boven de 60%, terwijl de andere 

Nederlandse regio’s hier beduidend onder zitten.  
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Aandeel transport/handel in regionale bedrijfsruimtemarkt 2000-2009
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Figuur 2.6  Aandeel van transport/handelsactiviteiten in totale opname panden op regionale 

bedrijventerreinen in 2000-2009 

2. Mate van aanwezigheid logistieke werkgelegenheid 

 

De logistieke werkgelegenheid op bedrijventerreinen in COROP-regio’s vormt een 

tweede set van criteria als maat voor aanwezigheid van logistieke activiteiten. Een 

objectieve kwantitatieve vergelijking tussen regio’s is alleen mogelijk met de gegevens 

over de werkgelegenheid in de logistieke sector. De LISA database geeft de 

werkgelegenheid in aantal banen naar sectoren. Voor het bepalen van de 

werkgelegenheid in logistiek heeft TNO de LISA cijfers genomen van de sectoren 

groothandel (51) en vervoer (60 t/m 63) zowel absoluut als relatief ten opzichte van de 

totale werkgelegenheid. TNO is vanuit praktische overwegingen uitgegaan van de 

gegevens uit 2004. 

 

Vakblad LOGISTIEK kijkt voor zijn jaarlijkse ranglijst naar de beschikbaarheid van 

personeel en opleidingen en de inzetbaarheid en motivatie van medewerkers. Deze zijn 

uitermate belangrijk voor de aansturing en uitvoering van de logistieke operatie, maar 

data hierover is slechts in beperkte mate kwantitatief verkrijgbaar.  

 

3. (Inter)nationale multimodale connectiviteit  

 

Met de toenemende congestie in de zeehavens en op de wegen richting het achterland, 

is het voor de logistieke hot spots belangrijk om alternatieve aansluitingen te hebben. 

De aanwezigheid van rail en containerbinnenvaart terminals is een belangrijke factor 

om ook in de toekomst te kunnen blijven groeien. Het voorlichtingsbureau Rail Cargo 

geeft een recent overzicht van de afhandeling van spooroverslag volumes per terminal, 

terwijl het Bureau Voorlichting Binnenvaart een overzicht geeft van de 

containerterminals. De volumes heeft TNO zelf in kaart vanuit diverse regionale 

onderzoeken waaronder Blue Ports Utrecht (TNO, 2008) en binnenvaartmogelijkheden 

in de Noordvleugel (TNO, 2006). Tabel 2.1 geeft hiervan een overzicht. 



 

 

TNO-034-DTM-2009-03486  20 / 64

Tabel 2.1 Overzicht grotere multimodale terminals in het achterland met verbindingen naar de mainports 

Gemeente Binnenvaart / Railterminals Overslag en diensten  per week  

Oosterhout OCT (binnenvaart) 40.000 TEU (Schatting) 

15 

Oss OOC (binnenvaart) 50.000 TEU (schatting) 

12 (5 x Rotterdam, 7 x Antwerpen) 

Veghel ITV (binnenvaart) 25.000 TEU B(schatting) 

18 (16 x Rotterdam, 2 x Antwerpen) 

Den Bosch BCT (binnenvaart) 120.000 TEU 

30 (20 x Rotterdam, 10 x Antwerpen) 

Tilburg BTT (binnenvaart) 51.000 TEU (2007) 

24 (20 x Rotterdam, 4 x Antwerpen) 

Utrecht CTU (binnenvaart) 70.000 TEU 

13 (10 x Rotterdam, 4 x Antwerpen, 3 x 

Amsterdam) 

Nijmegen CTN (binnenvaart) 88.000 TEU 

16 (10 x Rotterdam, 6 x Antwerpen) 

Groningen/ 

Veendam 

RSC Groningen  72.000 TEU (2008) 

Leeuwarden Railterminal Friesland 

Leeuwarden 

38.000 TEU (2008) 

Venlo TCT (rail) 78.000 TEU (2008) 

20 X Rotterdam 

Coevorden Euroterminal Coevorden (rail) 24.000 TEU (2008) 

Tilburg Railterminal Tilburg 17.000 TEU (2008) 

Eindhoven Railterminal Eindhoven 16.000 TEU (2008) 

Meerlo-Wanssum WCT (Binnenvaart) 95.000 TEU (2007) 

Beverwijk  CTB (binnenvaart) 20.000 TEU (schatting) 

Groningen/ 

Veendam 

BSC Groningen  23.000 TEU (schatting) 

Stein Containerterminal Stein (rail) 12.000 TEU (schatting) 

Waalwijk Binnenvaartterminal 21.000 TEU (2007) 

Hengelo Binnenvaartterminal 100.000 TEU (2007) 

Zaanstad CTV (Binnenvaart) 75.000 TEU (schatting) 

 

Voor de samenstelling van de logistieke hot spot ranglijst van vakblad LOGISTIEK 

wordt de bereikbaarheid ook meegenomen. Hier wordt, echter, meer gekeken naar 

knelpunten in infrastructuur en de aanwezigheid van alternatieven. Ook deze informatie 

is niet in databases opgenomen en wordt door middel van de meningen van een panel 

verwerkt.  

 

4. Volume en samenstelling van goederenstromen 

 

Om de hot spots van nationaal belang en met internationale links te selecteren is het 

nodig om naar de volumes te kijken met herkomst van of bestemming naar de 40 

COROP-gebieden. We nemen hiervoor als basis de totale goederenstromen in tonnen 

van en naar de COROP-gebieden. Vervolgens selecteren we hieruit als eerste de 

internationale goederenstromen met herkomst of bestemming buiten Nederland. Daaruit 

kunnen we zien welke COROP regio’s hoog scoren op import- en exportstromen, en 

dus als logistieke hot spot internationale uitstraling hebben. We kijken als tweede welke 

goederenstromen er zijn tussen de 2 mainport COROP regio’s Groot-Rotterdam en 

Groot-Amsterdam en de overige 38 COROP regio’s. Tenslotte onderscheiden we 



 

 

TNO-034-DTM-2009-03486  21 / 64

binnen de totale goederenvolumes de hoogwaardige goederenstromen. Dit zijn de 

goederenstromen die Nederland wil aantrekken en de regie over wil voeren.  

 

De herkomst en bestemming van goederenstromen is een goede indicator voor 

logistieke activiteit. Desondanks wordt deze informatie slechts beperkt gebruikt in de 

samenstelling van logistieke hot spot overzichten. TNO heeft hiervoor de meest recente 

publicatiebestanden goederenvervoer van het CBS voor weg en spoor van 2007 en voor 

binnenvaart van 2006 gebruikt. De hoogwaardige goederen stroom is ingeschat op basis 

van de NSTR-classificering. Hierbij worden de volgende categorieën (deels) 

meegenomen:  

 

• NSTR 2 (Andere voedingsproducten en veevoeder) wordt met gewicht 50% 

meegenomen,  

• NSTR 5 (Metalen en metalen halffabricaten) wordt met gewicht 50% meegenomen,  

• NSTR 6 (Ruwe mineralen bouwmaterialen) wordt met gewicht 10% meegenomen,  

• NSTR 8 (Chemische producten) wordt met gewicht 20% meegenomen 

• NSTR 9 (Overige goederen, waaronder stukgoed) wordt met gewicht 100% 

meegenomen  

 

5. Aanwezige weginfrastructuur en congestie 

 

Naast de multimodale ontsluiting van een regio blijft de aanwezigheid van goed 

begaanbare (snel)wegen een belangrijke factor voor logistieke hot spots. Het CBS heeft 

data beschikbaar over het aantal km snelweg per km
2
 in elk COROP-gebied. Daarnaast 

heeft TNO de mate van congestie op de snelwegen in de verschillende COROP-regio’s 

meegewogen. 

 

Voor de samenstelling van de logistieke hot spot ranglijst van vakblad LOGISTIEK 

werd de bereikbaarheid ook als criteria meegenomen. Dit is door de 25 panelexperts op 

subjectieve basis ingeschat. 

 

Bij de selectie van de logistieke hot spots van Nederland is de aanwezigheid van 

logistieke supportdiensten en kennisinstellingen, en de mate van logistieke innovatie in 

een COROP regio, niet meegenomen. Deze criteria zijn zeker relevant, maar er is 

onvoldoende data beschikbaar om dit voor alle 40 COROP-regio’s te kunnen bepalen. 

In de kwantitatieve selectie kiezen we er voor dit criterium niet mee te nemen om de 

objectiviteit van de meting te waarborgen. 

2.6 Weging selectiecriteria voor logistieke hot spots 

Om uiteindelijk de belangrijkste logistieke hot spots van Nederland te bepalen hebben 

we een gewogen gemiddelde genomen van de scores op elk van de tien criteria. Niet elk 

van de tien criteria weegt echter even zwaar mee. De door TNO gebruikte 

wegingsfactoren waren: 

 

1a. Grootte van de bedrijventerreinen met logistieke focus in de regio in netto hectare 

(20%) 

1b. Terstond en toekomstig uitgeefbaar terrein met logistieke focus in de regio in 

netto hectare (5%) 

2a. Absoluut aantal werknemers logistieke bedrijven op bedrijventerreinen in de 

regio (15%) 
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2b. % Werknemers logistieke bedrijven op bedrijventerreinen in de regio ten opzichte 

van totale werkgelegenheid (15%) 

3a. Aanwezigheid van multimodale aansluitingen/terminals in de COROP-regio 

(10%) 

3b. Afhandelvolume van multimodale aansluitingen/terminals in de COROP-regio 

(10%) 

4a. Totale goederenstroom met herkomst of bestemming COROP-regio (10%) 

4b. Internationale goederenstroom met herkomst of bestemming COROP-regio (5%) 

4c. Hoogwaardige goederenstroom met herkomst of bestemming COROP-regio (5%) 

5a. Mate van aanwezige weginfrastructuur en congestie (5%) 

 

De factoren 1a. Huidige grootte van bedrijventerreinen in de COROP regio (20%) en 

2a. Totaal aantal logistieke werknemers op bedrijventerreinen in de COROP regio’s 

(15%) wegen met 35% gezamenlijk het zwaarste door. Deze keuze is gemaakt omdat 

beschikbare ruimte voor logistieke werkgelegenheid en logistieke werkgelegenheid 

volgens ons belangrijk zijn voor het bepalen van de huidige logistieke hot spots. Verder 

hebben we multimodaliteit als criterium zwaarder (20%) laten meewegen dan de 

aanwezige infrastructuur (5%), omdat de infrastructuur alle personen- en 

goederenvervoer in een COROP regio dient en voor een logistieke hot spot een minder 

onderscheidende factor is.  

 

Op alle criteria kunnen de COROP-regio’s tussen de 0 en 30 punten scoren. Hierbij 

scoort de regio waarin bijvoorbeeld de goederenstromen het grootste volume hebben 

(criterium 4a) 30 punten, de regio met het op één na grootste volume 2 punten minder, 

dus 28. Op deze wijze kunnen de regio’s punten krijgen voor alle criteria. De scores 

lopen van 30 punten voor de hoogste score, 28 punten voor de nummer 2 en zo elke 

keer 2 punten minder tot 10 punten voor de nummer 11 waarna er 1 punt minder komt 

voor de nummer 10, tot aan de regio 20 die 1 punt scoort. De overige regio’s scoren dus 

0 punten (zie Tabel 2.2). 

Tabel 2.2 Score van punten per criterium op de TNO logistieke hot spots ranglijst 2009 

Positie van COROP-regio 

op de ranglijst per 

criterium Punten

1 30

2 28

3 26

4 24

5 22

6 20

7 18

8 16

9 14

10 12

11 10

12 9

13 8

14 7

15 6

16 5

17 4

18 3

19 2

20 1  
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3 Selectie logistieke hot spots van Nederland 

3.1 De top-10 van logistieke hot spots in Nederland 

Op basis van de in hoofdstuk 2 beschreven data heeft TNO voor elk van de 40 COROP-

regio’s doorgerekend wat de score is als logistieke hot spot. Op basis van de besproken 

10 criteria en de gewogen score voor alle criteria heeft TNO een top-10 van logistieke 

hot spots in Nederland samengesteld. Deze top-10 van logistieke hot spots op basis van 

COROP-regio’s is te vinden in Figuur 3.1, en de gedetailleerde scores zijn terug te 

vinden in tabel 3.1. De belangrijkste conclusie: De top-2 logistieke hot spots van 

Nederland wordt gevormd door de mainports Groot-Rijnmond en Groot-Amsterdam. 

Deze twee COROP-gebieden scoren op alle criteria in de absolute top, en steken als 

logistieke hot spot met kop en schouders boven de andere COROP regio’s uit.  

 

 

 

Figuur 3.1 De top-10 ranglijst van logistieke hot spots in Nederland 

1. Groot-Rijnmond 

2. Groot-Amsterdam 

3. West-Noord-Brabant 

4. Noord-Limburg 

5. Noordoost-Noord-Brabant 

6. Utrecht 

7. Midden-Noord-Brabant 

8. Zuidoost-Zuid-Holland 

9. Twente 

10. Zuidoost-Noord-Brabant 
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Tabel 3.1 Top-40 van logistieke hot spots op basis van gewogen score op 10 criteria per COROP Regio 

 

COROPNAAM

1a. Net 

Ha Hot 

Spot

1b. Net 

Uitgeef-

baar 

terrein

2a. Log 

Werkgele

genheid

2b. % Log 

Werk

3a. 

Multimod

aliteit

3b. 

Container 

overslag

4a. 

Volumes 

Totaal.

4b. 

Volumes 

Int'l

4.c 

Volume 

hoogwaar

dig 5. Infra 5 TOTAAL

1 GROOT-RIJNMOND 30 28 28 26 30 30 30 30 30 7 7,0 27,85

2 GROOT-AMSTERDAM 24 30 30 28 24 28 28 26 28 22 22,0 26,8

3 WEST-NOORD-BRABANT 28 10 20 9 22 20 26 28 26 26 26,0 21,25

4 NOORD-LIMBURG 22 20 4 18 26 22 9 22 6 8 8,0 16,2

5 NOORDOOST-NOORD-BRABANT 10 5 22 5 20 26 24 16 24 0 0,0 15,3

6 UTRECHT 1 7 26 10 10 12 22 6 22 20 20,0 12,75

7 MIDDEN-NOORD-BRABANT 14 0 10 14 28 24 3 4 5 1 1,0 12,4

8 ZUIDOOST-ZUID-HOLLAND 0 0 9 22 18 16 14 9 16 18 18,0 11,6

9 TWENTE 16 12 12 0 14 14 8 24 14 3 3,0 11,25

10 ZUIDOOST-NOORD-BRABANT 0 4 24 3 8 6 20 14 20 4 4,0 9,55

11 OVERIG GRONINGEN 20 24 0 0 16 18 4 0 1 0 0,0 9,05

12 OVERIG ZEELAND 26 26 0 1 0 0 10 12 8 0 0,0 8,65

13 ARNHEM/NIJMEGEN 5 3 16 0 9 9 16 10 18 0 0,0 8,35

14 DELFZIJL EN OMGEVING 18 22 0 16 4 3 1 2 0 0 0,0 8

15 ZEEUWSCH-VLAANDEREN 9 9 0 12 7 8 7 20 7 0 0,0 7,6

16 ZUIDWEST-GELDERLAND 7 6 6 30 0 0 2 3 2 0 0,0 7,55

17 VELUWE 8 1 18 0 1 4 12 5 12 9 9,0 7,35

18 ZUID-LIMBURG 0 0 8 0 12 10 18 18 9 12 12,0 7,15

19 OOST-ZUID-HOLLAND 0 0 7 24 0 0 0 0 0 0 0,0 4,65

20 DELFT EN WESTLAND 0 0 0 20 0 0 0 0 0 24 24,0 4,2

21 ZUIDOOST-DRENTHE 12 0 0 8 3 0 0 0 0 0 0,0 3,9

22 AGGLOMERATIE 'S-GRAVENHAGE 0 0 14 0 0 0 0 0 0 30 30,0 3,6

23 FLEVOLAND 3 14 3 6 0 0 0 0 0 0 0,0 2,65

24 ZAANSTREEK 0 0 0 4 6 7 0 0 0 14 14,0 2,6

25 IJMOND 2 0 0 0 0 0 5 7 4 16 16,0 2,25

26 ZUIDOOST-FRIESLAND 6 18 0 0 0 0 0 0 0 2 2,0 2,2

27 AGGLOMERATIE LEIDEN EN BOLLENSTREEK 0 0 5 7 0 0 0 0 0 5 5,0 2,05

28 NOORD-OVERIJSSEL 4 16 1 0 0 1 0 1 0 0 0,0 1,9

29 HET GOOI EN VECHTSTREEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28,0 1,4

30 KOP VAN NOORD-HOLLAND 0 2 0 0 0 0 6 0 10 0 0,0 1,2

31 MIDDEN-LIMBURG 0 0 0 2 0 0 0 8 0 10 10,0 1,2

32 NOORD-FRIESLAND 0 0 0 0 5 5 0 0 3 0 0,0 1,15

33 ZUIDWEST-DRENTHE 0 8 0 0 2 2 0 0 0 6 6,0 1,1

34 ACHTERHOEK 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,3

35 AGGLOMERATIE HAARLEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0

36 ALKMAAR EN OMGEVING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0

37 NOORD-DRENTHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0

38 OOST-GRONINGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0

39 ZUIDWEST-FRIESLAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0

40 ZUIDWEST-OVERIJSSEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
 

De COROP-regio’s Groot-Rijnmond (score 27,85) en Groot-Amsterdam (26,8) scoren 

duidelijk hoger dan de eerste achterlandregio West Noord-Brabant (21,25). De plaatsen 

4 en 5 worden ingenomen door de COROP regio’s Noord-Limburg (16,2) en Noordoost 

West-Brabant (15,3). Opmerkelijk is dat in elk van de top drie logistieke hot spots een 

zeehaven te vinden is, namelijk de haven van Rotterdam in Groot-Rijnmond, de haven 

van Amsterdam in Groot-Amsterdam en de haven van Moerdijk in West Noord-

Brabant. Verder zijn er verschillende nationale distributieregio’s te vinden in de top 10, 

zoals Utrecht op plaats 6 en Zuidoost Zuid-Holland op plaats 8. De top drie logistieke 

hot spots uit de lijst van Vakblad LOGISTIEK (2009) zijn in deze top 10 eveneens 

terug te vinden; West Noord-Brabant op nummer 3, Venlo (Noord-Limburg) op 

nummer 4 en Tilburg (Midden Noord-Brabant) op nummer 7.  

