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Opmars nieuwe generatie 
bedrijvenparken
GiesbersGroep aan kop met Park15

D
e realisatie van het zevende en meest omvangrijke DC van 
Lidl Nederland gaat van start in het voorjaar van 2017. “Dit 
megadistributiecentrum met koel- en vriescom partimenten 
behaalt straks de hoogst mogelijke internationale BREEAM 

score,” zegt Bart Franssen, verantwoordelijk voor Park15 namens 
GiesbersGroep in Arnhem. “Zo wordt het gebouw mogelijk zelfvoor-
zienend via wind- én zonne-energie en kan het daarmee in de toekomst 
zelfs operationeel zijn zonder netaansluiting. In combinatie met de 
continue verduurzaming van Park15 ontstaat hier op een kavel van  
16 hectare het neusje van de zalm op het gebied van logistiek vastgoed.” 
GiesbersGroep realiseerde recentelijk op Park15 voor Nabuurs Supply 
Chain Solutions en Kraft Heinz, nieuwkomer van het eerste uur, al een 
turn-key oplossing voor een duurzaam ‘Shared Service Centre’ voor 
naast Kraft-Heinz ook Mars, Nutricia en SCA .

Nieuwe plannen
“In samenwerking met toekomstige gebruikers kunnen wij op Park15 
volledig ontzorgen in oplossingen voor hun uiteenlopende huisves-
tingsvraagstukken,” bevestigt Franssen. “Daarnaast zijn ook andere 

vormen van samenwerking mogelijk.” Nu fase 1, de 25 hectare 
van Nabuurs/Kraft Heinz en Lidl, is ingevuld, liggen nieuwe plan-
nen voor warehouses tot 100.000 m2 op tafel voor de volgende 
35 hectare. Franssen: “Fase 2 is al bouwrijp. Ook is de procedure 
voor een viertal windmolens, waarvan er een Lidl moet voorzien 
van windenergie, in voorbereiding. De ambitie is dat opslag van 
energie via accu’s of waterstof in de toekomst op zon- en/of 
windloze dagen voor energie zorgt op Park15. Dit in combinatie 

Oog voor landschap
Park15 is ontwikkeld in samenspraak met omwonenden, die 
nu - met scholen en het lokale bedrijfsleven - maximaal gaan 
profiteren van groenzones, een recreatieve fietsroute en de 
verbinding met landschapspark De Danenberg. “Er komen ruime, 
groene wegen op Park15 en een groene buffer van zo’n 30 
hectare tussen het dorp Oosterhout en Park15. Ook de nieuw 
aangelegde fruitboomgaard is straks openbaar toegankelijk.

In Overbetuwe start binnenkort de realisatie van het grootste en meest toekomstbestendige distributiecen-

trum van Lidl Nederland. Het ultramoderne, op termijn trimodaal gesitueerde Park15 maakt - ook op Europees 

niveau – opgang als toonbeeld van een nieuwe generatie,  optimaal duurzame logistieke bedrijvenparken. 

Artist impression van het direct beschikbare warehouse in fase 2.
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25 meter toegestaan.” Op Park15 is iedere vorm van distributie 
en opslag is mogelijk, inclusief koelen, vriezen en de toepassing 
van de PGS15 norm.

Trimodale locatie
De infrastructuur van Park15 wordt gefaseerd aangelegd, volgens 
Franssen. “Dat heeft alles te maken met de wensen en eisen van 
onze opdrachtgevers,” zegt hij. “Wel zijn inmiddels de werkzaam-
heden aan de eigen op- en afrit aan de A15 afgerond. Vanuit de 
Haven van Rotterdam (100 km) of vanaf de Duitse grens (10 km) 
is het mogelijk om in één directe rijroute, zonder stoplichten, het 
bedrijvenpark te bereiken. De A15 wordt bovendien op korte termijn 
voor Park15 verbreed en verbonden met de A12 richting Duitsland.” 

Franssen wijst erop dat voor vervoer over water Park15 zich ook 
niet ver van de inland Barge Container Terminal Nijmegen (BCTN) 
bevindt. “Daarnaast leggen de Provincie en ProRail op dit moment 
de laatste hand aan het ontwerp en startbesluit voor de Railterminal 
Gelderland, die binnenkort op zo’n vijf minuten rijafstand van Park15 
wordt ontwikkeld,” zegt hij. “Hiermee ontstaat een directe aanslui-
ting op de spoorverbinding Betuweroute tussen Rotterdam en het 
Europese achterland en vervolgens Azie.” De oplevering van de 
Railterminal Gelderland is gepland in 2019. ‹‹

Meer informatie:
GiesbersGroep BV
Bart Franssen
Zijpendaalseweg 53a, 
6814 CD Arnhem
026 – 446 14 00
bfranssen@giesbersgroep.nl

www.park15logistics.com 

GiesbersGroep
GiesbersGroep bundelt zes, in bouw en projectontwikkeling 
actief zijnde ondernemingen in Arnhem, Nieuwegein, Rotterdam 
en Wijchen. Deze zelfstandig en decentraal georganiseerde 
bedrijven vormen een hecht netwerk, dat onderling continu 
kennis en vaardigheden uitwisselt. GiesbersGroep werkt, naast 
de logistieke sector, voor een diversiteit aan bedrijven, beleggers 
en overheden, maar heeft ook onderwijs- en zorginstellingen, 
wooncorporaties en -consumenten als opdrachtgever.

met grondwarmte, die via vloersystemen verwarming en koeling levert 
voor de droge opslagruimten en het kantoor.”

“Momenteel voeren we gesprekken met verschillende logistieke dienst-
verleners en verladers over kavel 3, waar een warehouse met een 
zonneveld op het dak is gepland,” vervolgt hij. “Om de realisatie van 
de nieuwe gebouwen snel te kunnen opstarten, is de vergunning al 
beschikbaar en de voorbereiding gestart. Zo kunnen wij ons direct 
samen met de opdrachtgever buigen over verder, individueel maatwerk 
en tegelijkertijd snel reageren op vragen uit de markt.”

GiesbersGroep wil voorlopen in duurzaamheid en bedrijven op dat 
gebied met elkaar verbinden, volgens Franssen. “Het is bijvoorbeeld 
goed mogelijk om overtollige warmte vanuit koelhuizen op te slaan 
en deze in te zetten voor andere gebouwen. De bedrijven op Park15 
kunnen op deze manier straks onderling warmte uitwisselen en elkaar 
zo versterken.”

Groot- en kleinschalige bedrijvigheid
Het volgende, direct beschikbare warehouse is indeelbaar in units 
van 10.000 tot 64.000 m2. “Het gebouw kan dus meegroeien met de 
gebruiker,” zegt Franssen. “Passende ruimte is er eveneens voor klei-
nere gebruikers. Kleinschalige bedrijven, waaronder toeleveranciers, 
zijn ook welkom op Park15. We bieden ruimte voor huisvesting met 
een omvang van 1.000 tot 100.000 m2. Zo is Terlouw hier gevestigd 
met de merken Jaguar en Land Rover, en komen er een tankstation en 
een horecavoorziening op het park. De kavels zijn verder vrij indeel-
baar tot 17 hectare aaneengesloten. Ook op de zichtlocaties aan de 
A15, die zich goed lenen voor warehouses, is een bouwhoogte tot 

Zichtlocaties met toegestane 
bouwhoogte tot 25 meter


