Grensverleggende logistieke
hub voor grenzeloos success

rotterdamlogisticspark.nl

info@rotterdamlogisticspark.nl

Dit maakt RLP uniek

Rotterdam Logistics Park
•100.000 m2 logistieke ruimte verdeeld over 5 gebouwen
• Onderdeel van de Rotterdamse Haven
• Flexibel en duurzaam
• Aantrekkelijk geprijsd
• Uitstekende ligging ten opzichte van het Europese achterland
• BREEAM-NL gecertificeerd

Verbindingen in alle
windrichtingen
RLP ligt tussen Rotterdam en Hellevoetsluis.
Vanaf Rotterdam Logistics Park is het
slechts 7 minuten rijden naar de aansluiting
met de A15. Van daaruit is het nog 15
minuten rijden naar de Tweede Maasvlakte,
het Westland of de aansluiting met de A4,
met van daaruit de directe verbindingen naar
het Europese achterland.

Flexibele lay-out
RLP kenmerkt zich door ruime, open
kantoren. De distributiecentra van RLP
zijn zo ontworpen dat gebruikers optimale
vrijheid hebben om de indeling af te
stemmen op hun logistieke behoeften. Dat
maakt RLP geschikt voor zeer divers gebruik.

Aantrekkelijk geprijsd
RLP is strategisch gelegen in een
dynamische regio die bruist van de
bedrijvigheid. Toch is RLP gunstig
geprijsd, zeker gezien het feit dat het
nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein
deel uitmaakt van de Rotterdamse haven.
Snelle beslissers zullen aangenaam verrast
zijn door het aanbod dat wij kunnen doen.
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Duurzaam

RLP wordt circulair ontwikkeld,
waarbij Design for Re-use centraal staat.
Door de inzet van zonnepanelen is RLP
energiepositief. En natuurlijk wordt er
gebruikgemaakt van niet schadelijke en
Cradle to Cradle-gecertificeerde materialen.

Inspirerend werkklimaat
RPL is ontworpen met veel oog voor
detail enaandacht voor de mens.
Functioneel waar het moet, inspirerend
waar het kan. Kenmerkend is de aandacht
voor een aangenaam binnenklimaat.
Zo krijgt daglicht letterlijk de ruimte,
wordt de luchtkwaliteit gemonitord en
zorgt de groene omgeving voor een
aangename beleving. En wie zich prettig
voelt, presteert beter.

Strategische ligging,
ook voor personeel
De strategische ligging maakt RLP bij
de Rotterdamse havens tot een ideale
vestigingslocatie voor grootschalige
logistieke bedrijven. Bijkomend voordeel
is dat veel mensen nu forensen vanuit
Hellevoetsluis,Spijkernisse of de Zuid-Hollandse
en Zeeuwse eilanden naar de Maasvlakte
of Rotterdam. Werken op RLP ‘om de hoek’
is dan een aantrekkelijk alternatief.
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Goede verbindingen,
makkelijk bereikbaar
Rotterdam Logistics Park ligt in de
stadsregio Rotterdam. Het park is gevestigd
op bedrijventerrein Kickersbloem 3 in de
gemeente Hellevoetsluis. De bereikbaarheid
met de auto, het openbaar vervoer en het
vrachtverkeer is uitstekend. Dat alles maakt
RLP tot een efficiënte uitvalsbasis voor
logistieke diensten.
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METRO
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D1
E
D2
D3

A1

B1

C2

A2
A3

Volledig nieuw, duurzaam en strategisch
gelegen: Rotterdam Logistics Park (RLP)
biedt tal van voordelen. Een toekomstbestendige
vestigingsplaats voor logistieke en
productiebedrijven in de Rotterdamse haven.
Bedrijfshal
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B2

Mezzanine

C1

Kantoor

Rotterdam Logistics Park

Rotterdam Logistics Park

Indeling bedrijfsruimtes

De bedrijfshallen zijn vrij in te delen.
De specificaties voldoen aan de hoogwaardige
standaarden voor bedrijfsruimtes, onder andere
door de vrije hoogte, de belastbaarheid van de
vloer, de aanwezigheid van ledverlichting en een
EFSR sprinklerinstallatie.