 

De top-10 logistieke hot spot ranglijst omvat dus mainports, achterlandregio’s en 

nationale distributieregio’s, en vormt hiermee een staalkaart van de logistieke 

activiteiten in Nederland. De gemiddelde hot spot score van een COROP-regio is 6,5. In 

onze verdere analyse zullen we de COROP-regio’s die minimaal twee maal deze 

gemiddelde score hebben meer in detail uitwerken. Dit betekent dat we in het vervolg 

vooral inzoomen op de top 5: (1) Groot-Rijnmond, (2) Groot-Amsterdam, (3) West 

Noord-Brabant, (4) Noord-Limburg, (5) Noordoost-Noord-Brabant. Hierbij houden we 

vanzelfsprekend de scores van de overige COROP regio’s in het oog, onder andere bij 

het bepalen van logistieke white spots.  

 

In de volgende paragrafen bespreken we de scores van de COROP regio’s op de 10 

verschillende criteria voor logistieke hot spots. Deze waren: 
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1a. Grootte van de bedrijventerreinen met logistieke focus in de regio in netto hectare  

1b. Terstond en toekomstig uitgeefbaar terrein met logistieke focus in de regio in 

netto hectare  

2a. Absoluut aantal werknemers logistieke bedrijven op bedrijventerreinen in de 

regio  

2b. % Werknemers logistieke bedrijven op bedrijventerreinen in de regio ten opzichte 

van totale werkgelegenheid 

3a. Aanwezigheid van multimodale aansluitingen/terminals in de COROP-regio 

3b. Afhandelvolume van multimodale aansluitingen/terminals in de COROP-regio 

4a. Totale goederenstroom met herkomst of bestemming COROP-regio 

4b. Internationale goederenstroom met herkomst of bestemming COROP-regio 

4c. Hoogwaardige goederenstroom met herkomst of bestemming COROP-regio 

5a. Mate van aanwezige weginfrastructuur en congestie 

 

De detail scores van alle regio’s voor de criteria en de elementen waar de criteria uit 

zijn opgebouwd zijn weergegeven in bijlage A. De scores per criterium worden in de 

komende paragraaf weergegeven in figuren. De belangrijkste conclusies worden per 

selectiecategorie behandeld. De algemene conclusie is dat de mainport COROP-regio’s 

Groot-Rijnmond en Groot-Amsterdam op vrijwel alle criteria het beste scoren. Daarna 

lijken de COROP-regio’s in Brabant en Utrecht het beste te scoren, terwijl in Noord-

Nederland de scores achterblijven.  

3.2 Logistieke hot spots: toelichting scores op criterium 1 ruimte 

De basis voor het bepalen van de scores voor dit criterium was de IBIS database met 

gegevens van de ruim 3.500 bedrijventerreinen in Nederland. Het is niet verrassend dat 

Groot-Rijnmond en Groot-Amsterdam het hoogste scoren op het criterium aanwezige 

ruimte voor logistieke bedrijvigheid (zie Figuur 3.2). De reden is mede dat er in deze 

regio’s grote zeehaventerreinen met logistieke activiteiten zijn, en deze tellen relatief 

zwaar mee in de score voor ruimte voor logistieke bedrijvigheid. De verschillende 

COROP-regio’s met zeehaventerreinen (onder andere Groot-Rijnmond, Overig 

Zeeland, Groot-Amsterdam en Zeeuws Vlaanderen) scoren daarom hoog op het 

ruimtecriterium. De Brabantse COROP-gebieden daarentegen scoren vooral op 

criterium 1b. (uitgeefbaar terrein voor logistieke bedrijvigheid) laag, er is hier dus 

momenteel relatief weinig ruimte op bedrijventerreinen voor de groei van logistieke 

activiteiten.  

 

Wat betreft het bepalen van de beschikbare ruimte voor logistieke activiteiten op 

huidige en toekomstige beschikbaar bedrijventerreinen zijn er naast de IBIS database 

nog andere bronnen beschikbaar. Zo houden verschillende logistieke 

vastgoedexploitanten bij hoeveel vraag naar en aanbod van grond en distributiecentra er 

in verschillende Nederlandse regio’s is. Een van deze vastgoedexploitanten is CB 

Richard Ellis, die voor 17 logistieke steden de vraag naar en aanbod van grond en 

distributiecentra in kaart heeft gebracht. De tabel op de volgende pagina bevat de 

resultaten. 

 



 

 

TNO-034-DTM-2009-03486  26 / 64

 

Figuur 3.2 Logistieke Hot Spot scores van de 40 COROP-regio’s op criterium 1 ruimte 

Noot: De best scorende COROP-regio is weergegeven in het rood, en de regio’s op plaats 2 tot en met 20 

volgen in oranje tot en met lichtgroen. 

Tabel 3.2 Vraag naar en aanbod van grond en DC’s in logistieke regio’s (bron: CB Richard Ellis 2008) 

Regio

DC ruimte x 

1000 m2

Aanbod van 

DC's

Aanbod van 

kavels

Vraag bedrijven 

naar grond/DC's

Vraag investeerders 

naar grond/DC's

Marktsituatie 

grond/DC's

1 Rotterdam 1300 laag laag hoog hoog Forse krapte
2 Tilburg 1000 laag medium hoog hoog Forse krapte

3 Schiphol 1000 laag laag hoog hoog Forse krapte

4 Venlo 830 medium medium hoog hoog Krapte
5 Amsterdam 800 medium hoog laag medium Krapte

6 Eindhoven 700 medium medium medium hoog Enige Krapte
7 Moerdijk 620 medium hoog medium medium Enige Ruimte

8 Alphen/Waddinxveen 560 laag laag medium laag Enige Krapte
9 Utrecht 550 laag laag medium medium Krapte

10 Oosterhout 550 medium medium medium laag Enige ruimte

11 Breda 540 medium laag hoog medium Krapte
12 Tiel/Geldermalsen 480 medium hoog hoog medium Gemiddeld

13 Nijmegen/Wijchen 450 laag medium medium laag Gemiddeld
14 Veghel 350 laag hoog laag laag Ruimte

15 Venray 350 medium medium medium laag Enige ruimte
16 Almere 250 medium hoog medium medium Enige Ruimte

17 Roosendaal 250 hoog hoog medium medium Ruimte
Bron: TNO obv. data CB Richard Ellis 2008  
 

De conclusie uit tabel 3.2 is dat in 2008 de regio’s Rotterdam, Tilburg en Schiphol een 

forse krapte in grond en distributiecentra kennen, met veel interesse en weinig 

beschikbare grond en distributiecentra. Er was ook krapte in Venlo, Amsterdam, 

Utrecht en Breda, terwijl andere regio’s meer ruimte kenden. De situatie in 2009 is 

vanwege de economische crisis veranderd, er zijn nu in meer regio’s kavels en 

distributiecentra ter beschikking, dus de krapte is overal afgenomen. Hoe dit precies zal 

herstellen als de economische crisis vermindert en het economisch beter zal gaan is 
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moeilijk te voorspellen, maar het is de verwachting dat in dezelfde regio’s als in 2008 

als eerste weer krapte zal optreden, aangezien hier het minste vrije ruimte op 

bedrijventerreinen beschikbaar was. 

 

Tenslotte heeft het Planbureau voor de Leefomgeving op basis van IBIS en LISA 

gegevens een overzicht gemaakt van het soort bedrijventerrein op verschillende 

COROP regio’s. 

 

 

Figuur 3.3 Aandeel van logistiek bedrijventerrein in elk van de 40 COROP regio’s (bron: Planbureau van 

de Leefomgeving) 
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Uit deze tabel is het lastig om conclusies inzake de logistiek hot spots te trekken, omdat 

de zeehaventerreinen verschillend lijken te worden ingedeeld: bij industrieterrein in 

bijvoorbeeld Delfzijl en IJmond en bij gemengd terrein in Groot-Rijnmond. 

3.3 Logistieke hot spots: toelichting scores op criterium 1 werkgelegenheid 

De basis voor het bepalen van de scores voor dit tweede criterium was de LISA 

database met gegevens van de werkgelegenheid op alle bedrijventerreinen in Nederland. 

In 2004 waren 851.000 personen werkzaam in de logistieke sector. De meeste logistieke 

werkgelegenheid in absolute aantallen (criteria 2a) is vooral te vinden in de Randstad en 

in Brabant (zie figuur hieronder). Procentueel heeft Zuid-West Gelderland met 18% het 

grootste aandeel, terwijl Groot-Amsterdam en Groot-Rijnmond op de plaatsen 2 en 3 

staan (criterium 2b). Een gewogen overzicht van de logistieke werkgelegenheid per 

COROP regio in 2007 is te vinden in onderstaande figuur, hierbij valt de overall top-2 

Rotterdam en Amsterdam op.  

 

 

Figuur 3.4 Logistieke Hot Spot scores van de 40 COROP-regio’s op criterium 2 werkgelegenheid 

Deze scores worden bevestigd door onderzoek van het Planbureau van de 

Leefomgeving, dat in onderstaande figuur samengevat wordt. De COROP-regio’s 

Groot-Rijnmond en Groot-Amsterdam kennen het grootste volume aan logistieke 

werkgelegenheid, terwijl de COROP-regio Zuid-West Gelderland gespecialiseerd in 

logistiek is.   



 

 

TNO-034-DTM-2009-03486  29 / 64

 

Figuur 3.5 Aandeel logistieke werkgelegenheid per gemeente in 2007 (Bron: Planbureau van de 

Leefomgeving website) 

3.4 Logistieke hot spots: toelichting scores op criterium 3 multimodaliteit 

Het derde criterium, multimodale aansluiting, bestaat uit twee deelcriteria, namelijk het 

aantal containerterminals per COROP-regio en de hoeveelheid containeroverslag per 

COROP-regio. TNO heeft dit bepaald op basis van diverse data, o.a. van 

Rijkswaterstaat, de VITO, Voorlichtingsbureau Rail Cargo en Bureau Voorlichting 

Binnenvaart. De uitslag is dat de COROP regio Groot-Rijnmond veruit het hoogst 

scoort op deze beide deelcriteria. De meeste andere inland containerterminals zijn 

verder te vinden op de achterlandverbinding vanuit de Rotterdamse haven en in de 

andere Nederlandse mainport, Groot-Amsterdam, zie ook onderstaande figuur. Deze 

regio’s scoren ook hoog in het volume aan overgeslagen containers.  
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Figuur 3.6 Logistieke Hot Spot scores van de 40 COROP-regio’s op criterium 3 multimodale aansluiting 

3.5 Logistieke hot spots: toelichting scores op criterium 4 goederenstromen 

De basis voor het bepalen van de scores voor dit vierde criterium waren de data over 

alle goederenstromen (40 x 40 matrix) tussen de COROP regio’s in Nederland, van de 

COROP-regio’s met het buitenland. De zeehavens Rotterdam (420 miljoen ton overslag 

in 2008) en Amsterdam (91 miljoen ton in 2008) verwerken veruit de grootste volumes, 

en dit betekent dat deze COROP-regio’s ook op dit criterium als grootste logistieke hot 

spot aangeduid kunnen worden. De regio Groot-Rijnmond verwerkt voor alle 

modaliteiten veruit de grootste volumes. Qua volumes staat Groot-Amsterdam op de 

tweede plaats, maar opmerkelijk is dat vanuit Groot-Rijnmond vanaf en naar de 

nummer 3 hot spot regio West Noord-Brabant meer tonnen worden vervoerd over de 

weg dan van en naar de nummer 2 Groot-Amsterdam. Na deze top drie danken de 

COROP-regio’s met hoge scores hun positie op de ranglijst vooral aan de volumes die 

over de weg worden vervoerd. Dit zijn regio’s in Brabant, Utrecht en Limburg. Qua 

internationaal vervoer scoren vooral een aantal regio’s aan de grenzen van Nederland 

(Twente, Limburg, Zeeuwsch-Vlaanderen) hoger dan voor de totale volumes. De 

herkomst en bestemming van hoogwaardige goederenstromen is vooral te vinden in de 

Randstad en Brabant (zie Figuur 3.7).  
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Figuur 3.7 Logistieke Hot Spot scores van de 40 COROP-regio’s op criterium 4 volume en links 

goederenstromen 

De deelresultaten voor de volumes aan goederenstromen zijn nader uitgewerkt voor de 

drie deelcriteria binnen categorie 4. Dit waren: 

 

4a. Totale goederenstroom met herkomst of bestemming COROP-regio 

4b. Internationale goederenstroom met herkomst of bestemming COROP-regio 

4c. Hoogwaardige goederenstroom met herkomst of bestemming COROP-regio 

  

In de onderstaande 3 figuren zijn de 50 belangrijkste hoogwaardige gebiedsover-

schrijdende goederenstromen per criterium weergegeven. Het grootste deel van deze 

belangrijkste stromen heeft of de COROP-regio Groot-Rijnmond als herkomst (zie 

figuur 3.8) of als bestemming (zie figuur 3.9), namelijk 40 van de 50 stromen. Van de 

belangrijkste hoogwaardige stromen zijn er dus maar 10 niet van of naar de COROP-

regio Groot-Rijnmond (zie figuur 3.10). De belangrijkste stromen lopen van Groot-

Rijnmond naar Groot-Amsterdam en vice versa, gevolgd door de stromen tussen Groot-

Rijnmond en West-Noord-Brabant.  
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Belangrijkste 40-50 stromen

Belangrijkste 30-40 stromen

Belangrijkste 20-30 stromen

Belangrijkste 10-20 stromen

Belangrijkste 10 stromen

 

Figuur 3.8 Overzicht belangrijkste goederenstromen van COROP-regio Groot-Rijnmond naar de overige 

COROP-regio’s 

De belangrijkste hoogwaardige goederenstroom vanuit Groot-Rotterdam gaat naar West 

Noord-Brabant, terwijl de regio Groot-Amsterdam op nummer 2 staat. Daarna volgen 

de COROP-regio’s in Noord-Brabant en Utrecht.  
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Belangrijkste 40-50 stromen

Belangrijkste 30-40 stromen

Belangrijkste 20-30 stromen

Belangrijkste 10-20 stromen

Belangrijkste 10 stromen

 

Figuur 3.9 Overzicht belangrijkste goederenstromen naar COROP-regio Groot-Rijnmond vanuit de 

overige COROP-regio’s  

De belangrijkste hoogwaardige goederenstroom naar Groot-Rotterdam komt wel vanuit 

Groot-Amsterdam, terwijl de regio West Noord-Brabant nu op nummer 2 staat. Daarna 

volgen wederom de COROP-regio’s in Noord-Brabant en Utrecht, met Zuid-Oost 

Groningen als toevoeging. Deze bovenstaande twee figuren laten zien dat er een 

netwerk van goederenstromen en links bestaat tussen de logistieke hot spots in 

Nederland. 

