
 

 

 

 

Goodman start bouw van Pomeranian Logistics Centre van 
500.000 m2 in Gdańsk  

 Datum 1 oktober 

 Verspreiding Onmiddellijk 

 

Goodman, de wereldwijde expert op het gebied van lo gistiek en bedrijfsmatig vastgoed, is 
gestart met de bouw van haar meest toonaangevende o ntwikkelingsproject in Polen, het 
Pomeranian Logistics Centre (PLC). Het PLC ligt naa st de Gda ńsk Deepwater Container 
Terminal (DCT) en is het grootste logistieke centru m in het noorden van Polen met circa 
500.000 m2 aan hoogwaardig logistieke - en licht industriële ruimte. De bouw van de 
eerste fase van 14.000 m 2, is gestart in september 2012 en zal naar verwacht ing rond 
maart 2013 worden afgerond. De totale waarde van he t project bedraagt circa € 300 
miljoen. 
 
“We zijn ervan overtuigd dat ons Pomeranian Logistics Centre in Gdańsk dankzij zijn uitstekende 
locatie veel interesse zal wekken, vooral omdat gunstig gelegen logistieke en industriegebieden 
in het noorden van Polen schaars zijn”, vertelt Blazej Ciesielczak, Regional Director Goodman 
Poland. 
 
“De ontwikkeling van dit logistieke centrum is van groot belang voor het streven van Gdańsk om 
de belangrijkste toegangspoort tot Centraal- en Oost-Europa te worden. We zijn dan ook erg blij 
dat de bouw is gestart”, zegt Boris Wenzel, CEO van de DCT Gdańsk. 
 
“De afgelopen paar jaar zijn er door zowel de publieke als de private sector miljarden euro’s 
geïnvesteerd in de transportinfrastructuur van Polen. Dit voortdurende investeringsproces biedt 
havens en lokale autoriteiten in Gdańsk een scala aan mogelijkheden om een van de grootste 
intermodale logistieke centra aan de Baltische Zee te creëren. De investering heeft de potentie 
om uit te groeien tot een van de belangrijkste economische pijlers van Polen, door nieuwe 
banen te creëren en, zoals ook bij Hamburg en Rotterdam het geval is, aanzienlijke inkomsten 
te genereren voor lokale gemeenschappen en de staat. Het logistieke centrum van Goodman bij 
de noordelijke haven van Gdańsk maakt integraal deel uit van deze visie”, aldus Alan 
Aleksandrowicz, CEO van Gdansk Economic Development Agency. 

 
Het Pomeranian Logistics Centre in Gdańsk is het meest toonaangevende ontwikkelingsproject 
van Goodman in Polen. Het PLC biedt zeer flexibele mogelijkheden om tot 500.000 m2 aan 
logistieke magazijnen en productiefaciliteiten met geïntegreerde kantoorruimte te ontwikkelen. 
Op deze strategische locatie zijn gebouwen op maat beschikbaar vanaf circa 3,500 m2. Het 
toekomstige logistieke park zal worden beheerd door Goodman.  
 
“Potentiële klanten zijn bedrijven die lokaal, nationaal of internationaal actief zijn in zeetransport, 
logistiek, distributie, levensmiddelen en FMCG. Dankzij onze flexibele benadering kunnen we 
productiefaciliteiten alsmede distributiecentra op maat bieden”, voegt de heer Ciesielczak toe.  
 
 
 
 



  

 

Een unieke locatie op de kaart van Polen  
 
De snel uitbreidende infrastructuur van het driestedengebied (Gdańsk, Gdynia en Sopot) 
verleent het Pomeranian Logistics Centre optimale toegang tot nationale en internationale 
snelwegen, sporen en lucht- en zeetransportroutes. De ligging naast de DCT biedt unieke 
kansen voor havengerichte logistiek en stelt klanten in staat om hun logistieke en 
productieactiviteiten te combineren met de diensten van de grootste diepzeecontainerterminal 
aan de Baltische Zee. 
 
De DCT is de grootste en enige ijsvrije diepzeeterminal in het zuidelijke deel van de Baltische 
Zee en maakte Gdańsk tot een belangrijk handelscentrum in de commerciële zeestraat tussen 
Europa en  Azië. Dankzij de kustlijn van 650 m, met een diepte tot 16,5 m, is de terminal 
geschikt voor de grootste containerschepen ter wereld met  een huidige jaarlijkse capaciteit van  
1.000.000 TEU hetgeen in de komende jaren nog verder worden uitgebreid.  
 
De directe nabijheid van de DCT brengt ook financiële voordelen voor klanten met zich mee, 
zoals lagere overslag-, opslag- en transportkosten. Een ander pluspunt is de mogelijkheid om te 
profiteren van een belastingvrije zone en een speciale economische zone.  
 
Het Pomeranian Logistics Centre van Goodman zal kunnen beschikken over een uitstekende 
wegeninfrastructuur. De Trasa Sucharskiego-snelweg is bijna klaar, deze verbindt het park via 
de zuidring van Gdańsk met de A1, die via de belangrijkste logistieke centra van Polen, 
waaronder Łódź en Opper-Silezië, helemaal naar Tsjechië loopt. Aan de andere kant verbindt de 
S6 Gdańsk met Szczecin en verderop met Duitsland. Warschau kan worden bereikt via de S8. 
Er staat een tunnel op de planning onder de Martwa Wisla-rivier in Gdańsk, die het logistieke 
parkzal verbinden met het linkerdeel van de terminal en via de Trasa Slowackiego-snelweg met 
de andere grote steden en industriële centra van Polen.  
 
Het Pomeranian Logistics Centre ligt op 23 km van Lech Walesa Airport in Gdańsk, de op een 
na grootste luchthaven van Polen waarop zowel nationaal als internationaal wordt gevlogen.  
 
Daarnaast biedt de ligging van het PLC in het dynamisch groeiende driestedengebied toegang 
tot een lokale afzetmarkt met meer dan een miljoen potentiële klanten en tot de lokale pool van 
gekwalificeerde en goed opgeleide medewerkers. 
 
Goodman benoemd tot belangrijkste Europese ontwikke laar 
 
Goodman is door de maart editie van het PropertyEU magazine aangewezen als belangrijkste 
ontwikkelaar in Europa. Deze benoeming is gebaseerd op het aantal afgeronde projecten in 
vierkante meters tussen 2009 en 2011.  
 
Over Goodman in Polen     

 

Goodman is sinds 2005 actief in Polen en bezit en beheert meer dan 266.000 m2 aan faciliteiten 
op verschillende locaties in Polen voor klanten als Whirlpool en DHL. De groep bezit in totaal 
meer dan 210 hectare grond in Polen, waar minimaal 776.000 m2 aan magazijnruimte kan 
worden gerealiseerd.  
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Nadere details zijn te vinden op:  

www.pomeranianlogisticscentre.com 

www.goodman.com/pl  

 
 


