
Spotlight on your business

Goodman Amsterdam Logistics Centre

Logistieke bedrijfsruimte op zichtlocatie vlakbij Amsterdam

Centrale locatie 
aan de A9  
en A200

Vanaf 7.500 m2 
tot 60.000 m2 

aaneengesloten

3 miljoen 
klanten  

binnen 50 km
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Goodman Amsterdam Logistics Centre
Zwanenburgerdijk 79, 2141 BM Vijfhuizen, Nederland

Land your business and 
get connected

Direct aan de A9 en de A200 biedt Goodman u de 
mogelijkheid om een eersteklas logistieke bedrijfsruimte 
op een zichtlocatie te ontwikkelen. De ruim 60.000 m2 
kan flexibel worden opgedeeld in verschillende units 
vanaf 7.500 m2 en is kant-en-klaar inclusief mezzanines 
en kantoorruimtes. Het gebouw is geschikt voor TAPA-A, 
waardoor opslag en afhandeling van hoogwaardige 
goederen mogelijk is.

De belangrijkste voordelen
 + Uitstekende bereikbaarheid
 + Strategische ligging: Schiphol en de haven van 

Amsterdam
 + Ruimte en specificaties geheel naar wens aanpasbaar
 + De mogelijkheid om één gebouw van 60.000 m2 te 

realiseren.
 + Zichtlocatie langs de A9Tot 60.000 m2

Vanaf 7.500 m2 tot 60.000 m2 
aaneengesloten logistieke 
bedrijfsruimte op strategische locatie 
tussen Amsterdam, Schiphol en de 
haven van Amsterdam
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Goodman Amsterdam Logistics Centre
Zwanenburgerdijk 79, 2141 BM Vijfhuizen, Nederland

Strategische ligging

De strategische locatie tussen Amsterdam, Schiphol en de 
haven van Amsterdam is uitstekend bereikbaar via weg, 
water, spoor en de lucht. De verkeersontsluiting loopt via 
de nieuw aan te leggen ringwegstructuur die aansluit op 
de N205 (Haarlem, Hoofddorp, Lisse en Leiden) en de 
A9 richting Amsterdam, Alkmaar, Schiphol, Den Haag en 
Utrecht.
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Goodman Amsterdam Logistics Centre
Zwanenburgerdijk 79, 2141 BM Vijfhuizen, Nederland

Technische specificaties

 + Eersteklas bedrijfsruimte vanaf 7.500 m2 tot 60.000 m2

 + Kantoorruimtes en voorzieningen afgestemd op 
specifieke wensen

 + Vloerbelasting magazijn: 50 kN/m²
 + Vrije hoogte: 12,20 m
 + Afstanden kolom: 12 m x 24 m
 + Gecertificeerde ESFR-sprinklerinstallatie
 + Eén laaddock met leveler per 1.000 m²
 + Eén maaiveld overhead deur per unit
 + 24/7 operationele beschikbaarheid
 + Beveiligd d.m.v. omheining en met aparte ingang
 + Parkeerruimte voor auto’s en vrachtwagens
 + LED verlichting
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8 Docks

Office Mezzanine Office

8 Docks 12 Docks

8 Docks6 Docks 12 Docks 10 Docks

Office Mezzanine Office Office Mezzanine Office

Unit 1
13,800 m²

Unit 2
10,373 m²

Unit 3
12,064 m²

Unit 4
17,212 m²

For development

OfficeMezzanine
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Waarom Goodman? 
Wij denken mondiaal en handelen lokaal. Elke beslissing is gesterkt 
door 30 jaar solide ervaring in vastgoedbeheer en diepgaande kennis 
van de vastgoedmarkt. Dankzij onze sterke relaties met architecten, 
aannemers en lokale autoriteiten staan wij garant voor een snelle 
ontwikkelingsfase van hoogwaardige logistieke faciliteiten. Onze 
eigen technische, financiële en juridische experts zijn vertrouwd 
met de wensen van onze klanten en zien erop toe dat onze 
vastgoedoplossingen steeds van toegevoegde waarde zijn voor hun 
onderneming.

Goodman staat garant voor:
Ervaring

 + 5 jaar op rij Top Developer in Europa: van 2011 - 2015.
 + 4 miljoen m² opgeleverd tussen 2009-2015 in continentaal Europa.

Betrouwbaar
 + Regelmatige samenwerking met de grootste bedrijfsmerken ter 

wereld.
 + Vastgoed in eigendom voor de lange termijn.
 + Eigen teams in vastgoedbeheer en retentiegraad van meer dan 80%.

Stiptheid
 + Bewezen resultaten van tijdige opleveringen.
 + Sterke financiële partner ten behoeve van aankoop gronden, 

projectoplevering en onze langetermijnvisie m.b.t. ons vastgoed 
(in eigendom).

 + Snelle interne besluitvorming.
 + Voorafgaande voorbereidende werken voor een snelle 

projectopstart.

http://ce.goodman.com/about-us/goodman-ce-news/20160901-goodman-named-top-european-developer-fifth-year
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Global property experts in logistics+business space

Goodman is a global integrated property group that owns, develops and manages logistics and business space. We have an extensive development pipeline for flexible and functional logistics space across Europe. Our integrated customer service 
offering is at the heart of everything we do. Working with customers throughout each stage of a project allows us to develop a thorough understanding of their needs, resulting in long term relationships and creative solutions.

This document has been prepared by the Goodman Group for general information purposes only. Whilst every care has been taken in relation to its accuracy, no warranty of accuracy is given or implied. Images used in this document have been included for the purposes of enabling 
you to visualise the development concepts. Further, you should obtain your own independent advice before making any decisions about any of the products and/or properties referred to in this document.

Contacteer ons 
Goodman Netherlands
Strawinskylaan 1225 Tower B,
Level 12, 1077 XX Amsterdam
Nederland

www.goodman.com/nl
www.goodman-alc.com

Jeroen Gerritsen
Business Development Manager

+31 20 709 39 30
amsterdam@goodman.com

+31 20 44 000 44
amsterdam@krk.nl

http://www.goodman.com/nl
http://www.goodman-alc.com
mailto:amsterdam@goodman.com
mailto:amsterdam@krk.nl
https://twitter.com/Goodman_Group
https://www.linkedin.com/company/goodman
https://www.youtube.com/user/goodmangermany
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