 

De belangrijkste goederenstromen in Nederland tussen COROP-regio’s gaan dus van en 

naar Groot-Rijnmond. Echter, uit de top-50 van goederenstromen tussen COROP-

regio’s in Nederland zijn er 10 die niet van of naar Groot-Rijnmond gaan. Deze top-10 

van stromen zijn weergegeven in onderstaande figuur.  
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Belangrijkste 40-50 stromen

Belangrijkste 30-40 stromen

Belangrijkste 20-30 stromen

Belangrijkste 10-20 stromen

Belangrijkste 10 stromen

 

Figuur 3.10 Top-10 van goederenstromen tussen COROP-regio’s die niet naar of van Groot-Rijnmond  

lopen 

Opmerkelijk aan de resultaten uit deze figuur is dat de top-10 van goederenstromen 

tussen COROP-regio’s zonder stromen van en naar Groot-Rijnmond vooral op de A2-

corridor tussen Amsterdam en Limburg liggen. Vooral Noordoost Noord-Brabant heeft 

relatief veel toeleverende stromen aan omliggende Brabantse regio’s. 

3.6 Logistieke hot spots: toelichting scores op criterium 5 weginfrastructuur en 

congestie 

De basis voor het bepalen van de scores voor dit vijfde en laatste criterium zijn data van 

CBS en Rijkswaterstaat over de infrastructuur en congestie in Nederland. Het wekt geen 

verbazing dat de Randstad hoog scoort als het gaat om de ontsluiting via rijkswegen. 
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Ontsluiting van andere modaliteiten (spoor en binnenvaart) zijn behandeld bij het derde 

criterium (multimodaliteit). Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de Randstad ook 

het meest met congestie op de snelwegen te maken heeft, wat de bereikbaarheid dus 

verslechterd (zie onderstaande tabel). De aanwezigheid van congestie is negatief 

gescoord voor dit criterium. 

Tabel 3.3 Aantal files in de file top 50 (eerste 6 maanden 2009) per COROP regio 

Nummer COROPNAAM Aantal files in top 50

1 Utrecht 16

2 Groot-Amsterdam 6

3 Groot-Rijnmond 6

4 Zuidoost-Zuid-Holland 4,5

5 Arnhem/Nijmegen 2,5

6 Noordoost-Noord-Brabant 2,5

7 Zuidwest-Gelderland 2

8 AgglomeratieLeidenenBollenstreek 1,5

9 Agglomeratie's-Gravenhage 1,5

10 Oost-Zuid-Holland 1,5  
 

Veruit de meeste files zijn te vinden in de COROP-regio Utrecht, gevolgd door de 

regio’s waarin de steden Amsterdam (Groot-Amsterdam) en Rotterdam (Groot-

Rijnmond) liggen. De top 5 regio’s met de meeste files vinden we, behalve Arnhem-

Nijmegen, ook allemaal terug in de top 10 van logistieke hot spots. De score voor de 

aanwezige weginfrastructuur is weergeven in onderstaande figuur.  

 

 

Figuur 3.11 Logistieke Hot Spot scores van de 40 COROP-regio’s op criterium 5 weginfrastructuur en 

congestie 
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4 Het netwerk van logistieke hot spots in Nederland 

4.1 Korte kenschets van de top-5 logistieke Hot Spot regio’s 

In dit hoofdstuk gaan we in meer detail in op de logistieke stand van zaken bij de top-5 

van hot spots in Nederland die volgen uit dit onderzoek. De volgende tabel bevat een 

korte kenschets van de top-5 van logistieke hot spots van Nederland.  

 

Tabel 4.1  Korte kenschets van de Top-5 van logistieke hot spots in Nederland  

 

Logistieke hot 

spot 

Belangrijkste 

logistieke parken 

Bepalende 

infrastructuur 

Enkele belangrijke gebruikers 

(1) Groot-

Rijnmond 

Distripark Botlek 

Distripark Eemhaven 

Distripark Maasvlakte 

Bedrijvenpark Noord-

west 

Waalhaven-Zuid 

A13, A15 en 

A20, spoor, 

binnenvaart en 

kustvaart 

ADM, De Rijke, DHL, Ebrex, Estron 

Group, Eurofrigo, Geodis Vitesse, 

Hankook Tyres, Kamino Logistics, Nippon 

Express, Reebok, Schenker, VAT 

Logistics, Broekman 

(2) Groot-

Amsterdam 

 

Amerikahaven 

Atlaspark 

Sloterdijk III 

Vervoerscentrum 

Westhaven 

Fokker Logistics Park 

Schiphol Rijk-Oude 

Meer 

Schiphol Zuid 

Schiphol Zuidoost 

A10, N200, A5, 

A2, spoor, 

binnenvaart 

A4, A9, N201, 

luchtvaart 

ABX Logistics, Cargill, DHL, DSV, Fetim, 

M&S Mode, ModoVanGelder, Nissan 

Distribution Service, P2 Group, Ter Haak 

Group, VAT Logistics 

Luchtvaart-gerelateerd, Bausch&Lomb, 

Canon, Centocor, DHL, DSV, Menlo 

Worldwide, Nippon, Ricoh, Canon, 

Schenker, Yamaha, KLM Maintenance and 

Engeneering, Intel, AMP 

(3) West 

Noord-Brabant 

Bergen op Zoom (TDP) 

Breda (Hazeldonk) 

Moerdijk 

Oosterhout (Weststad) 

Roosendaal 

(Borchwerf) 

A16, A17, A27, 

A58, A59, 

aansluitingen op 

spoor en 

binnenvaart 

Ricoh, Orion Gaming, Chevrolet, De Rijke, 

DHL, Frogo, Gondrand, Kenwood, Kukla 

Warehousing, Mooy Logistics, 

Bakker/Nabuurs, TNT Fashion, Lidl, 

Penske, Samsung, Schuitema, Michelin, 

DSV, Kuehne + Nagel, Vos Logistics, 

CEVA, Samsung Service 

(4) Noord-

Limburg 

Venlo (FreshPark, 

Trade Ports) 

Venray (Smakterheide) 

A50, A67, A73 

aansluiting op 

spoor en 

binnenvaart 

DSV, DHL, Eurofrigo, Schenker, 

FloraHolland, Geodis, Seacon Logistics, 

KLG-Europe, Tommy Hilfiger, Flextronics, 

Xerox, Océ 

(5) Noordoost-

Noord-Brabant 

Oss (Bedrijvenpark 

A50-A59) 

Veghel (De Dubbelen) 

A50, A59, water 

en spoor 

DHL, Jumbo, Mediq, Van Strien, 

Heineken, Meubitrend, Sligro, Masterfoods 

4.2 Top-5 Hot Spot in meer detail: nummer 1 Groot-Rijnmond 

De belangrijkste logistieke bedrijventerreinen in deze nummer 1 logistieke hot spot van 

Nederland bevinden zich in de Rotterdamse haven (waaronder Distripark Maasvlakte, 

Distripark Botlek en Waalhaven-Zuid), Rotterdam-Noord (met de Spaanse Polder, 

Noord-West en Rotterdam-Airport), Albrandswaard (Distripark Eemshaven), Bleiswijk 

(verschillende terreinen rondom de veiling / Greenery) en Barendrecht (ook rondom de 

veiling / Greenery).  
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De mainport Rotterdam is de grootste zeehaven van West-Europa. Het is daarom ook 

niet verrassend dat de COROP regio waar de haven van Rotterdam in ligt als 

belangrijkste logistieke hot spot uit de analyse is gekomen. Behalve de haven 

gerelateerde achterlandtransporten zijn er in Rotterdam ook relatief veel 

distributiecentra (1,3 miljoen m
2
 logistiek vastgoed). De belangrijkste logistieke 

bedrijventerreinen in Groot-Rijnmond liggen in Rotterdam (zie ook onderstaande figuur 

). Deze regio is ontsloten door verschillende autosnelwegen, te weten de A15, A13 en 

A20. Daarnaast zijn er meerdere railterminals (4) en binnenvaartterminals (9).  

 

Figuur 4.1 Overzicht belangrijkste logistieke bedrijventerreinen en infrastructuur in nummer 1 logistieke 

hot spot Groot-Rijnmond (Rotterdam) 

4.3 Top-5 Hot Spot in meer detail: nummer 2 Groot-Amsterdam 

In Groot-Amsterdam zijn twee belangrijke logistieke knooppunten te vinden: de haven 

van Amsterdam en luchthaven Schiphol. Rondom de haven van Amsterdam is bijna 

800 000 m
2
 aan logistiek vastgoed beschikbaar. De belangrijkste logistieke parken in en 

rondom de haven van Amsterdam zijn: Amerikahaven, Atlaspark, Sloterdijk III-noord, 

Westpoort en Vervoerscentrum, zie onderstaande figuur. In vier grote parken is nog 

grond beschikbaar. De bereikbaarheid over de weg (ring A10) is door congestie 

problematisch. Er zijn een railterminal (ACT, het vroeger Ceres Paragon) en een 

zee/binnenvaartterminal aanwezig. Daarnaast is de ontwikkeling van een nieuwe 

binnenvaart terminal aan de Mississippihaven in volle gang.  

 

De luchthaven Schiphol is één van de belangrijkste Europese luchtvaart hubs, vandaar 

dat er veel luchtvrachtgerelateerde logistieke activiteiten rondom Schiphol plaatsvinden. 

Schiphol ligt in de gemeente Haarlemmermeer, waar ook de meeste logistieke parken te 

vinden zijn: Schiphol Zuid, Schiphol Zuidoost, Schiphol Rijk, Schiphol Oost en Fokker 

Logistics Park, zie onderstaande figuur. Daarnaast zijn er nog aangrenzende parken te 

vinden in Hoofddorp (Schiphol Logistics Park en De Hoek Noord) en Lijnden. De 
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kosten van de grond voor logistiek vastgoed is in dit gebied hoger dan in de andere 

logistieke hot spots door de aanwezigheid van de luchthaven. Schiphol is bereikbaar 

over de weg (A4 en A9), al speelt congestie hier ook een negatieve rol. Tenslotte zijn 

rondom de veiling van Aalsmeer ook nog logistieke bedrijventerreinen gelegen. 

 

 

Figuur 4.2 Overzicht belangrijkste logistieke bedrijventerreinen en infrastructuur in nummer 2 logistieke 

hot spot Groot-Amsterdam, incl. Schiphol 

4.4 Top-5 Hot Spot in meer detail: nummer 3 West Noord-Brabant 

De COROP-regio West Noord-Brabant beschikt over meerdere belangrijke logistieke 

bedrijven terreinen, te weten: Moerdijk, Breda, Roosendaal en Oosterhout (zie 

onderstaande figuur). Ondanks dat Moerdijk een diepzeehaven is, functioneert dit 

terrein ook als inland terminal. Moerdijk is uitstekend bereikbaar over de weg (A16 en 

A17) en gelegen tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen. In Moerdijk kunnen 

containers worden overgeslagen op rail en binnenvaart. Naast logistieke dienstverleners, 

zoals DSV Solutions, Kuehne en Nagel en Vos Logistics, zijn in Moerdijk ook 

verschillende distributiecentra gevestigd, van onder andere Adidas, Rucanor en Calvin 

Klein. 

 

In Breda zijn verschillende logistieke terreinen te vinden (zie ook figuur 4.3). Het gaat 

hier om Hazeldonk (tegen de Belgische grens), De Krochten en IABC. Breda is gunstig 

gelegen op de corridor van de Mainports richting het achterland en is uitstekend gelegen 

voor distributie in de Benelux. Breda is goed bereikbaar via de snelwegen (A16, A27 en 

A58). Onderstaande figuur laat ook nog de logistieke terreinen zien in Roosendaal 

(Borchwerf, gedeeltelijk hoort dit bij gemeente Halderberge, plaats Oud Gastel). 

Roosendaal is strategisch gelegen tussen Antwerpen en Rotterdam en goed bereikbaar 

via de A17 en A58. Jan de Rijk en DHL zijn groot grondgebruikers in dit gebied. In 

COROP-regio West Noord-Brabant zijn ook nog de terreinen te vinden in de gemeente 

Oosterhout en Raamsdonkveer gelegen aan de kruising van de A27 en A58, Etten-Leur 
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(Vosdonk) en Bergen op Zoom (TNP, oftewel Theodorushaven, Noordland en De 

Poort).  

 

 

Figuur 4.3 Overzicht belangrijkste logistieke bedrijventerreinen en infrastructuur in nummer 3 logistieke 

hot spot West Noord-Brabant 

4.5 Top-5 Hot Spot in meer detail: nummer 4 Noord-Limburg 

Venlo en Venray vormen de belangrijkste logistieke gemeenten met bedrijventerreinen 

in Noord Limburg (zie onderstaande figuur). De belangrijkste logistieke hot spots in 

Noord Limburg zijn te vinden in Venlo (Tradeport, Tradeport West en Tradeport 

Noord). Venlo is vooral bekend als multimodaal transport knooppunt aan de Maas 

(Barge Terminal Venlo in ontwikkeling) en de Duitse grens. Daarnaast zijn er ook 

goede rail faciliteiten (ECT rail terminal). Over de weg is Venlo goed bereikbaar via de 

A73 en A67. De belangrijkste bedrijven die in Venray gevestigd zijn, zijn Flextronics 

en Xerox. In Noord Limburg is verder ook nog de binnenhaven van Wanssum te vinden 

en het bijbehorende logistieke terrein.  
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Figuur 4.4 Overzicht belangrijkste logistieke bedrijventerreinen en infrastructuur in nummer 4 hot spot 

Noord Limburg 

4.6 Top-5 Hot Spot in meer detail: nummer 5 Noordoost Noord-Brabant 

De COROP regio Noordoost Noord-Brabant omvat als belangrijkste logistieke 

gemeenten ’s-Hertogenbosch, Oss en Veghel. In Veghel is De Dubbelen te vinden met 

een barge container terminal en distributiecentra van onder andere Jumbo, Masterfoods 

en Sligro. Andere belangrijke logistieke terreinen zijn te vinden in Den Bosch met De 

Rietvelden, Oss met Vorstengrafdonk en het Transportcentrum in Beugen (zie figuur 

hieronder). Opvallend in Veghel is dat de gemeenten veel logistieke partijen kent met in 

vergelijking met andere locaties grote distributiecentra: DHL Exel, Kuehne & Nagel, 

Sligro en Jumbo Supermarkten hebben allemaal meet dan 40.000m
2
 in gebruik. De 

afronding van de A50, waardoor Veghel is verbonden met Eindhoven en Nijmegen, 

heeft ervoor gezorgd dat positie van Veghel als logistieke schakel verder is uitgebouwd. 
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Figuur 4.5 Overzicht belangrijkste logistieke bedrijventerreinen en infrastructuur in nummer 5 logistieke 

hot spot Noordoost Brabant 

4.7 De kaart van Nederlandse logistieke hot spots: op zoek naar white spots 

De top-10 van logistieke hot spots vormen een essentieel onderdeel van het logistieke 

netwerk in Nederland, maar ook in de verbindingen van Nederland als distributieland 

met het buitenland. De onderstaande figuur 4.6 geeft het logistieke netwerk van 

Nederland, en laat zien op welke wijze het netwerk van logistieke hot spots de basis 

vormt onder de logistieke activiteiten in Nederland.  

 

De volgende toelichting kan gegeven worden op dit geografische netwerk van hot spots 

in Nederland: 

 

1. Transport corridors: Uit de figuur wordt duidelijk wat de relaties zijn tussen de 

logistieke hot spots onderling en het buitenland. Deze relaties zijn gebaseerd op de 

transport corridors die geschetst kunnen worden op basis van de belangrijkste 

volumestromen. Hierin onderscheiden we de belangrijke internationale transport 

corridors (blauw) en de grootste nationale transport corridors (geel). De corridor 

Amsterdam-Utrecht wordt zowel gebruikt voor nationaal transport als voor 

internationaal transport en is daarom geel-blauw. Deze corridor is veel kleiner in 

omvang dan vanuit Rotterdam via Noord Brabant naar het Duitse of Belgische 

achterland. Het belang van de corridors gaat niet alleen om volumes, maar ook om 

de waarde van de goederen. Qua volumes zijn de corridors van en naar Rotterdam 

van belang, zoals te zien is in de figuren uit het vorige hoofdstuk. 
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Figuur 4.6 Integrale netwerkkaart van logistieke hot spots in Nederland 

2. Nationale versus internationale hot spots: In het netwerk zijn de hot spots van 

internationaal belang onderscheiden van de hot spots van nationaal belang. De hot 

spots van internationaal belang zijn de mainports Rotterdam en Schiphol. 