De bedrijfshallen worden gebouwd op basis
van uw wensen en eisen, zoals grootte en
gebruiksmogelijkheden. RLP beslaat in
totaal vijf gebouwen met een omvang van
ca. 100.000 m2.

m² VVO

A
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Kantoren

Mezzanine

Parkeren

20.783
19.685
19.686
15.379
8.067

1.786
1.600
1.786
1.031
877

2.238
2.235
2.238
1.878
473

144
138
137
132
53

Gebouw A
Gebouw B
Gebouw C
Gebouw D
Gebouw E

Er wordt gestart met de bouw van gebouw B
Iedere unit beschikt over loading docks en een
en C terwijl de bouw van gebouw A in
deur op maaiveld. Op het terrein is voldoende
voorbereiding is.
ruimte voor vrachtwagens om te manoeuvreren.
Aan de zijkanten is parkeergelegenheid voor
personeel en bezoekers, dus gescheiden van
het vrachtverkeer.

Naar A15

Bedrijfshal

D

E

B

C

Maatwerk
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Rotterdam Logistics Park bestaat
uit vijf flexibele bedrijfshallen met
mezzanines en kantorenruimten.
Totaal 100.000m2 op een kavel
van 14 hectare. RLP is circulair
ontworpen, met de gebruiker
in de hoofdrol. En dat betekent:
functioneel én mensgericht,
representatief én efficiënt.

De kantoorruimtes bieden een
representatieve uitstraling. ‘Buiten’
mag overal binnenkomen en er zijn
uitbreidingsmogelijkheden op de
mezzanine met een verbinding met
de activiteiten in de bedrijfshallen.
De kantoorruimtes zijn open en
vrij in te delen, inpasbaar voor
ieder gebruik.

Gebouw B
Bedrijfshal
Mezzanine
Kantoor
Parkeerplaatsen

m 2 VVO

B1

B2

19.685
2.235
1.600
138

9.859
1.118
800
64

9.826
1.118
800
74

B1: Beaufortweg 2+4 B2: Lamarrweg 1+3
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Ecologie en economie in balans

Gebouw C

Rotterdam Logistics Park wordt op ecologisch verantwoorde wijze
ontwikkeld. Tegelijkertijd vinden logistieke bedrijven er alles wat ze
nodig hebben voor zakelijk succes. De werkomgeving is gezond, veilig
en inspirerend. Niet alleen de kantoren zijn ruim en open, maar ook de
bedrijfshallen kenmerken zich door veel natuurlijk daglicht. De directe
omgeving is aangenaam groen.

Bedrijfshal
Mezzanine
Kantoor
Parkeerplaatsen

m 2 VVO

C1

C2

19.686
2.238
1.786
137

12.285
1.398
893
62

7.402
840
893
75

C1: Perryweg 2+4 C2: Perryweg 6+8

A
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B

C

D

E

De toekomst is aan hen die innovatie omarmen.
Bedrijven die begrijpen dat circulair ondernemen
niet alleen goed is voor mens en milieu, maar ook
zakelijk kansen biedt. Zo kan duurzaam denken
helpen om exploitatiekosten te minimaliseren.
Rotterdam Logistics Park slaat de brug van idee
naar praktijk. En daarmee creëren we nieuwe
kansen voor de logistieke sector.

Rotterdam Logistics Park wordt opgezet volgens
Delta’s principes van Next Generation Logistics.
Het concept berust op drie pijlers:

Next Generation Logistics
Delta’s Next Generation Logistics principes zijn
gebaseerd op bijna 20 jaar ervaring in het ontwikkelen
van circulaire kantoren en bedrijfshallen. Veel van
de daar opgedane ervaring en kennis passen we
nu toe in de logistieke bouw.

Intelligente technologie
Nieuwe technologieën helpen om productieprocessen
te optimaliseren en exploitatiekosten te
minimaliseren.

Mensgericht
ontwerp

Mensgericht ontwerp
Ergonomische aspecten en een gezond binnenklimaat
staan centraal. Er is veel aandacht voor onder meer
natuurlijk daglicht en groenvoorzieningen.

Circulair ontwerp
Door hergebruik van materialen en de inzet van
duurzame energiebronnen hebben de gebouwen
geen negatieve impact.

