
Duurzaamheidsprestaties 
verhogen+

Goodman Venlo III Logistics Centre

25.636 m² energieneutrale logistieke ruimte uitstekend geschikt voor
opslag en distributie.

Logistieke ruimte 
te huur vanaf 

7.547 m²

Beschikbaar vanaf 
september 2021

Nul-
emissiegebouw
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Introductie+

Goodman Venlo III Logistics Centre
Popeweg 68, 5928 SC Venlo 

Investeren in een duurzame toekomst
Met Venlo III Logistics Centre biedt Goodman klanten 
de mogelijkheid om duurzame en toekomstbestendige 
bedrijfsruimte te huren. Dit nul-emissiegebouw, gekenmerkt 
door zijn geïntegreerde duurzaamheidselementen, is uitermate 
geschikt voor bedrijven die hun ecologische voetafdruk 
drastisch willen verlagen.

25.636 m² 
Units zijn beschikbaar vanaf 7.247 m²

Onze 
vastgoedontwikkelingen zijn 

min. BREEAM Very Good 
gecertificeerd

Onze gebouwen zijn 
uitgerust met slimme 

meters, LED verlichting en 
elektrische oplaadpunten

* voor alle nieuwe ontwikkelingen vanaf januari 2020

Onze daken zijn uitgerust 
met zonnepanelen

Speciale aandacht wordt 
besteed aan well-being 

elementen

WIST U DAT ...*
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Strategische locatie

Goodman Venlo III Logistics Centre
Popeweg 68, 5928 SC Venlo 

Europese distributie
Venlo III Logistics Centre is gelegen in Trade Port Noord, 
één van de belangrijkste logistieke parken in Nederland. 
Deze unieke locatie is strategisch gelegen tussen de haven 
van Rotterdam en het Ruhrgebied, met directe toegang 
tot de Nederlandse, Duitse en Belgische markt via een 
multimodaal transportnetwerk.  

2 km tot
A73 en  

5 km tot A67

70 km tot
Maastricht 
luchthaven

7 km tot
spoorwegterminal 

van Venlo

37 km tot
Weeze  

luchthaven

160 km tot
Haven van 
Rotterdam

7 km tot
barge terminal 

Venlo

https://goo.gl/maps/GxtmU3uXNwDAPeex6
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Goodman Venlo III Logistics Centre
Popeweg 68, 5928 SC Venlo 

Demografische informatie
Bereik binnen een rijtijd van 60 min met de vrachtwagen:

bron: 2019, ESRI en Michael Bauer Research

5,2 m
totale populatie

2,5 m
totaal aantal 
gezinnen

2,45
gemiddeld aantal 
personen per gezin

BEREIK 30 MIN EN 60 MIN TRUCK RIJTIJD

Demografische informatie
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Parking C
ars (100)

Parking Cars (121)

Office
700 m²

Mezzanine   1.248 m²

8 Docks

Parking Trucks (7)

8 Docks

Warehouse
11,065 m²

8 Docks

Goodman Venlo III Logistics Centre
Popeweg 68, 5928 SC Venlo 

Meer dan een magazijn

Technische specificaties

 + Vrije hoogte: 12m20
 + Kantoren en voorzieningen op maat
 + Vloerbelasting magazijn: 50 KN/m²
 + Kolom raster: 12m x 24m; combinatie 12m x 24m / 12m x 18m
 + Gecertificeerde ESFR sprinklerinstallatie 
 + 16 laaddocks
 + 2 gelijkvloerse overheaddeuren
 + Beveiligde site d.m.v. omheining met aparte ingang
 + LED verlichting met bewegingssensoren
 + 24/7 operationeel
 + 121 parkeeplaatsen voor auto’s
 + Harmonieus design 

Logistieke ruimte voor verhuur
Magazijnruimte (m²) 11.065
Mezzanine (m²) 1.248
Kantoren (m²) 700
Dockdeuren 12

Technische specificaties
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Parking C
ars (100)

Parking Cars (121)

Office
700 m²

Mezzanine   1.248 m²

8 Docks

Parking Trucks (7)

8 Docks

Warehouse
11,065 m²

8 Docks

Goodman Venlo III Logistics Centre
Popeweg, 5928 SC Venlo 

Technische specificaties
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Sustainability features

Goodman Venlo III Logistics Centre
Popeweg 68, 5928 SC Venlo 

Nul-emissiegebouw

Met dit toekomstbestendig logsitiek gebouw biedt Goodman 
klanten de mogelijkheid de ecologische voetafdruk van 
huisvesting drastisch te verlagen. Het gebouw heeft niet 
alleen een harmonieus design, tal van geïntegreerde 
bouwelementen zorgen voor een aanzienlijke verhoging van de 
duurzaamheidsprestaties.

 + Net-emissiegebouw 
 + Zonnepanelen op het dak
 + BREEAM min. Very Good
 + LED verlichting met bewegingssensors
 + Elektrische laadpalen 
 + Slimme monitoring van het energieverbruik
 + Aandacht voor well-being 
 + Efficiënt waterbeheer
 + Aandacht voor biodiversiteit
 + Bijenkasten
 + Fietsvriendelijke omgeving

Onze offset commitment: 

 + Donatie van €1 per m² greenfield 
grond aan een lokaal fonds dat zich 
inzet voor het behoud en herstel van 
biodiversiteit 

 + Het planten van 1 boom per 
m² footprint gebouw via lokale 
organisaties voor natuurbehoud



Contacteer ons
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Logistics space for the world’s greatest ambitions

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.

Neem contact op 
Goodman Netherlands
Zuidplein 164  
Tower H - Level 20  
1077 XV Amsterdam

info-NL@goodman.com
www.goodman.com/nl

Olav Laurensse
Olav.laurensse@goodman.com

+31 6 29 22 29 40

Waarom Goodman?
Met ons hoogwaardig en duurzaam logistiek 
vastgoed willen wij de grootste ambities van 
onze klanten mede realiseren. Daarom streven 
wij naar een minimale milieu-impact en naar een 
positieve impact op de gemeenschappen  
waarin wij actief zijn.

Onze getalenteerde teams willen steeds waarde 
creëren voor onze stakeholders:

+ Hooggekwalificeerd en gepassioneerd
+ Focus op resultaat  
+ Gericht op samenwerking en inclusie
+ Toekomst- en kwaliteitsgericht
+ Gedreven door onze purpose en waarden

https://twitter.com/Goodman_Group
https://www.linkedin.com/company/goodman
https://www.youtube.com/user/goodmangermany
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