Amsterdam, Moerdijk en Venlo zijn belangrijke hubs richting het achterland. De 

overige hot spots zijn belangrijke vestigingsplaatsen voor Nationale of Europese 

Distributie Centra (EDC’s). EDC’s zijn vooral gevestigd op de hot spots 

Rotterdam, Noord Brabant en Noord Limburg. Utrecht en Almere en de Noord 

Brabantse locaties zijn sterk in nationale distributie. 

 

3. Intermodale terminals: Een grote concentratie van overslag terminals bevindt zich 

op de belangrijke internationale corridors. De investering in multi- of zelfs tri-

modale ontsluiting wordt ook steeds vaker vanuit de mainports geïnitieerd. 

Mainport Rotterdam is bijvoorbeeld eigenaar van de railterminal in Venlo en 

binnenvaartterminal in Duisburg. Geheel in overeenstemming met de 

netwerkgedachte investeert ECT Rotterdam in ‘Extended Gates’ voor een betere 

ontsluiting van de mainport. Het noordoosten van Nederland scoort ook hoog op 
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aanwezigheid van terminals. Dit is te verklaren door de relatief grote afstand tot de 

mainport Rotterdam welke het aantrekkelijk maakt om binnenvaart of spoor in te 

zetten ten opzichte van wegtransport. 

 

White spots: Op de netwerkkaart zien we verder twee logistieke white spots. Dit zijn 

regio’s die het potentieel hebben om zich in de toekomst te ontwikkelen tot logistieke 

hot spot, maar op dit moment hier op verschillende criteria nog te kort in schieten, zoals 

ook duidelijk blijkt uit hun score op de ranglijst. TNO heeft de COROP-regio’s 

Flevoland (nr. 22 op de huidige hot spot lijst) en dan vooral Almere, en de regio 

Arnhem/Nijmegen (nr. 13 op de huidige lijst), beiden als white spot aangeduid. Deze 

regio’s scoren ook relatief hoog in de hot spot lijst van het vakblad LOGISTIEK: de 

regio Almere-Zeewolde in Flevoland staat in 2009 nummer 4 en Arnhem-Nijmegen op 

nummer 6 op de logistieke kaart van vakblad Logistiek. 

 

Waarom deze twee regio’s als white spots? De regio Flevoland ligt vlakbij Groot-

Amsterdam en kan goed als overloopregio voor zowel internationale als nationale 

logistieke activiteiten dienen. De regio kenmerkt zich door een hoog personeelsaanbod 

en veel ruimte voor nieuwe logistieke bedrijvigheid in Almere, Zeewolde en Lelystad.  

De regio schiet echter nog te kort in multimodale connectiviteit, terwijl zij wel centraal 

gelegen is en daarmee een goede uitvalsbasis vormt voor nationale distributie. Er zijn 

plannen voor containerterminals in zowel Almere als Lelystad, dit kan helpen in de 

groei van Flevoland als logistieke hot spot. Een aantal grote gebruikers die mede 

hierdoor al voor Almere hebben gekozen zijn Pon, Caterpillar, Yakult Maxeda, 

Prenatal, Koops Bunzl, Staples en Black Box Logistics, terwijl onder andere Giant in 

Lelystad haar Europees Distributiecentrum heeft. 

 

De regio Arnhem/Nijmegen vormt een tweede en laatste white spot op de logistieke hot 

spot kaart van Nederland. Deze regio heeft de A15, de Waal en de Maas als belangrijke 

transportaders richting Duitsland. Ook de Betuweroute loopt door deze regio, waarmee 

locaties zelfs trimodaal ontsloten kunnen worden. Er gaan significante volumes via deze 

corridors van Rotterdam naar het achterland, en deze volumes zullen naar alle 

verwachting weer groeien na de economische crisis. De regio heeft kansen om als 

knooppunten voor goederenstromen vanuit Midden- en Noord-Nederland richting het 

Europese achterland te gaan fungeren, waarbij naast overslag er ook 

waardetoevoegende (VAL/VAS) activiteiten kunnen plaatsvinden In dit kader heeft 

zich hier de laatste jaren ook al een aantal logistiek dienstverleners gevestigd waaronder 

DHL Exel, TDG, en CEVA Logistics. Op dit moment is dit nog niet aan de orde, er is 

namelijk nog geen echte mogelijkheid om vanuit deze regio containers op het spoor van 

de Betuweroute te zetten. Het schort hier bovendien nog aan enkele logistieke parken 

nabij de overslagkansen aan de transportcorridors om als logistieke regio tot bloei te 

komen.  

 

In de COROP regio’s in Noord-Nederland zien wij vanuit dit onderzoek geen logistieke 

white spots voor Nederland omdat ze niet op de huidige en toekomstige logistieke 

corridors liggen. Uiteraard kan in Noord-Nederland wel specifieke logistieke 

bedrijvigheid worden ontwikkeld, zoals ruimte-extensieve productielogistiek of 

distributieactiviteiten die relatief veel manuele bewerking kennen. Noord-Nederland 

speelt ook in de Europese gaslogistiek een belangrijke rol en heeft de ambitie de 

gasrotonde tussen Noord-Oost en West-Europa te worden. 
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4.8 Logistieke hot spots: de ondersteunende rol van support diensten 

De combinatie van diverse logistieke bedrijfsactiviteiten in logistieke hot spots, zoals 

transport, opslag, overslag en warehousing kan leiden tot synergie en creatie van 

logistieke waarde en werkgelegenheid. Deze logistieke activiteiten creëren namelijk 

ruimte voor Value Added Logistics en Services, en de logistieke ketenregie die bij deze 

activiteiten kan worden uitgevoerd. Deze waardecreatie door synergie van activiteiten 

in hot spots is afgebeeld in de onderstaande figuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.7 Waardecreatie door ontwikkeling van logistieke support diensten in hot spots (bron: TNO 

2007) 

Er zijn twee verschillende vormen van logistieke support activiteiten: 

 

1. Ruimtelijk: Collectieve support diensten op bedrijventerreinen 

2. Logistiek-operationeel: Gebundelde support diensten voor logistieke operaties 

 

Beide vormen worden hieronder nader toegelicht: 

 

1. Ruimtelijk: Collectieve diensten op bedrijventerreinen 

 

De aandacht voor de identiteit, het imago en de ‘kernactiviteit’ van bedrijventerreinen 

neemt de laatste jaren toe. Een krachtig imago is één van de meeste effectieve manieren 

om de uitstraling van specifieke (ook logistieke) bedrijvenparken te verhogen en te 

bestendigen, en stagnatie en inertie in samenwerking op bedrijventerreinen te 

doorbreken. Waar vroeger de aandacht uitging naar het zoneren van de beschikbare 

ruimte, en daarmee het fysisch groeperen van bedrijven, is men nu op zoek naar 

synergievoordelen op bedrijventerreinen door middel van park management. Hierbij 

kan gedacht worden aan gezamenlijke bewegwijzering, brandstofinkoop, beveiliging, 

etc. Met park management worden de wensen van bedrijven, gemeenten en andere 
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belanghebbenden structureel op elkaar afgestemd, op gebieden als inrichting van private 

en publieke ruimte, kwaliteit van vastgoed, voorzieningen en beheer. De voordelen 

leiden tot een efficiëntere inzet van productiefactoren en kunnen actief opgezocht 

worden door een bewust en participatief vestigingsmanagement (Bron: Ploos van 

Amstel e.a., 2009). Park management kan de prestatie van het terrein en de gevestigde 

bedrijven verhogen door met een groep van bedrijven samen te werken rond diverse 

thema’s: terreinbeheer, mobiliteitsmanagement, facility management, utility 

management, milieumanagement, HR management, vestigingsmanagement, 

communicatiemanagement, stakeholder management, etc. Park management wordt 

nuttig geacht voor logistieke bedrijventerreinen, met name omdat de kernactiviteiten 

van de bedrijven dichter bij elkaar aansluiten en hierdoor de doorwerking van een 

samenwerking groter kan zijn. De onderstaande tabel geeft een overzicht van mogelijke 

collectieve acties op logistieke bedrijventerreinen. 

Tabel 4.2 Enkele mogelijke collectieve acties op logistieke bedrijventerreinen  

Soort van collectieve 

dienst  

Toelichting 

Centrale diensten • onderhoud en strooien van wegen 

• bewegwijzering 

• zonering, infoborden, gsm/gps-communicatie 

• breedbandinternet en glasvezel 

• management personeelsvervoer en afspraken met mobi-actoren 

• beveiliging gebouwen, voorraden, parkeerruimtes 

• spreiden/samenbrengen met logistieke stromen (rittijdafspraken, 

bundelen) 

• begeleiding bij ontwerp van bedrijfsinfrastructuur 

• stimuleren van dakparkeren, 2e maaiveld, meervoudig gebruik van 

manoeuvreerruimte, parkings, laad- en losplaatsen 

Vestigings- 

management 

• carwash-bedrijf 

• reparatie- en servicebedrijven voor vrachtwagens 

• technische keuring vrachtwagens 

• brandstofvoorziening (tankstations, aanvoer via pijpleidingen, 

plaatselijke productie) 

• douanepost 

• taverne, restaurant, hotel, ontspannings- en sportfaciliteiten 

• compatibele logistieke dienstverleners 

• partnerships met productiebedrijven 

Ondernemersklimaat • bewaking locatiefactoren 

• ontsluiting via wegen nabij belangrijke (multimodale) corridors 

• nabijheid van werknemerspool 

• nabijheid van klantenpool voor stabiliteit van extra faciliteiten 

• proactieve samenwerking met overheid 

• stem in en kennisname van openbare werken 

• partnerships logistieke terreinen – steden voor stadslogistiek 

 

Bron: www.dbt.ugent.be 
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Twee voorbeelden van collectieve acties op bedrijventerreinen zijn: 

 

1a. Logistic Center Hazeldonk-Meer 

 

Het bedrijventerrein van Hazeldonk aan Nederlandse zijde en Meer aan Belgische zijde wordt slechts 

gescheiden door de drukke verkeersader die midden door het terrein loopt. Door de centrale ligging 

tussen de twee wereldhavens in Rotterdam en Antwerpen, de locatie pal aan de snelweg en de goede 

bereikbaarheid hebben ruim 160 bedrijven Logistic Center Hazeldonk-Meer als uitvalsbasis gekozen. 

Gezamenlijk pakken deze bedrijven de samenwerking op in de vereniging Logistic Center Hazeldonk-

Meer.  

Het doel van de samenwerking is tweeledig: 

• Gemeenschappelijk belang van de leden dienen, het beheren en exploiteren van Logistic Center 

Hazeldonk-Meer. 

• Verrichten van alle noodzakelijke handelingen die bevorderlijk kunnen zijn voor de 

optimalisering van zowel het zakelijk belang van de ondernemers als de verbetering van de 

leefbaarheid voor diens werknemers 

 

In de loop der jaren heeft de vereniging tal van activiteiten opgezet waaronder collectieve beveiliging 

en revitalisering van het terrein. Met deze samenwerking hebben zij daarnaast een gezamenlijk 

branding die weer zorgt voor aantrekking van nieuwe logistieke activiteiten. 

 

1b. Parkmanagement Lage Weide (Utrecht) 

 

Het industrieterrein Lage Weide in Utrecht is al in de jaren vijftig ontstaan. De laatste jaren zat Lage 

Weide in het slop. Er heerste leegstand en de binnenhaven, gelegen aan het Amsterdam Rijn Kanaal, 

werd slechts zeer beperkt gebruikt. Al vanaf 1966 hebben de ondernemers op Lage Weide zich 

verenigd in Industrievereniging Lage Weide. Deze vereniging heeft de laatste jaren een succesvolle 

lobby gevoerd voor herstructurering en revitalisering van het bedrijventerrein. Een groot deel van het 

maatregelenpakket is inmiddels uitgevoerd met resultaat. De leegstand is teruggedrongen. Een groot 

deel van de kades is verbeterd en in de komende jaren zal ook de binnenhaven op diepte worden 

gebracht zodat schepen met een diepte van 5,5 meter kunnen aanleggen.  

 

2. Logistiek-operationeel: Gebundelde support diensten voor logistieke operaties 

 

Deze gebundelde support diensten zijn onder te verdelen in 15 specifieke support 

diensten, te weten: 

 

1. Leasing diensten: steeds meer logistieke productiemiddelen worden geleased in 

plaats van gekocht, naast voertuigen kan dit gelden voor machines en warehouses. 

2. Accountancy diensten: dit betreft het jaarlijks controleren en adviseren van 

logistieke ondernemingen  

3. Uitzenddiensten: deze snel groeiende supportdiensten spelen een rol in het flexibel 

houden van de logistieke arbeidskracht.  

4. Onderhouds- en beheerdiensten: meer en meer besteden logistieke partijen het 

onderhoud van productiemiddelen zoals voertuigen uit aan gespecialiseerde partijen. 

5. Verzekeringsdiensten: met het toenemen van de risico’s in mondiale supply chains 

komen er meer innovatieve verzekeringsproducten op de markt 

6. Marketingdiensten: het marketen van logistieke diensten vraagt meer en meer om 

een specifieke aanpak, waar bepaalde bureaus in gespecialiseerd zijn. 
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7. Bancaire diensten: dit betreft het op maat leveren van bancaire diensten aan 

logistieke partijen. Er zijn verschillende in transport gespecialiseerde banken, terwijl 

de grote Nederlandse banken deze markt met aparte producten bewerken. 

8. IT diensten (hard- en software): het gebruik van IT-hard- en software diensten is 

essentieel voor logistieke bedrijven om de concurrentiestrijd aan te blijven gaan. 

9. Material handling diensten: het transport van goederen in distributiecentra wordt 

steeds meer gemechaniseerd door de relatief hoge arbeidskosten. 

10. Juridische diensten: Door het internationaliseren van de supply chains worden meer 

gespecialiseerde juridische support diensten gevraagd. 

11. Consultancy- en adviesdiensten: Er zijn verschillende in logistieke vraagstukken 

gespecialiseerde consultancy en adviesdiensten in Nederland. 

12. Opleidingen en trainingsdiensten: Op het gebeid van logistieke opleidingen en 

trainingen spelen universiteiten, hogescholen en particuliere organisaties een grote 

rol. 

13. Douane en fiscale diensten: Nederlandse dienstverleners en ondersteunende partijen 

hebben zich in Europa het afgelopen decennium gericht op efficiënte 

douaneafhandeling, terwijl Nederland zich daarnaast van oudsher onderscheidt in 

effectieve fiscale regelgeving. 

14. Certificeringsdiensten: In mondiale supply chains wordt het steeds belangrijk om de 

kwaliteit van goederen te kunnen garanderen, bijvoorbeeld bederfelijke goederen. 

Nederlandse bedrijven bieden certificeringsdiensten aan om de kwaliteit te kunnen 

garanderen  

15. Beveiligingsdiensten: Last but not least wordt de kwaliteit van de service in de 

supply chain meer en meer beïnvloed door de afhandeling van de beveiliging in 

deze keten.  

 

De vestiging van deze gebundelde diensten in logistieke hot spots leidt in veel gevallen 

tot een groei van logistieke operationele activiteiten en op deze wijze kan synergie 

ontstaan in de hot spots. 

 

Twee voorbeelden van gebundelde supportdiensten voor logistieke operaties 

 

2a. Logistiek Loket Tilburg (bron: www.logistiek.nl 

 

EVO, de gemeente Tilburg, UWV Tilburg en een aantal bedrijven hebben de handen ineen geslagen 

om het tekort aan logistiek personeel te bestrijden. Het resultaat is een logistiek loket waarbij Human 

Resource activiteiten en verbetering van het imago van de transport en logistiek centraal staan. De 

logistieke sector in Nederland heeft al jaren te kampen met problemen op de arbeidsmarkt. EVO heeft 

daarom samen met gemeente Tilburg, het UWV en een aantal partijen uit het bedrijfsleven een 

logistiek loket geopend. Op deze manier worden werkzoekenden en bedrijven die vragen hebben over 

scholing en dergelijke gericht geholpen. Het logistiek loket is 14 januari 2009 van start gaan en zal 

officieel worden geopend door de burgemeester van Tilburg. Het is voor het eerst dat een logistiek 

loket is voortgekomen uit een breed samenwerkingsverband van een gemeente, het UWV, het 

bedrijfsleven, belangen- en brancheorganisaties en het onderwijs.  