Circulair
ontwerp

Intelligente technologie
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Duurzaamheid

Meer slagkracht door
duurzame daadkracht

Cradle to Cradle
Toepassing van Cradle to Cradle
geoptimaliseerd circulair design leidt tot
bewuster gebruik van grondstoffen en
materialen. Design for re-use, waarbij in
de ontwerpfase rekening gehouden wordt
met maximale hergebruiksmogelijkheden
van materialen resulteert in
kostenbesparingen en minimalisering van de
ecologische belasting van de planeet.

‘Optimaal presteren in
een gezonde en prettige
werkomgeving.’

Diversiteit

Waterbeheer

Energie en carbon
management
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Circulariteit

Gezondheid

Maatschappelijk
verantwoord
ondernemen

Plattegrond gebouw C

Begane grond

Bedrijfsruimte

Bedrijfsruimte
Maximum
storage height

12,2 m

Column grid
Maximum
opslaghoogte

12 Xm22,8 m
12,2

Kolom
Floor grid

12
X 22,8betonvloer
m
vlakke
conform NEN 2747 2001, tabel 1, Klasse 4 50kN/m2

Vloer
Floor load
Vloerbelasting

Loading docks

Loading docks

Overhead door

Overheaddeur

Lighting

vlakke
betonvloer
conform
NEN 2747 2001, tabel 1, Klasse 4
warehouse,
90 kN
puntlast
2
warehouse,
kN puntlast
50kN/m
25 kN/m2
expeditie90
zone

2
zone
25
3 xkN/m
3 m, 1expeditie
stuks per
825 m2 warehouse

3 x 3 m, 1 stuks per 825 m2 warehouse

4 x 4,4 m met hellingbaan

4 x 4,4 m met hellingbaan

LED armaturen

Verlichting

LED armaturen

Verwarming

vloerverwarming

Sprinkler

Storage sprinkler systeem K25

Heating

Sprinklers

vloerverwarming
Storage sprinkler systeem K25

Mezzanine

Mezzanine

BedBedrijfshal
rijfsruimt

Vrije hoogte

ca, 4,2 m

Kolom grid

12 X 22,8 m

Vloer

gevlinderde druklaag

Vloerbelasting

7,5 kN/m 2

Clear height
Column grid

ca, 4,2 m

12 X 22,8 m

Floor
Verlichting

gevlinderde
LED
armaturendruklaag

Lighting

LED armaturen

Floor load
Sprinkler
Sprinklers

7,5 kN/m2
Storage
sprinkler systeem K25
Storage sprinkler systeem K25

Kantoor
Vrije hoogte

2,8 m

Vrije hoogte
Vloerbelasting

m2
32.8
kN/m

Kantoor
Kolom
grid

CX)

N

Kantoor C1
115

Kantoor C2
69

Kolom en
grid
Koelen
verwarming
Sprinkler
Vloerbelasting

personenlift
WRF Units 630 kg, 8 personen
anhydriet
afwerkvloer
Non-storage
sprinkler systeem HC classificatie personenlift 630 kg,

Plafondafwerki
ng
Vloerafwerking

systeemplafond
met LED inbouwarmaturen
anhydriet afwerkvloer

Wandafwerking
Lift

Voorzieningen

kabelgoten tbv data/telefoon

op elke verdieping: antraciete vloertegels, witte

Pantry

wandtegels en op elke verdieping: aansluitpunten voor

Sanitaire voorzieningen
Pantry

Overig
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spuitwerk
8 personen

Sanitaire voorzieningen

Voorzieningen

Kantoor

Non-storage
3 kN/m2 sprinkler systeem HC classificatie

Lift
Koelen en verwarming

Plafondafwerking

Mezzanine

3x 6Units
m
WRF

Vloerafwerki
Sprinkler ng

Wandafwerking

Bedrijfsruimte

3x6m

Overig

spuitwerk

systeemplafond met LED inbouwarmaturen
kabelgoten tbv data/telefoon

vaatwasser, magnetron en koffiemachine

op elke verdieping: antraciete vloertegels, witte wandtegels
aansluitpunten voor vaatwasser, magnetron en koffiemachine

collectieve bluswatervoorziening gebouw B+C
1700 kVA elektra aansluiting

collectieve bluswatervoorziening gebouw B+C
1700 kVA elektra aansluiting
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Plattegrond gebouw C