 

 



 

 

TNO-034-DTM-2009-03486  48 / 64

 

2b. Kennismatch Drechtsteden (bron: www.kennismatch.nl) 

 

KennisKring Drechtsteden is een netwerk van, voor en door Logistiek Professionals, en is een 

antwoord op de behoefte om kennis, ervaring en best- practices te delen met anderen. De Economische 

Adviesraad Dordrecht heeft opdracht om nieuwe impulsen te geven aan de economie van de regio 

Drechtsteden. De ontwikkeling, verspreiding en toepassing van logistieke kennis is vandaag de dag 

een belangrijkste economische activiteit geworden. Het Impulsteam Kennis & Innovatie van de 

Economische Adviesraad Dordrecht (www.economischeadviesraad.nl) heeft besloten een netwerk van 

professionals te starten onder de naam KennisKring Drechtsteden. De Kenniskring komt zesmaal per 

jaar bij elkaar aan het begin van de werkdag. Om de kwaliteit van de sessies te waarborgen bestaat een 

KennisKring uit 15-20 vaste deelnemers. Eén van de deelnemers is gastheer en ontvangt u op zijn of 

haar bedrijf. 
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5 Overzicht investeringsopgaven logistieke hot spots 

5.1 Categorieën van investeringsopgaven hot spots 

Om het netwerk van logistieke hot spots in Nederland te laten groeien en innoveren, en 

zo een topvestigingsklimaat te kunnen bieden, kunnen door Rijksoverheden, decentrale 

overheden, bedrijven en andere partijen verschillende soorten investeringen gedaan 

worden. Deze fysiek investeringen zijn onder te verdelen in: 

 

1. Fysiek-ruimtelijke investeringen: hierbinnen vallen zowel nieuwe aanleg als 

herstructurering van logistieke bedrijventerreinen. 

2. Fysiek-infrastructurele investeringen ter ontsluiting van de logistieke hot spots, 

zoals wegen, spoor en multimodale terminals. 

3. Niet fysieke investeringen in logistieke support diensten op en rond 

bedrijventerreinen, zoals parkmanagement diensten, scholing en call centers. 

 

In dit hoofdstuk bespreken we de belangrijkste fysieke investeringsopgaven voor de 

top-5 van de logistieke hot spots en white spots. Het gaat in deze quick scan om een 

momentopname (2009). 

 

• Top-2 logistieke hot spots mainport-regio’s: Rotterdam-Rijnmond en Amsterdam/ 

Schiphol 

• Top 3 t/m 5 logistieke hot spot achterland-regio’s: West-Brabant, Noord-Limburg 

en Noord-Oost-Noord-Brabant 

• White spots Arnhem/Nijmegen en Flevoland. 

 

TNO zal de fysiek-ruimtelijke investeringen in detail uitwerken, terwijl de fysiek-

infrastructurele investeringen alleen op hoofdlijnen worden besproken. De geplande 

fysieke investeringsopgaven voor heel Nederland worden elk jaar samengevat en 

gebundeld in het MIRT Projectenboek. De niet fysieke investeringen worden in dit 

hoofdstuk eveneens kort besproken, omdat hier met relatief beperkte investeringen 

quick-wins kunnen worden geboekt. 

5.2 Overzicht fysiekruimtelijke investeringsopgaven logistieke hot spots 

Allereerst wordt de vraag bekeken of er behoefte is aan nieuwe logistieke 

bedrijventerreinen in de hot spots, of dat men uit de voeten kan met de bestaande 

terreinen en voorgenomen (herstructurering-)plannen en investeringen. 

 

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft uitgerekend dat in de afgelopen 10 jaar het 

areaal aan netto uitgegeven bedrijventerreinen in Nederland vooral gegroeid is in 

Noord-Nederland, terwijl in de top-5 van logistieke hot spots de groei gemiddeld wat 

achtergebleven is bij het Nederlandse gemiddelde. Recentelijk lijkt hier een inhaalslag 

gaande, want in 2007 heeft volgens cijfers van het Planbureau van de Leefomgeving de 

absolute groei in hectare bedrijventerrein vooral plaatsgevonden in Groot-Rijnmond, 

West Noord-Brabant en Zuid-Oost Noord-Brabant (Eindhoven).  
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Figuur 5.1 Groei in bedrijventerreinen per COROP-gebied in hectares 1997-2007 

De conclusie kan zijn dat er de laatste jaren meer aandacht is voor de planning en 

aanleg van nieuwe logistieke bedrijventerreinen in Nederland. Het momenteel geplande 

areaal logistiek bedrijventerrein in de top-5 logistieke hot spots is als volgt: 

Tabel 5.1 Overzicht geplande logistieke bedrijventerreinen in top-5 Nederlandse hot spots 

 

Logistieke terreinen in Hot Spots Grootte gepland logistiek terrein 

(in % totaal logistiek terrein) 

1. Groot Rijnmond 

Waarvan 

• Zeehaventerreinen Rotterdam (Maasvlakte II, vanaf 2013) 

• Prisma en Hoefweg Zuid (Bleiswijk) (vanaf 2010 gefaseerd) 

• Rotterdam Airport (vanaf 2012) 

672 ha (12%) 

 

531 ha 

109 ha 

20 ha 

2. Groot-Amsterdam 

Waarvan 

• Zwanenburg Zuid (vanaf 2010) 

• ACT/A4 Zone West (vanaf 2105) 

• Lijnden West (terstond uitgeefbaar) 

• Schiphol Logistics Park (vanaf 2012) 

• Atlas Park (terstond uitgeefbaar) 

• Amerikahaven (Terstond uitgeefbaar) 

• Greenpark Aalsmeer (vanaf 2010) 

731 ha (53%) 

 

210 ha 

127 ha 

48 ha 

47 ha 

46 ha 

45 ha 

42 ha 
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Logistieke terreinen in Hot Spots Grootte gepland logistiek terrein 

(in % totaal logistiek terrein) 

3. West Noord-Brabant 

Waarvan 

• Borchwerf Roosendaal (vanaf 2010) 

93 ha (4%) 

 

79 ha 

4. Noord-Limburg 

Waarvan 

• Tradepark Noord Venlo (terstond uitgeefbaar) 

• De Blakt Venray (vanaf 2010) 

• ZON Fresh Park Venlo (terstond uitgeefbaar) 

271 ha (33%) 

 

175 ha 

50 ha 

40 ha 

5. Noord-Oost Brabant 

Waarvan 

• Vorstengrafdonk Oss (terstond uitgeefbaar) 

• De Dubbelen Veghel (terstond uitgeefbaar) 

66 ha (14%) 

 

55 ha 

10 ha 

Bron: IBIS Bedrijventerreindatabase 

 

De conclusie is dat er eind 2008 volgens de IBIS bedrijventerreindatabase in de 

mainports Groot-Rijnmond (672 ha) en Groot-Amsterdam (732 ha) een aanzienlijke 

hoeveelheid hectare aan logistiek bedrijventerrein al beschikbaar of in planontwikkeling 

is. Na de mainports is er ook in Noord-Limburg (217 ha) een behoorlijk 

beschikbaarheid van logistiek bedrijventerrein, blijkt uit deze quick scan (2009). In de 

andere 2 top-5 van hot spots in het achterland is er minder dan 100 ha aan 

bedrijventerrein beschikbaar, en dreigt er op termijn mogelijk krapte. Nu moet er bij 

deze conclusie een aantal nuanceringen gemaakt worden: 

 

• vooral in Rotterdam-Rijnmond betreft de uitbreiding vooral het zeehaventerrein 

Maasvlakte II, en is er behoefte aan logistiek terrein ten zuiden en oosten van de 

haven. 

• de terreinen in Amsterdam zijn vooral bedoeld voor hoogwaardige specifieke 

logistieke bedrijvigheid dat aan de luchthaven gekoppeld is. Voor andere logistieke 

bedrijvigheid wordt vaak buiten de COROP regio gezocht.  

• in West Noord-Brabant staat het Logistieke Park Moerdijk nog niet genoemd, dat 

150 ha netto groot is en deze zomer is goedgekeurd. De eerste kavels komen ter 

beschikking in 2015. 

 

Dit betekent dat ook in Rotterdam en Amsterdam op termijn krapte kan dreigen voor 

specifieke logistieke bedrijvigheid. Daarnaast kan voor de white spots Almere en 

Arnhem-Nijmegen gesteld worden dat in Almere voldoende bedrijventerreinen zijn, 

maar dat in Arnhem-Nijmegen voor ontwikkeling van de regio als hot spot een logistiek 

bedrijventerrein en bijbehorende multimodale terminals rondom het Container 

Uitwissel Punt Valburg aan de Betuweroute en nabij de Waal moet worden ontwikkeld. 

 

Tabel 5.2 biedt een overzicht van de belangrijkste huidige en toekomstige 

investeringsopgaven op logistieke bedrijventerreinen in hot spots: 
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Tabel 5.2 Overzicht belangrijkste investeringsontwikkelingen rond huidige en toekomstige logistieke bedrijventerreinen in hot spots 

Hot spot Bedrijventerrein 

ontwikkeling 

Beschrijving Gereed Indicatie van bijdrage 

Rijksoverheid 

 

Belang 

investering 

in hot spot 

netwerk2 

Groot-Rijnmond Maasvlakte 2 Zeehaventerrein met mogelijkheden voor 

distributie-activiteiten 

Lopend, 

2013/2014 

€ 1.274 miljoen (groot) (bijdrage 

V&W € 1.144 miljoen, andere 

rijksbijdrage € 130 miljoen) (bron: 

MIRT 2010)  

+++ 

Groot-Rijnmond Nieuw Reijerwaard 

en De Westelijke 

Dordtse Oever 

Bedrijventerreinen in Ridderkerk en 

Dordrecht voor havengerelateerde 

activiteiten in plaats van de locatie 

Hoekse Waard, in totaal 120 hectare. 

Plan: Realisatie 

2014, 

oplevering 2020 

€ 28 miljoen (klein) (bron: MIRT 

2010) 

++ 

Groot-Rijnmond Containertransferium 

Rotterdam 

Ontwikkeling en aanleg 

Containertransferium voor de binnenvaart 

in Alblasserdam, overslag 200.000 TEU 

Plan, realisatie 

2013 

€ 6 miljoen (medium) (bron: brief 

Overeenkomst uitwerking 

locatiekeuze Containertransferium 

29 juni 09) 

++ 

Groot-Amsterdam ACT Amsterdam 

Connecting Trade 

Ontwikkeling Duurzaam logistiek 

bedrijventerrein met 220 ha uitgeefbare 

grond. Eerste deel is Schiphol Logistics 

Park 

Lopend, Na 

2015 

Ca. € 3 miljard totale investering 

(rijksoverheid en andere partijen) 

(groot), € 11 miljoen bijdrage HSL 

Cargo (bron: Afsprakenlijst 

Bestuurlijke overleggen MIRT 

voorjaar 09) 

+++ 

Groot-Amsterdam Atlaspark Ontwikkeling havengerelateerd 

bedrijventerrein in fasen, 55 ha gereed, 

145 ha nog te ontwikkelen 

Lopend < € 5 miljoen resterende totale 

investering (rijksoverheid en andere 

partijen) (schatting obv stukken 

havenbedrijf Amsterdam) (klein) 

+ 

West Noord-

Brabant 

Borchwerf 

Roosendaal 

Bedrijventerrein in fasen in ontwikkeling Lopend < € 15 miljoen resterende  

totale investering (rijksoverheid en 

andere partijen) (schatting obv 

stukken Provincie Brabant) 

(medium) 

++ 

West Noord-

Brabant 

Logistiek Park 

Moerdijk 

De aanleg van een Logistiek Park van 150 

hectare tussen de A16 en de A17. Er 

wordt een stevige groei van het aantal 

arbeidsplaatsen verwacht, naar schatting 

rond de 6.000 fulltimers. Het Logistiek 

Park krijgt een hoogwaardig, 

vernieuwend, duurzaam en innovatief 

karakter 

Plan: realisatie 

2015 

Ca. € 24,6 miljoen Bijdrage 

Rijksoverheid (medium) (bron: 

Economische Barometer Brabant 

Tweede kwartaal 2007)  

+++ 

West Noord-

Brabant 

Herstructurering 

terreinen Breda 

Herstructurering bedrijventerreinen De 

Krogten, Emer, Hintelaken in Breda als 

EZ topproject 

Lopend < € 5 miljoen totale investering 

(rijksoverheid en andere partijen) 

(schatting obv stukken Provincie 

Brabant) (klein) 

+ 

West Noord-

Brabant 

Herstructurering 

terrein Etten-Leur 

Herstructurering bedrijventerreinen 

Vosdonk in Etten-Leur als EZ topproject 

Lopend < € 5 miljoen totale investering 

(rijksoverheid en andere partijen) 

(schatting obv stukken Provincie 

Brabant) (klein) 

+ 

West Noord-

Brabant 

Ontwikkeling 

Logistieke campus 

Ontwikkeling campus voor Supply Chain 

Topinstituut dat in Breda gevestigd wordt  

Plan, realisatie 

2010-2912 

 € 25 miljoen bijdrage Rijksoverheid 

(medium) (bron:  Innovatie-

programma Logistiek en Supply 

Chains). Noot: Dit is onderzoeksgeld 

en wordt NIET ingezet voor 

ruimtelijke investeringen 

+ 

                                                        
2
 Het belang van de investering voor het logistiek hot spot netwerk in Nederland varieert tussen 0 

(wenselijke investering voor 1 hot spot, maar niet direct van belang voor het logistieke hot spot netwerk van 

Nederland), + (investering is van belang), ++ (investering lost een knelpunt op) tot +++ (essentiële 

investering voor het goed functioneren van het netwerk in de toekomst). 
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Hot spot Bedrijventerrein 

ontwikkeling 

Beschrijving Gereed Indicatie van bijdrage 

Rijksoverheid 

 

Belang 

investering 

in hot spot 

netwerk3 

Noord-Limburg Trade Park Noord  Uitgifte 175 ha bedrijventerrein op Trade 

Park Noord , en bijdrage uit EZ topproject  

Lopend < € 5 miljoen totale investering 

(schatting obv stukken gemeente 

Venlo) (rijksoverheid en andere 

partijen) (klein) 

++ 

Noord-Limburg ZON Fresh Park   Ontwikkeling rondom Greenport Venlo Lopend € 9 miljoen bijdrage Rijksoverheid 

(klein) (bron: Nieuws V&W 11 feb 

09) 

+ 

Noord-Oost 

Noord-Brabant 

Herstructurering 

terrein Den Bosch 

Herstructurering bedrijventerreinen De 

Rietvelden als EZ topproject 

Lopend < € 5 miljoen totale investering 

(schatting obv stukken Provincie 

Brabant) (rijksoverheid en andere 

partijen) (klein) 

+ 

Arnhem-

Nijmegen 

Overbetuwe Bedrijventerrein A15 zone Overbetuwe Plan Ca. € 200 miljoen totale investering 

(rijksoverheid en andere partijen)  

(geschat) (medium) (bron: Rapport 

Haalbaarheid MTC Valburg TNO 

2002) 

+++ 

Arnhem-

Nijmegen 

A12 Zone Bedrijventerrein A12 Zone  Plan < € 10 miljoen totale investering 

(schatting obv stukken Provincie 

Gelderland) (rijksoverheid en andere 

partijen) (klein) 

+ 

 

Gezien dit overzicht ligt hier in de toekomst ook een investeringsopgave voor het Rijk.  

Het oplossen van knelpunten in de logistieke hot spots heeft een regio-overschrijdend 

karakter, omdat de hot spots een samenhangend netwerk in Nederland vormen. Het 

grootschalige karakter van investeringsopgaven en de integrale opgave om 

hoogwaardige bedrijfsruimte met specifieke voorzieningen op duurzame wijze vaak 

multimodaal te ontsluiten vraagt om een integraal budget vanuit verschillende 

Ministeries. Voor sommige projecten is een (eerste) rijksbijdrage al geleverd of in 

wording, onder meer vanuit de Nota Ruimte of Sterke Regio’s zoals Venlo, ACT, 

Rotterdamse stadshavens en Moerdijk. 

 

5.3 Overzicht fysiek-infrastructurele investeringsopgaven logistieke hot spots 

Om het netwerk van logistieke hot spots ook in de toekomst goed te kunnen ontsluiten 

zijn er investeringen in fysieke infrastructuur nodig. De investeringen die nu en in de 

komende 5 jaar gedaan worden zijn bekend en worden beschreven in MIRT 

Projectenboek 2010. Deze investeringen zijn onder meer gericht op het bereikbaar 

houden van de logistieke hot spots en het kunnen garanderen van betrouwbare reistijden 

met minimale vertragingen op het netwerk en op de (inter-)nationale transport corridors.  

 

Binnen deze quick scan past het niet om op projectniveau aan te geven waar de fysieke 

investeringsuitdagingen liggen. Ook een realistische schatting maken van de kosten en 

opbrengsten van het al dan niet versnellen van dergelijke investeringen reikt te ver voor 

deze quick scan. Om hier een betrouwbare schatting voor te maken is meer onderzoek 

noodzakelijk. Onderzoek naar de ontwikkelingen in het volume dat van en naar de hot 

                                                        
3
 Het belang van de investering voor het logistiek hot spot netwerk in Nederland varieert tussen 0 

(wenselijke investering voor 1 hot spot, maar niet direct van belang voor het logistieke hot spot netwerk van 

Nederland), + (investering is van belang), ++ (investering lost een knelpunt op) tot +++ (essentiële 

investering voor het goed functioneren van het netwerk in de toekomst). 
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spots wordt vervoerd (tijdens en na de crisis) zijn voor het beantwoorden essentieel, 

evenals een prognose van de verwachte verkeersontwikkelingen.  

 

In deze paragraaf worden daarom meer in het algemeen de infrastructurele 

investeringsopgaven per modaliteit besproken. Naast infrastructurele investeringen 

(weg, water, spoor) op transport corridors zijn er ook investeringen in (nieuwe) 

multimodale terminals gewenst om regio’s goed te ontsluiten, en dit geldt met name 

voor de white spots. Dit overzicht kan gebruikt worden bij investeringsafwegingen; de 

opgaven die hier worden behandeld komen ten goede aan het Nederlandse logistieke 

hot spot netwerk. Bij afwegingen tussen verschillende (infrastructurele) investeringen 

moet, vanuit het logistieke oogpunt, dus gekozen worden voor de investeringen die hier 

worden behandeld. Het is echter goed mogelijk dat vanuit een ander standpunt andere 

keuzes gemaakt moeten worden. Dergelijke keuzes zijn aan de beleidsmaker.  

 

De belangrijkste infrastructurele investeringsopgaven liggen in de buurt van Rotterdam. 

of op de achterlandverbindingen van Rotterdam, vanwege de knelpunten op deze 

verbindingen en omdat hier ook belangrijke stromen lopen. De logistieke hot spots van 

internationaal belang zijn voor een deel afhankelijk van de goederenstroom vanuit en 

naar Rotterdam. De rijksoverheid heeft in Nederland van oudsher een belangrijke rol in 

ruimtelijke ordening en infrastructuur ontwikkeling. De investeringsopgaven die in deze 

sectie vallen zijn relevant voor de rijksoverheid vanuit deze rol.  

 

Alvorens de algemene fysieke investeringsopgaven te presenteren wordt herhaald dat de 

grensoverschrijdende verbindingen geen onderdeel waren van dit quick scan onderzoek. 

 

1. Investeringen in fysieke weginfrastructuur 

 

De belangrijkste investeringsopgaven voor de bereikbaarheid van de logistieke hot 

spots in Nederland zijn die in weginfrastructuur. De belangrijkste investeringen op het 

gebied van weginfrastructuur hangen samen met de congestie op het wegennet (zie 

bijvoorbeeld filetop 50 en de knelpunten per COROP regio, zie Tabel 3.3) en het belang 

van die wegen voor het logistieke hot spot netwerk. De belangrijkste 

investeringsopgaven voor weginfrastructuur ligt voor Groot-Rijnmond bij de A15 

(Maasvlakte – knooppunt Vaanplein). De aanleg van Maasvlakte II en de hiermee 

verwachte groei van goederenstromen en -volume maakt deze investering van groot 

belang voor het bereikbaar houden van deze logistieke hot spot. Voor Amsterdam is het 

kunnen garanderen van bereikbaarheid dan ook de voornaamste reden tot investeringen 

in weginfrastructuur. De verbindingen van Amsterdam naar Rotterdam, Utrecht en 

Almere zijn voor het logistiek hot spot netwerk van groot belang (snelwegen A1, A4, 

A6 en A9). Daarnaast zijn investeringen in de COROP-regio Utrecht van belang voor 

het gehele netwerk (A2), omdat Utrecht als een transportschakel in dit netwerk 

fungeert. Op dit moment staat de COROP-regio Utrecht ruim bovenaan met 16 files in 

deze regio uit de filetop 50. Utrecht is weliswaar geen top-5 logistieke hot spot 

(nummer 6 op de lijst van logistieke hot spots), maar deze regio is logistiek belangrijk 

vanwege de grote rol in nationale distributie en de centrale ligging in het logistieke hot 

spot netwerk, waarbij meerdere transport corridors door deze regio lopen.  

 

2. Investeringen in fysieke spoorinfrastructuur 

 

Er zijn verschillende investeringen gedaan worden in de spoorinfrastructuur op de 

belangrijkste transportcorridors tussen de hot spots. Tot op heden krijgt 
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personenvervoer over spoor vaak voorrang boven goederenvervoer over spoor. 

Hierdoor is de capaciteit van het spoorwegnetwerk voor goederenvervoer (ook op de 

transport corridors) soms beperkt. Investeringen in inhaalspoor kunnen de capaciteit 

voor goederenvervoer over spoor verhogen. Dit is in lijn met wat het Ministerie van 

V&W verstaat onder ‘Toekomstvaste routering spoorgoederenvervoer’. Investeringen 

in het spoor zijn voor de achterlandverbindingen van belang vanuit het logistiek hot 

spot netwerk-denken. Hierbij is het bereikbaar houden van Noord-Limburg over spoor 

belangrijk, over de drukke Brabant-route of eventueel via een aftakking van de Betuwe 

route. Dit is een belangrijk aandachtspunt. Ook de af- en aanvoer van goederen van en 

naar de Rotterdamse haven is van belang, niet alleen via de Betuweroute maar ook van 

en naar Antwerpen via West Noord-Brabant. De (duurzame) doelstelling van het 

Havenbedrijf Rotterdam is om in de toekomst 20% van alle goederen via het spoor te 

vervoeren. Dat is een forse stijging in vergelijking met de 11-12% nu. Een verhoging 

van het totaal te vervoeren volume over spoor (dus behalve de groei in volume door 

Maasvlakte 2) betekent ook een hoger aandeel van het spoorvervoer in het totaal. Het 

gebruik van meerdere modaliteiten moet de Rotterdamse haven bereikbaar houden (zie 

ook infrastructurele investeringen in de weg). Investeringen in het verbeteren van de 

spoorverbinding tussen Rotterdam en Antwerpen zijn op termijn dus van groot belang. 

 

3. Investeringen in fysieke binnenvaartinfrastructuur 

 

Qua binnenvaart lijkt het netwerk geen directe dringende nieuwe investeringen nodig te 

hebben, maar de vaarwegen dienen wel qua diepgang op peil gehouden te worden. 

Daarnaast is investeren in de opwaardering van de Maasroute en van de Brabantse 

kanalen van belang voor de achterland verbindingen in het logistieke hot spot netwerk. 

Investeringen in het beheer en onderhoud van vaarwegen kunnen in de toekomst hoger 

uitvallen dan nu begroot. Het verhogen van bruggen en het op peil houden van 

vaardiepten, mede met het oog op meer dan twee lagen containers in 

binnenvaartschepen, vraagt om investeringen in de toekomst, maar deze kunnen op dit 

moment nog niet in kaart worden gebracht. Deze investeringen zijn noodzakelijk voor 

het goed functioneren van het logistieke netwerk in Nederland. Hier ligt met name een 

belangrijke rol als de nu geplande investeringen van Rijkswaterstaat niet toereikend 

blijken om de benodigde vaardiepten te behouden.  

 

4. Investeringen in multimodale terminals 

 

De mogelijkheid van multimodaal vervoer wordt steeds belangrijker voor Nederland 

om de goederenstromen in het hot spot netwerk af te wikkelen. Het faciliteren van groei 

van spoor- binnenterminals staat voorop, en dient per locatie te worden bekeken als de 

opgave zich voordoet. Mede door de Subsidieregeling Openbare Inland Terminals 

(SOIT) is in ongeveer 15 jaar in Nederland een nagenoeg landsdekkend netwerk van 

inland multimodale containerterminals ontstaan. Dit netwerk strekt zich uit tot op de 

kleine vaarwegen, denk hierbij bijvoorbeeld aan de containerterminals in Veghel en 

Tilburg. Door middel van dit soort multimodale terminals kan vanuit een groot aantal 

COROP-regio’s in Nederland containers vervoerd worden via de binnenvaart. Met de 

regeling quick wins binnenhavens heeft Verkeer en Waterstaat nu nog eens € 112 

miljoen beschikbaar voor snel te realiseren maatregelen ter verbetering van de 

bereikbaarheid van binnenhavens. Dit geld kan bijvoorbeeld worden ingezet voor het 

verdiepen van de havens of voor het uitbreiden van kades.  
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5.4 Investeringen in logistieke support diensten op en rond bedrijventerreinen 

Zoals eerder gesteld zijn er twee verschillende soorten logistieke support activiteiten: 

 

1. Ruimtelijk: Collectieve support diensten op bedrijventerreinen 

2. Logistiek-operationeel: Gebundelde support diensten voor logistieke operaties 

 

Deze investeringen in deze niet-fysieke activiteiten bedragen een fractie van de fysieke 

investeringen in ruimte en infrastructuur. In het algemeen kan gesteld worden dat voor 

elke hot spot het loont om in vormen van logistieke samenwerking en innovatie te 

investeren, maar de trekkersrol ligt hiervoor bij regionale partijen en bedrijven. Het 

ministerie van EZ ondersteunt met regionale cofinanciers binnen enkele regionale 

Pieken in de Deltaprogramma’s innovaties. De ministeries van EZ en V&W zouden dit 

kunnen ondersteunen via de uitvoeringsorganisaties SenterNovem en Syntens, terwijl 

het Ministerie van V&W dit kan doen via het programma Duurzame Logistiek van 

CONNEKT. 

 

Allereerst moet gesteld worden dat de lopende investering vanuit het 

Innovatieprogramma Logistiek & Supply Chains van € 25 miljoen van de Rijksoverheid 

de belangrijkste niet-fysieke investering is voor het stimuleren van de groei in de 

logistieke hot spots. Deze investering heeft uitstralingseffecten naar de ontwikkeling 

van alle hot spots.  

 

Collectieve support diensten zijn op veel parken al wel aanwezig, het gaat hier dan vaak 

nog alleen om gedeelde bewaking. Voor veel parken zou het parkmanagement nog 

verbeterd kunnen worden om meer synergievoordelen te halen uit samenwerking. Hier 

zouden relatief geringe investeringen kunnen helpen. Het parkmanagement behoeft 

voor logistieke bedrijven niet anders ingericht te worden dan het regulier 

parkmanagement, er kunnen alleen specifieke maatregelen genomen worden (zoals het 

koppelen van camerabeelden van logistieke bedrijven om misdaden tegen te gaan. Er is 

behoefte aan collectieve supportdiensten zoals parkmanagement op logistieke hot spots, 

maar het is in eerste instantie aan de markt en regionale overheden om dit op te pakken. 

Een tweetal business cases wordt hieronder gegeven. 

 

 

Business case: Behoefte aan beter Park Management 

 

Roobol Tuinmeubelen zit sinds 1 oktober 2008 op distripark Eemhaven, langs de A15. De zichtlocatie 

was een van de redenen waarom Brandie Roobol, eigenaar van het bedrijf koos voor het Eemhaven 

gebied. Het pand, bestaande uit een hoofdkantoor en distributiecentrum, dat door Roobol werd 

gekocht is voor het in gebruik werd genomen stevig gemoderniseerd. Brandie Roobol: “Het personeel 

was snel aan het nieuwe pand en de locatie gewend, omdat het oude pand dichtbij was gevestigd (bij 

bedrijventerrein Charlois). Ook zijn we hier tevreden met de bereikbaarheid. Het enige probleem is dat 

er veel geparkeerde trailers/containers op het terrein staan waar chauffeurs slapen die hun afval 

achterlaten zonder het op te ruimen. Een goede oplossing is beter parkmanagement. Dat natuurlijk met 

in het achterhoofd om de kwaliteit van het park te handhaven, ook voor in de toekomst en voor nieuwe 

economische impulsen.” Roobol heeft de veiligheid goed geregeld. “We hebben een extern bureau 

ingeschakeld dat de boel hier goed in de gaten houdt.” 
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Business case: Vooral behoefte aan ‘standaard’ collectieve supportdiensten 

 

Versteijnen Logistics is al ruim vijftien naar volle tevredenheid gevestigd op bedrijventerrein 

Vossenberg in Tilburg. “In die periode is er veel gebeurd op Vossenberg. Maar overeind blijft dat dit 

voor ons een perfecte locatie is tussen Rotterdam en Antwerpen. Ook liggen we centraal tussen twee 

belangrijke vliegvelden in, waaronder die van Brussel. Tilburg is gewoon logistiek”, aldus Jorn 

Versteijnen directeur van het gelijknamige bedrijf. Ook over de faciliteiten op de  Vossenberg is hij 

uitermate tevreden. “Het parkmanagement is prima georganiseerd. Het is alleen jammer dat faciliteiten 

als een benzinepompstation en een hotel ontbreken. Het dichtstbijzijnde hotel zit bijna in Dongen.” 

Versteijnen ziet met belangstelling de uitbreiding van Vossenberg West 2 tegemoet. “Dan krijgt het 

terrein de beschikking over echt serieuze kavels.” Een eventueel vertrek van de huidige locatie ziet 

Versteijnen niet snel gebeuren. “Wij zitten goed en 60.000 vierkante meter pak je niet zomaar even op 

om te verhuizen. Bovendien kunnen we hier nog verder uitbreiden.” 

 

Bron Business cases: Reed Business, Logistiek Jaarboek 2009 

 

Als de tweede groep van supportdiensten, de gebundelde supportdiensten van logistieke 

operaties, onder de loep genomen wordt, zijn ook deze initiatieven vooral te nemen 

door marktpartijen en regionale overheden. Belangrijke initiatieven per hot spot zijn: 

 

1. Groot-Rijnmond: 

• Aansluiting realiseren op Supply chain Topinstituut met kennisinstellingen in en 

rond Rotterdam en bedrijven die betrokken zijn bij logistieke processen en 

dienstverlening (geldt ook voor andere hot spots). 

• Ontsluiting van de Maasvlakte met OV voor mensen die hier (gaan) werken is niet 

optimaal. Gedacht kan worden, naast de infrastructuurinvesteringen, aan 

investeringen in het vervoer van mensen over water. 

• Realisatie van samenwerking in bijvoorbeeld intern en multimodaal transport 

tussen container terminals op de maasvlakte. 

 

2. Groot-Amsterdam 

• Verbeteren van bereikbaarheid bedrijventerreinen voor personeel via het OV. 

• Bevorderen van beschikbaarheid goed opgeleid logistiek personeel. 

 

3. West Noord-Brabant 

• Moerdijk – investeringen in passende woongelegenheid. Momenteel is het moeilijk 

dichtbij Moerdijk te wonen, wat het aantrekken van personeel moeilijk maakt. Er is 

ook gebrekkig openbaar vervoer om voor personeel bedrijven in Moerdijk te 

bereiken.  

• Realisatie van Supply Chain Topinstituut in Breda en koppeling met bedrijven in 

West Noord-Brabant en andere hot spots in Nederland. Het Topinstituut moet 

uitstraling en verbindingen hebben naar het hele logistieke netwerk in Nederland. 

 

4. Noord-Limburg 

• Het tegengaan van een krimpscenario op termijn van logistieke werknemers in de 

regio. 

• Het bevorderen van samenwerking in logistieke uitvoering tussen de hot spot en 

greenport activiteiten 

 

5. Noordoost Noord-Brabant 

• Het opstellen van specifiek beleid voor ontwikkeling van deze hot spot. Dit is 

gewenst omdat deze regio tot nu toe ondergewaardeerd is als hot spot 
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In verschillende logistieke hot spots coördineren partijen als REWIN (West-Brabant) en 

NV Regio Venlo (Noord-Limburg) dit soort niet-fysieke logistieke 

investeringsinitiatieven, het is verstandig hierop met Rijksoverheidsbeleid aan te haken. 
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6 Conclusies: antwoorden onderzoeksvragen quick scan 

6.1 Antwoorden onderzoeksvragen 

Een terugblik op de resultaten van deze quick scan geeft de mogelijkheid om de 

onderzoekvragen te beantwoorden. 

 

1. Wat is een aantrekkelijke (passend en in de praktijk hanteerbaar) definitie van een 

logistieke hot spot? 

 

Een Logistieke Hot Spot is een COROP regio met een sterk cluster van bedrijven met 

(inter)nationale onderscheidende logistieke activiteiten, geconcentreerd op logistieke 

parken met goede ondersteunende fysieke infrastructuur en aanverwante logistieke 

supportdiensten.  