Begane grond

Bedrijfsruimte

Bedrijfsruimte
Maximum
storage height

12,2 m

Column grid
Maximum
opslaghoogte

12 Xm22,8 m
12,2

Kolom
Floor grid

12
X 22,8betonvloer
m
vlakke
conform NEN 2747 2001, tabel 1, Klasse 4 50kN/m2

Vloer
Floor load
Vloerbelasting

Loading docks

Loading docks

Overhead door

Overheaddeur

Lighting

vlakke
betonvloer
conform
NEN 2747 2001, tabel 1, Klasse 4
warehouse,
90 kN
puntlast
2
warehouse,
kN puntlast
50kN/m
25 kN/m2
expeditie90
zone

2
zone
25
3 xkN/m
3 m, 1expeditie
stuks per
825 m2 warehouse

3 x 3 m, 1 stuks per 825 m2 warehouse

4 x 4,4 m met hellingbaan

4 x 4,4 m met hellingbaan

LED armaturen

Verlichting

LED armaturen

Verwarming

vloerverwarming

Sprinkler

Storage sprinkler systeem K25

Heating

Sprinklers

vloerverwarming
Storage sprinkler systeem K25

Mezzanine

Mezzanine

Bed rijfsruimt

Vrije hoogte

ca, 4,2 m

Kolom grid

12 X 22,8 m

Vloer

gevlinderde druklaag

Vloerbelasting

7,5 kN/m 2

Clear height
Column grid

ca, 4,2 m

12 X 22,8 m

Floor
Verlichting

gevlinderde
LED
armaturendruklaag

Lighting

LED armaturen

Floor load
Sprinkler
Sprinklers

7,5 kN/m2
Storage
sprinkler systeem K25
Storage sprinkler systeem K25

Kantoor
Vrije hoogte

2,8 m

Vrije hoogte
Vloerbelasting

m2
32.8
kN/m

Kantoor
Kolom
grid

CX)

N

Kantoor C1
115

Kantoor C2
69

Kolom en
grid
Koelen
verwarming
Sprinkler
Vloerbelasting

personenlift
WRF Units 630 kg, 8 personen
anhydriet
afwerkvloer
Non-storage
sprinkler systeem HC classificatie personenlift 630 kg,

Plafondafwerki
ng
Vloerafwerking

systeemplafond
met LED inbouwarmaturen
anhydriet afwerkvloer

Wandafwerking
Lift

Voorzieningen

kabelgoten tbv data/telefoon

op elke verdieping: antraciete vloertegels, witte

Pantry

wandtegels en op elke verdieping: aansluitpunten voor

Sanitaire voorzieningen
Pantry

Overig
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spuitwerk
8 personen

Sanitaire voorzieningen

Voorzieningen

Kantoor

Non-storage
3 kN/m2 sprinkler systeem HC classificatie

Lift
Koelen en verwarming

Plafondafwerking

Mezzanine

3x 6Units
m
WRF

Vloerafwerki
Sprinkler ng

Wandafwerking

Bedrijfsruimte

3x6m

Overig

spuitwerk

systeemplafond met LED inbouwarmaturen
kabelgoten tbv data/telefoon

vaatwasser, magnetron en koffiemachine

op elke verdieping: antraciete vloertegels, witte wandtegels
aansluitpunten voor vaatwasser, magnetron en koffiemachine

collectieve bluswatervoorziening gebouw B+C
1700 kVA elektra aansluiting

collectieve bluswatervoorziening gebouw B+C
1700 kVA elektra aansluiting
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Impressie Gebouw B

Contact
Impressie Gebouw C
Augustus ‘22

Ontwikkelaar

Asset manager

Makelaars

Rob van den Broek
Delta Development Group

James Rushworth
European Logistics Real Estate Partners

Giedo Steenbergen

Ed Meyer

M: +31 (0)6 118 033 99
T: +31 (0)10 411 04 40
E: giedo.steenbergen@eu.jll.com

M: +31 (0)6 309 569 95
E: ed@rotterdamlogisticspark.nl

T: +31 (0)23 7600 500
E: info@rotterdamlogisticspark.nl
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