 

De combinatie van onderscheidende logistieke activiteiten, fysieke infrastructuur en 

aanverwante logistieke supportdiensten zorgt voor synergie en extra aantrekkingskracht 

voor nieuwe logistieke activiteiten. Een logistieke hot spot bestaat in veel gevallen uit 

verschillende distributieparken en andere bedrijventerreinen, waarbij logistieke 

activiteiten een substantieel deel van de bedrijvigheid vormen. Logistieke hot spots 

kenmerken zich daarnaast ook doordat ze elkaar kunnen versterken en aanvullen.  

 

Deze definitie is in de praktijk goed hanteerbaar omdat het cluster van logistieke 

bedrijven in een regio centraal staat, en uit dit cluster kan synergie komen. Deze 

synergie is essentieel voor een vliegwieleffect op de groei van een logistieke hot spot. 

Daarnaast is de definitie praktisch omdat voor COROP-regio’s in Nederland 

systematisch data wordt bijgehouden. Door de COROP-indeling is ook de link met de 

voorgenomen investeringen in het MIRT Projectenboek 2010 duidelijk.  

 

2. Welke logistieke hot spots zijn echt van nationaal belang en welke niet? 

 

De logistieke hot spots zijn gewogen op basis van 10 kwantitatieve criteria op het 

gebied van ruimte, werkgelegenheid, multimodaliteit, volume van goederenstromen en 

weginfrastructuur. De top-5 van logistieke hot spots van nationaal belang zijn (1) 

Groot-Rijnmond, (2) Groot-Amsterdam, (3) West-Noord-Brabant, (4) Noord-Limburg 

en (5) Noordoost-Noord-Brabant. Het gaat in deze quick scan om een momentopname 

(2009).  

 

De top-2 logistieke hot spots van Nederland wordt gevormd door de mainports: Groot-

Rijnmond en Groot-Amsterdam. Deze twee COROP-gebieden scoren op alle criteria in 

de absolute top, en steken als logistieke hot spot met kop en schouders boven de andere 

COROP regio’s uit. De COROP-regio’s Groot-Rijnmond (score 27,85) en Groot-

Amsterdam (26,8) scoren duidelijk hoger dan de eerste achterlandregio West Noord-

Brabant (21,25). De plaatsen 4 en 5 worden ingenomen door de COROP regio’s Noord-

Limburg (16,2) en Noordoost West-Brabant (15,3). Opmerkelijk is dat in elk van de top 

drie logistieke hot spots een zeehaven te vinden is, namelijk de haven van Rotterdam in 

Groot-Rijnmond, de haven van Amsterdam in Groot-Amsterdam en de haven van 

Moerdijk in West Noord-Brabant. Verder zijn er verschillende nationale 

distributieregio’s te vinden in de top 10, zoals Utrecht op plaats 6 en Zuidoost Zuid-
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Holland op plaats 8. De top drie logistieke hot spots uit de lijst van Vakblad 

LOGISTIEK (2009) zijn in deze top 10 eveneens terug te vinden; West Noord-Brabant 

op nummer 3, Venlo (Noord-Limburg) op nummer 4 en Tilburg (Midden Noord-

Brabant) op nummer 7.  

 

De top-10 logistieke hot spot ranglijst omvat dus mainports, achterlandregio’s en 

nationale distributieregio’s, en vormt hiermee een staalkaart van de logistieke 

activiteiten in Nederland.  

 

3. Wat is de strategisch-economische onderbouwing om te investeren in logistieke hot 

spots van nationaal belang? 

 

De mainports Rotterdam en Schiphol leveren een belangrijke bijdrage aan de 

internationale concurrentiekracht van Nederland. Om de concurrentiepositie van ons 

land ook in de nabije toekomst sterk te houden heeft de Rijksoverheid onlangs in twee 

Rijksnota’s een visie geformuleerd op de gewenste ontwikkeling van deze mainports in 

de komende jaren. Het kernpunt van deze twee Nota’s is dat de haven van Rotterdam en 

de luchthaven van Schiphol van groot belang zijn voor de vitaliteit van de Nederlandse 

draaischijfeconomie. De zeehaven van Rotterdam en de luchthaven Schiphol vormen de 

spil in een netwerk van logistieke regio’s in Nederland, en via deze mainports wordt een 

belangrijk deel van het Nederlandse im- en exportvolume afgewikkeld. Dit Mainport 

Netwerk Nederland moet blijvend versterkt worden om de internationale 

concurrentiepositie van Nederland te waarborgen, en daarbij moet er voldoende 

aandacht zijn voor integrale ontwikkeling van logistieke activiteiten in de Nederlandse 

achterlandregio’s, zodat een samenhangend netwerk van ‘zogeheten’ logistieke hot 

spots ontstaat. Deze logistieke hot spots zijn regio’s die een bovengemiddelde 

concentratie aan logistieke activiteiten kennen. Kortom: er moet worden geïnvesteerd in 

het logistieke hot spot netwerk in Nederland om de concurrentiekracht van de mainports 

sterk te houden. Logistieke hot spots zijn een belangrijke bron van regionale 

concurrentiekracht en bieden een ondersteunende functie voor de connectiviteit en 

concurrentiepositie van de Nederlandse mainports. Om deze redenen lijkt de 

betrokkenheid van de Rijksoverheid bij investeringen essentieel. 

 

Het belang van de logistieke bedrijvigheid voor de Nederlandse economie is groot. 

TNO heeft in 2008 voor de Commissie van Laarhoven het logistieke sectorhuis 

opgesteld, waaruit blijkt dat de sector Nederland in 2007 ruim € 40 miljard aan 

toegevoegde waarde en 750.000 arbeidsplaatsen opleverde. Dit is ruim 8% van de totale 

toegevoegde waarde en werkgelegenheid in Nederland in dat jaar. De werkzaamheden 

in de sector betreffen niet alleen de traditionele transport- en opslagactiviteiten, maar 

ook Value Added Logistics en Services (VAL/VAS) in distributiecentra, ketenregie-

activiteiten en diverse logistieke supportactiviteiten. Al deze logistieke activiteiten 

worden ruimtelijk gezien door het gehele land op een groot aantal bedrijventerreinen 

uitgevoerd. Echter, verladers en/of logistieke dienstverleners die wat grotere en 

innovatievere logistieke operaties in beheer hebben, hebben duidelijk voorkeur voor 

vestiging op logistieke hot spots nabij de mainports, grotere bevolkingscentra of op de 

infrastructurele corridors (o.a. A15, A2, A4, A67, Waal, Maas, Rijn-Schelde Kanaal, 

Betuweroute) richting het Europese achterland.  
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4. Welke fysieke investeringsopgaven doen zich voor op logistieke bedrijventerreinen 

van nationaal belang? 

 

Om het netwerk van logistieke hot spots in Nederland te laten groeien en innoveren, en 

zo een topvestigingsklimaat te kunnen bieden, kunnen door Rijksoverheden, decentrale 

overheden, bedrijven en andere partijen verschillende soorten investeringen gedaan 

worden. Deze fysiek investeringen zijn onder te verdelen in: 

 

• Fysiekruimtelijke investeringen: hierbinnen vallen zowel nieuwe aanleg als 

herstructurering van logistieke bedrijventerreinen. 

• Fysiekinfrastructurele investeringen ter ontsluiting van de logistieke hot spots, 

zoals wegen, spoor en multimodale terminals. 

• Niet fysieke investeringen in logistieke support diensten op en rond 

bedrijventerreinen, zoals parkmanagement diensten, scholing en call centers. 

 

De geplande fysieke investeringsopgaven voor heel Nederland worden elk jaar 

samengevat en gebundeld in het MIRT Projectenboek. TNO heeft het MIRT 

Projectenboek 2010 als uitgangspunt genomen om de geplande fysieke investeringen na 

te gaan op de bijdrage aan de ontwikkeling van logistieke hot spots.  

 

• Fysiekruimtelijke investeringen 

  

De conclusie uit dit onderzoek is dat er in de mainports Groot-Rijnmond (672 ha) en 

Groot-Amsterdam (732 ha) een aanzienlijke hoeveelheid hectare aan logistiek 

bedrijventerrein reeds beschikbaar of in planontwikkeling is. Na de mainports is er ook 

in Noord-Limburg (217 ha) een behoorlijk beschikbaarheid van logistiek 

bedrijventerrein. In de andere 2 top-5 van hot spots in het achterland is er minder dan 

100 ha aan bedrijventerrein beschikbaar, en dreigt er op termijn mogelijk krapte. Nu 

moet er bij deze conclusie een aantal nuanceringen gemaakt worden. Vooral in 

Rotterdam-Rijnmond betreft de uitbreiding vooral het zeehaventerrein Maasvlakte II, en 

is er behoefte aan terrein ten zuiden en oosten van de haven. De terreinen in Amsterdam 

zijn vooral bedoeld voor hoogwaardige specifieke logistieke bedrijvigheid dat aan de 

luchthaven gekoppeld is. Voor andere logistieke bedrijvigheid wordt vaak buiten de 

COROP regio gezocht.  In West Noord-Brabant staat het Logistieke Park Moerdijk nog 

niet genoemd, dat 150 ha netto groot is en deze zomer is goedgekeurd. De eerste kavels  

komen ter beschikking in 2015. 

 

De 4 voor de hot spots belangrijkste fysieke investeringsopgaven die slechts als 

planstudie of in het geheel niet in het MIRT Projectenboek 2010 staan zijn de volgende: 
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Tabel 6.1 Overzicht belangrijkste ruimtelijke investeringen die als planstudie in het MIRT staan en versneld moeten worden of nog niet 

in het MIRT staan 

Hot spot Bedrijventerrein 

ontwikkeling 

Beschrijving Gereed Indicatie van bijdrage 

Rijksoverheid 

 

Belang 

investering 

in hot spot 

netwerk4 

Groot-Rijnmond Nieuw Reijerwaard 

en De Westelijke 

Dordtse Oever 

Bedrijventerreinen in Ridderkerk en 

Dordrecht voor havengerelateerde 

activiteiten in plaats van de locatie 

Hoekse Waard, in totaal 120 hectare. 

Plan: Realisatie 

2014, oplevering 

2020 

€ 28 miljoen (klein) (bron: MIRT 

2010) 

++ 

Groot-Rijnmond Containertransferium 

Rotterdam 

Ontwikkeling en aanleg 

Containertransferium voor de 

binnenvaart in Alblasserdam, overslag 

200.000 TEU 

Plan, realisatie 

2013 

€ 6 miljoen (medium) (bron: brief 

Overeenkomst uitwerking 

locatiekeuze Containertransferium 

29 juni 09) 

++ 

West Noord-

Brabant 

Logistiek Park 

Moerdijk 

De aanleg van een Logistiek Park van 

150 hectare tussen de A16 en de A17. Er 

wordt een stevige groei van het aantal 

arbeidsplaatsen verwacht, naar schatting 

rond de 6.000 fulltimers. Het Logistiek 

Park krijgt een hoogwaardig, 

vernieuwend, duurzaam en innovatief 

karakter/ 

Plan: realisatie 

2015 

Ca. € 24,6 miljoen Bijdrage 

Rijksoverheid (medium) (bron: 

Economische Barometer Brabant 

Tweede kwartaal 2007)  

+++ 

West Noord-

Brabant 

Ontwikkeling 

Logistieke campus 

Ontwikkeling campus voor Supply 

Chain Topinstituut dat in Breda 

gevestigd wordt  

Plan: realisatie 

2010-2012 

 € 25 miljoen bijdrage Rijksoverheid 

(medium) (bron:  Innovatie-

programma Logistiek en Supply 

Chains). Noot: Dit is onderzoeksgeld 

en wordt NIET ingezet voor 

ruimtelijke investeringen 

+ 

 

Gezien dit overzicht ligt hier in de toekomst ook een investeringsopgave voor het Rijk. 

Het oplossen van knelpunten in de logistieke hot spots heeft een regio-overschrijdend 

karakter, omdat de hot spots een samenhangend netwerk in Nederland vormen. Het 

grootschalige karakter van investeringsopgaven en de integrale opgave om 

hoogwaardige bedrijfsruimte met specifieke voorzieningen op duurzame wijze vaak 

multimodaal te ontsluiten vragen om een integraal ruimtebudget met een 

interdepartementale voeding. Voor sommige projecten is al een (eerste) rijksbijdrage 

geleverd of in wording, onder meer vanuit de Nota Ruimte of Sterke Regio’s zoals 

Venlo, ACT, Rotterdamse stadshavens en Moerdijk. 

 

• Fysiekinfrastructurele investeringen ter ontsluiting van de logistieke hot spots, 

zoals wegen, spoor en multimodale terminals. 

 

Om het netwerk van logistieke hot spots ook in de toekomst goed te kunnen ontsluiten 

zijn er investeringen in fysieke infrastructuur nodig. De investeringen die nu en in de 

komende 5 jaar gedaan worden zijn bekend en worden beschreven in MIRT 

Projectenboek 2010. Deze investeringen zijn onder meer gericht op het bereikbaar 

houden van de logistieke hot spots en het kunnen garanderen van betrouwbare reistijden 

met minimale vertragingen op het netwerk en op de (inter-)nationale transport corridors.  

 

De belangrijkste infrastructurele investeringsopgaven liggen in de buurt van Rotterdam 

of op de achterlandverbindingen van Rotterdam vanwege de knelpunten op deze 

                                                        
4
 Het belang van de investering voor het logistiek hot spot netwerk in Nederland varieert tussen 0 

(wenselijke investering voor 1 hot spot, maar niet direct van belang voor het logistieke hot spot netwerk van 

Nederland), + (investering is van belang), ++ (investering lost een knelpunt op) tot +++ (essentiële 

investering voor het goed functioneren van het netwerk in de toekomst). 
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verbindingen, en omdat hier ook belangrijke stromen lopen. De hot spots van 

internationaal belang zijn voor een deel afhankelijk van de goederenstroom vanuit en 

naar Rotterdam. De rijksoverheid heeft in Nederland van oudsher een belangrijke rol in 

ruimtelijke ordening en infrastructuurontwikkeling. De investeringsopgaven die in deze 

sectie vallen zijn relevant voor de rijksoverheid vanuit deze rol.  

 

• Niet fysieke investeringen in logistieke support diensten op en rond 

bedrijventerreinen, zoals parkmanagement diensten, scholing en call centers. 

 

Zoals eerder gesteld zijn er twee verschillende soorten logistieke support activiteiten: 

(1) Ruimtelijk: Collectieve support diensten op bedrijventerreinen en (2) Logistiek-

operationeel: Gebundelde support diensten voor logistieke operaties 

 

Deze investeringen in deze niet-fysieke activiteiten bedragen een fractie van de fysieke 

investeringen in ruimte en infrastructuur. Er kan gesteld worden dat voor elke hot spot 

het loont om in vormen van logistieke samenwerking en innovatie te investeren, maar 

de trekkersrol ligt hiervoor bij regionale partijen en bedrijven. De Rijksoverheid kan 

deze vormen van samenwerking wel stimuleren middels programma’s als Pieken in de 

Delta en hiervoor financiën ter beschikking stellen. Het Ministerie van EZ zou dit 

kunnen ondersteunen via haar uitvoeringsorganisaties SenterNovem en Syntens, terwijl 

het Ministerie van V&W dit kan doen via het programma Duurzame Logistiek van 

CONNEKT. In verschillende logistieke hot spots coördineren partijen als REWIN 

(West-Brabant) en NV Regio Venlo (Noord-Limburg) dit soort niet-fysieke logistieke 

investeringsinitiatieven, het is verstandig hierop met Rijksoverheidsbeleid aan te haken. 

 

De lopende investering van € 25 miljoen van de Rijksoverheid in het Supply Chain 

Topinstituut in Breda is de belangrijkste niet-fysieke investering voor het stimuleren 

van de groei in de logistieke hot spots. Deze investering heeft uitstralingseffecten naar 

de ontwikkeling van alle hot spots. 
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A Score COROP-gebieden op selectiecriteria 

Tabel A.1 Criterium 1a: Hectare logistieke hot spot per COROP regio 

 

COROPNAAM \ NETTO OPPERVLAKTE

LOGISTIEKE 

HOTSPOT

OVERIGE 

TERREINEN TOTAAL

1 GROOT-RIJNMOND 5616 3200 8816

2 WEST-NOORD-BRABANT 2397 2180 4577

3 OVERIG ZEELAND 1936 1167 3103

4 GROOT-AMSTERDAM 1380 2707 4087

5 NOORD-LIMBURG 829 1179 2008

6 OVERIG GRONINGEN 697 1275 1972

7 DELFZIJL EN OMGEVING 666 233 899

8 TWENTE 634 2612 3246

9 MIDDEN-NOORD-BRABANT 616 1365 1981

10 ZUIDOOST-DRENTHE 580 577 1157

11 NOORDOOST-NOORD-BRABANT 472 2200 2672

12 ZEEUWSCH-VLAANDEREN 344 1534 1878

13 VELUWE 343 1899 2241

14 ZUIDW EST-GELDERLAND 342 988 1330

15 ZUIDOOST-FRIESLAND 303 1137 1440
16 ARNHEM/NIJMEGEN 275 2014 2288

17 NOORD-OVERIJSSEL 263 1874 2137

18 FLEVOLAND 242 1843 2085

19 IJMOND 234 943 1177

20 UTRECHT 227 2326 2553  

Tabel A.2 Criterium 1b: Hectare uitgeefbaar terrein op logistieke hotspots per COROP regio 

COROPNAAM \ NETTO OPPERVLAKTE ZW IND ZEEH GEM HOOGW DP Log Hot SpotONB TOTAAL
1 GROOT-AMSTERDAM 116,3 131,1 340,5 59,4 730,9 1,0 1379,2
2 GROOT-RIJNMOND 2,7 122,0 68,6 672,3 1044,2 1909,8
3 OVERIG ZEELAND 0,0 0,3 86,9 26,2 468,2 0,5 582,1
4 OVERIG GRONINGEN 0,0 70,3 18,2 410,9 0,8 500,2
5 DELFZIJL EN OMGEVING 45,1 334,8 1,5 381,3
6 NOORD-LIMBURG 0,8 70,9 4,8 271,0 3,3 350,9
7 ZUIDOOST-FRIESLAND 10,9 94,2 13,4 226,8 11,4 356,6
8 NOORD-OVERIJSSEL 0,6 161,9 29,8 206,9 34,7 433,9
9 FLEVOLAND 95,5 247,6 53,6 159,0 12,0 567,7

10 TWENTE 0,0 238,2 28,4 136,7 1,8 405,0
11 WEST-NOORD-BRABANT 11,9 100,2 3,9 93,0 209,1
12 ZEEUWSCH-VLAANDEREN 224,0 107,0 114,6 4,9 84,0 534,5
13 ZUIDOOST-DRENTHE 0,0 59,4 8,1 78,1 145,6
14 UTRECHT 1,6 171,3 36,2 73,4 7,8 290,3
15 ZUIDWEST-GELDERLAND 111,6 1,3 72,4 0,0 185,2
16 NOORDOOST-NOORD-BRABANT 0,4 209,0 0,0 65,6 275,0
17 ZUIDOOST-NOORD-BRABANT 0,0 235,9 1,8 61,0 298,7
18 ARNHEM/NIJMEGEN 31,1 233,1 22,8 54,5 34,0 375,5
19 KOP VAN NOORD-HOLLAND 54,7 0,0 67,9 105,4 53,5 281,4

20 VELUWE 14,3 266,8 71,7 24,4 377,2  

Tabel A.3 Criterium 2a: Logistieke werkgelegenheid COROP regio absoluut 

 

COROPNAAM \ TOTAAL AANTAL BANEN * GROOTHANDEL

TRANSPORT 

EN LOGISTIEK TOTAAL

1 GROOT-AMSTERDAM 53.672 69.381 123.053

2 GROOT-RIJNMOND 39.601 50.388 89.989

3 UTRECHT 51.422 21.906 73.328

4 ZUIDOOST-NOORD-BRABANT 24.123 13.105 37.228

5 NOORDOOST-NOORD-BRABANT 24.157 11.848 36.005

6 WEST-NOORD-BRABANT 19.718 13.340 33.058

7 VELUWE 18.997 9.966 28.963

8 ARNHEM/NIJMEGEN 15.569 12.868 28.437

9 AGGL. 'S-GRAVENHAGE 14.316 12.100 26.416

10 TWENTE 16.172 9.619 25.791

11 MIDDEN-NOORD-BRABANT 13.052 11.239 24.291

12 ZUIDOOST-ZUID-HOLLAND 15.136 9.014 24.150

13 ZUID-LIMBURG 10.780 10.577 21.357

14 OOST-ZUID-HOLLAND 12.938 5.147 18.085

15 ZUIDWEST-GELDERLAND 11.116 6.925 18.041

16 AGGL. LEIDEN EN BOLLENSTREEK 12.403 5.336 17.739

17 NOORD-LIMBURG 8.327 8.986 17.313

18 FLEVOLAND 11.537 4.920 16.457

19 ACHTERHOEK 9.293 6.523 15.816

20 NOORD-OVERIJSSEL 7.859 7.638 15.497
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Tabel A.4 Criterium 2b: Logistieke werkgelegenheid COROP regio als percentage 

 

Tabel A.5 Criterium3a: Containerterminals per COROP regio 

 

Tabel A.6 Criterium 3b: Containeroverslag per COROP regio 

 

Score

Aantal Score COROPNAAM

Container 

overslag score

Rail overslag 

score Totaal

1 1 GROOT-RIJNMOND 22 11 33

3 4 MIDDEN-NOORD-BRABANT 19 5 24

9 5 NOORD-LIMBURG 14 10 24

7 2 GROOT-AMSTERDAM 21 1 22

6 6 WEST-NOORD-BRABANT 18 3 21

4 3 NOORDOOST-NOORD-BRABANT 20 20

22 8 ZUIDOOST-ZUID-HOLLAND 17 17

5 7 OVERIG GRONINGEN 8 9 17

18 9 TWENTE 16 16

2 11 ZUID-LIMBURG 10 6 16

19 10 UTRECHT 15 15

14 12 ARNHEM/NIJMEGEN 13 13

12 15 ZUIDOOST-NOORD-BRABANT 9 4 13

11 13 ZEEUWSCH-VLAANDEREN 12 12

20 14 ZAANSTREEK 11 11

8 16 NOORD-FRIESLAND 3 8 11

15 18 DELFZIJL EN OMGEVING 7 7

21 21 ZUIDOOST-DRENTHE 7 7

23 19 ZUIDWEST-DRENTHE 6 6

10 17 VELUWE 4 2 6

17 20 NOORD-OVERIJSSEL 5 5

16 22 IJMOND 2 2

13 23 ALKMAAR EN OMGEVING 1 1

COROPNAAM

Aantal 

container

terminals

Aantal 

Rail

terminals

In ont-

wikkeling Totaal

Nieuwe 

ontwikkelingen

1 GROOT-RIJNMOND 9 4 13

2 ZUID-LIMBURG 2 2 4

3 MIDDEN-NOORD-BRABANT 2 1 3

4 NOORDOOST-NOORD-BRABANT 3 3

5 OVERIG GRONINGEN 2 1 3

6 WEST-NOORD-BRABANT 2 1 3

7 GROOT-AMSTERDAM 1 1 1 2 Schiphol

8 NOORD-FRIESLAND 1 1 2

9 NOORD-LIMBURG 1 1 2 Venlo

10 VELUWE 1 1 2

11 ZEEUWSCH-VLAANDEREN 2 2

12 ZUIDOOST-NOORD-BRABANT 1 1 2

13 ALKMAAR EN OMGEVING 1 1

14 ARNHEM/NIJMEGEN 1 1

15 DELFZIJL EN OMGEVING 1 1

16 IJMOND 1 1

17 NOORD-OVERIJSSEL 1 1

18 TWENTE 1 1

19 UTRECHT 1 1

20 ZAANSTREEK 1 1

21 ZUIDOOST-DRENTHE 1 1

22 ZUIDOOST-ZUID-HOLLAND 1 1

23 ZUIDWEST-DRENTHE 1 1

24 FLEVOLAND 2 0 Lelystad en Almere

25 ZUIDWEST-GELDERLAND 2 0 Tiel en Haaften

26 OOST-ZUID-HOLLAND 1 0 Alphen aan de Rijn

SCORE

ABS

SCORE 

%

COROPNAAM \ 

TOTAAL AANTAL BANEN * % GROOTHANDEL % TRANSPORT % LOGISTIEK

15 1 ZUIDWEST-GELDERLAND 11% 7% 18%

1 2 GROOT-AMSTERDAM 7% 9% 17%

2 3 GROOT-RIJNMOND 7% 9% 15%

14 4 OOST-ZUID-HOLLAND 11% 4% 15%

12 5 ZUIDOOST-ZUID-HOLLAND 9% 5% 14%

21 6 DELFT EN WESTLAND 10% 4% 13%

17 7 NOORD-LIMBURG 6% 7% 13%

40 8 DELFZIJL EN OMGEVING 2% 11% 13%

11 9 MIDDEN-NOORD-BRABANT 7% 6% 12%

35 10 ZEEUWSCH-VLAANDEREN 5% 8% 12%

3 11 UTRECHT 8% 4% 12%

6 12 WEST-NOORD-BRABANT 7% 5% 12%

33 13 ZUIDWEST-DRENTHE 8% 4% 12%

16 14 AGGL. LEIDEN EN BOLLENSTREEK 8% 3% 12%

18 15 FLEVOLAND 8% 3% 12%

5 16 NOORDOOST-NOORD-BRABANT 8% 4% 11%

34 17 ZAANSTREEK 6% 5% 11%

4 18 ZUIDOOST-NOORD-BRABANT 7% 4% 10%

26 19 MIDDEN-LIMBURG 6% 5% 10%

24 20 OVERIG ZEELAND 5% 5% 10%
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Tabel A.7 Criterium 4a: Volume goederenstroom herkomst of bestemming COROP gebied 

 

Tabel A.8 Criterium 4b: Volume internationale goederenstroom herkomst of bestemming COROP gebied 

 

Tabel A.9 Criterium 4c: Volume hoogwaardige goederenstroom herkomst of bestemming COROP gebied 

 

Tabel A.10 Criterium 5: Aanwezigheid infrastructuur per km
2
 

COROP regio km rijksweg / km2

Aantal maal in 

de file top 50

Punten rijksweg 

(telt voor 2/3)

Negatieve punten 

voor congestie (telt 

voor 1/3)

Totaal 

aantal 

punten

1 Agglomeratie's-Gravenhage 0,31 1,5 30 16 30

2 HetGooienVechtstreek 0,26 1 24 10 28

3 West-Noord-Brabant 0,25 0,5 20 5 26

4 DelftenWestland 0,23 0 18 3 24

5 Groot-Amsterdam 0,30 6 28 28 22

6 Utrecht 0,26 16 26 30 20

7 Zuidoost-Zuid-Holland 0,25 4,5 22 24 18

8 IJmond 0,22 1 14 10 16

9 Zaanstreek 0,20 0,5 10 5 14

10 Zuid-Limburg 0,21 1 12 10 12

11 Midden-Limburg 0,17 0 7 3 10

12 Veluwe 0,16 0 5 3 9

13 Noord-Limburg 0,16 0 4 3 8

14 Groot-Rijnmond 0,22 6 16 28 7

15 Zuidwest-Drenthe 0,13 0 2 3 6

16 AgglomeratieLeidenenBollenstreek 0,19 1,5 8 16 5

17 Zuidoost-Noord-Brabant 0,13 0 1 3 4

18 Twente 0,12 0 0 3 3

19 Zuidoost-Friesland 0,12 0 0 3 2

20 Midden-Noord-Brabant 0,10 0 0 3 1  
 

GEW

POSITIE COROPNAAM TON ZEE

TON

BINNENV TON WEG

TON 

SPOOR

1 GROOT-RIJNMOND 143.104.454  40.235.895  56.178.128  11.086.500  

2 GROOT-AMSTERDAM 10.246.118    8.812.977    16.739.243  437.699       

3 WEST-NOORD-BRABANT 1.334.363      3.462.823    21.970.778  464.362       

4 NOORDOOST-NOORD-BRABANT -                3.549.314    13.626.687  139              

5 UTRECHT 90                  1.765.619    17.230.458  151.534       

6 ZUIDOOST-NOORD-BRABANT -                280.110       15.410.922  541.971       

7 ARNHEM/NIJMEGEN 9.308             1.527.273    10.822.858  10.738         

8 ZUIDOOST-ZUID-HOLLAND 305.011         1.880.986    9.411.654    76.267         

9 TWENTE 278                1.337.297    10.898.745  138.200       

9 VELUWE -                765.580       12.901.918  86.113         

11 KOP VAN NOORD-HOLLAND 253.713         9.021.860    5.048.905    407              

12 ZUID-LIMBURG -                1.607.097    10.517.673  461.774       

13 OVERIG ZEELAND 4.615.493      2.268.784    5.692.115    422.874       

14 ZEEUWSCH-VLAANDEREN 1.759.088      2.321.898    2.844.819    204.555       

15 NOORD-LIMBURG -                1.073.100    10.029.987  21.049         

16 MIDDEN-NOORD-BRABANT -                615.954       10.271.937  445.400       

17 IJMOND 1.982.523      2.253.446    3.038.258    706.203       

18 NOORD-FRIESLAND 127.801         1.896.764    5.453.826    680.496       

19 ZUIDWEST-GELDERLAND 125                1.097.438    7.097.492    137.890       

20 OVERIG GRONINGEN 273.283         482.234       6.754.084    140.388       

GEW

SCORE COROPNAAM TON ZEE

TON

BINNENV TON WEG

TON 

SPOOR

1 GROOT-RIJNMOND 516.577.127  113.839.430  15.585.117  20.786.934  

2 WEST-NOORD-BRABANT 6.132.826      8.016.131      7.913.852    866.231       

3 GROOT-AMSTERDAM 83.389.048    21.047.188    3.229.917    1.928.698    

4 TWENTE 4.986             2.766.092      4.530.102    352.747       

5 NOORD-LIMBURG 1.294             1.760.912      5.277.670    9.858           

6 ZEEUWSCH-VLAANDEREN 16.088.031    6.561.928      2.652.129    979.134       

7 ZUID-LIMBURG -                1.962.680      4.363.237    599.242       

8 NOORDOOST-NOORD-BRABANT -                3.681.251      3.563.072    -              

9 ZUIDOOST-NOORD-BRABANT -                554.338         4.805.606    18.985         

10 OVERIG ZEELAND 24.180.573    5.561.498      2.104.252    963.898       

11 ARNHEM/NIJMEGEN 19.605           2.969.967      3.309.054    1.385           

12 ZUIDOOST-ZUID-HOLLAND 3.744.782      3.666.803      2.352.777    149.805       

13 MIDDEN-LIMBURG -                1.339.763      3.291.440    -              

14 IJMOND 25.324.297    3.600.631      759.359       1.995.303    

15 UTRECHT 900                1.301.342      3.087.074    119.598       

16 VELUWE -                912.088         3.090.748    11.662         

17 MIDDEN-NOORD-BRABANT -                513.320         2.995.245    6.543           

18 ZUIDWEST-GELDERLAND 2.500             1.393.710      2.042.156    -              

19 DELFZIJL EN OMGEVING 3.596.930      1.359.340      688.851       41.012         

20 NOORD-OVERIJSSEL -                1.533.807      1.528.002    47.204         

GEW

SCORE COROPNAAM TON ZEE

TON

BINNENV TON WEG

TON 

SPOOR

1 GROOT-RIJNMOND 409.038.920  158.037.875  111.607.092  23.926.387  

2 GROOT-AMSTERDAM 63.417.353    47.204.572    40.932.478    2.320.433    

3 WEST-NOORD-BRABANT 4.956.576      15.986.339    51.575.302    1.103.352    

4 NOORDOOST-NOORD-BRABANT -                15.294.019    34.323.456    139              

5 UTRECHT 900                6.911.900      39.958.425    228.770       

6 ZUIDOOST-NOORD-BRABANT -                1.675.392      39.034.700    575.228       

7 ZUID-LIMBURG -                6.568.845      30.643.962    1.336.499    

8 ARNHEM/NIJMEGEN 10.345           8.601.173      26.669.747    22.609         

9 ZUIDOOST-ZUID-HOLLAND 2.338.651      8.129.952      20.871.852    299.636       

10 VELUWE -                3.195.297      29.570.004    87.738         

11 OVERIG ZEELAND 19.118.502    13.514.012    15.880.268    1.029.816    

12 NOORD-LIMBURG 1.294             5.458.854      26.842.299    25.594         

13 TWENTE 2.493             5.726.623      26.513.380    411.691       

14 ZEEUWSCH-VLAANDEREN 12.905.480    13.431.518    7.393.417      1.030.730    

15 KOP VAN NOORD-HOLLAND 256.949         10.678.069    11.417.948    886              

16 IJMOND 21.961.348    9.789.297      7.225.300      2.134.639    

17 OVERIG GRONINGEN 638.886         2.280.931      21.905.296    272.409       

18 MIDDEN-NOORD-BRABANT -                2.529.332      22.853.197    453.092       

19 ZUIDWEST-GELDERLAND 1.250             5.775.584      18.026.307    137.890       

20 DELFZIJL EN OMGEVING 2.312.869      5.932.532      6.222.012      68.723         


