
Trends en ontwikkelingen
Veranderende strategieën bij logistieke dienstverleners, 
groeiende e-commerce, gewijzigde eisen aan de voor-
raad. Slechts enkele voorbeelden die van grote invloed 
zijn op de logistieke vastgoed sector. Al deze ontwikke-
lingen zorgen ervoor dat vraag en aanbod steeds minder 
goed op elkaar aansluiten waardoor bijvoorbeeld vaker 
via build-to-suit wordt ontwikkeld. Zorgt dit voor een 
betere aansluiting, of juist voor nog meer leegstand bij 
vertrek van de huurder? En wat betekent de Brexit voor 
de sector?

Duurzaamheid
Ook op het gebied van duurzaamheid zijn er diverse 
ontwikkelingen. Circulaire economie wordt steeds verder 
ingevoerd en bestaande ruimte geoptimaliseerd. Hoe 
kunnen de bestaande grenzen aangepast worden aan de 
functionele eisen van gebruikers? En werkt het om oude 
gebieden te revitaliseren door herverkaveling?

Dit zijn enkele onderwerpen waar we tijdens het Logistiek 
Vastgoed Congres dieper op in gaan. In de ochtend hoort 
u voornamelijk de laatste ontwikkelingen en welke invloed 
dit heeft op de markt, vervolgens gaan we dieper in op 
innovatieve duurzaamheidsontwikkelingen waarna we de 
dag afsluiten met voorbeelden uit de praktijk.

Logistiek Vastgoed Congres
Congres over de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied 
van duurzaam logistiek vastgoed

Datum: dinsdag 29 november 2016
Programma: 10.00 uur – 16.45 uur 
Locatie: Evoluon, Eindhoven

Trends en ontwikkelingen op het gebied van duurzaam logistiek vastgoed

Inschrijven kan op www.ivvd.nl/logistiek-vastgoed

09.00 uur - Registratie en ontvangst
10.00 uur - Aanvang programma

Trends en ontwikkelingen
•	 De toekomst van logistiek
•	 Marktoverzicht
•	 Wat betekent Brexit voor de markt?

11.30 uur - Pauze
12.00 uur - Tweede deel programma

Innovatie en duurzaamheid
•	 Port of Antwerp
•	 Schiphol Trade Park

13.00 uur - Lunch
13.45 uur - Vervolg Innovatie en duurzaamheid

•	 Oude gebieden revitaliseren door 
herverkaveling

•	 Paneldiscussie
14.45 uur - Pauze
15.15 uur - Derde deel programma

Van Whitespot naar Hotspot
•	 Regio Venlo/Venray
•	 Oost-Nederland
•	 Praktijkcase

16.45 uur - Netwerkborrel

Het gehele programma vindt u op de achterkant van deze 
flyer of op www.ivvd.nl/logistiek-vastgoed

Programma

29 
nov

Voor vragen kunt u contact opnemen met 
Roel Meulenbeld, mobiel 06 -533 08 379 
email: roel.meulenbeld@ivvd.nl



29 
nov

Trends en Ontwikkelingen

•	 De toekomst van logistiek - Visie en aanbevelingen op 
het gebied van gebiedsontwikkeling en locatiekeuze door 
Johan Beukema, BCI

•	 Marktoverzicht - Een overzicht van de laatste trends en 
ontwikkelingen door Frank van der Sluys, DTZ

•	 Wat betekent Brexit voor de markt - Directe conse-
quenties voor de logistieke markt door Peter van Gool, 
Universiteit van Amsterdam

Innovatie en Duurzaamheid

•	 Het knooppunt voor duurzame logistiek - Als grootste 
haven van Europa is Antwerpen volop bezig met duurzaam-
heid. Wat betekent dit voor de haven, waar zetten ze op in 
en wat willen ze bereiken? door Isabelle Van Looy, Port of 
Antwerp

•	 Circulaire economie - Schiphol Trade Park, showcase voor 
het duurzaamste bedrijventerrein van Europa. Op welke 
manier zien zij duurzaamheid, wat zijn de speerpunten voor 
andere trade parken? door Peter Joustra, SADC

•	 Revitalisering door herverkaveling - Hoe kun je het 
best transformeren om aan de duurzaamheidseisen van de 
gebruikers te kunnen voldoen? Gezamenlijk tot oplossing 
komen zonder dat de overheid grote financiële risico's loopt. 
door Marc van Geene, Kadaster

•	 Paneldiscussie 

Van Whitespot naar Hotspot

•	 Regio Venlo/Venray - De logistieke hotspot van Nederland 
en Europa. Waarom is deze regio zo aantrekkelijk, hoe hou-
den ze het vast, wat zijn de succesfactoren door Ruud van 
Heugten, Development Company Greenport Venlo

•	 Oost-Nederland - In Oost-Nederland timmert men hard 
aan de weg met onder andere Logistics Valley. Wat zijn 
hierin de leerpunten, hoe verbeter je je mogelijkheden, wat 
zijn de do's en don'ts door Leopold Hermans, Leopoint

•	 Praktijk case - Wat zijn de criteria voor de locatie om een 
duurzaam logistiek pand neer te zetten. En wat zijn de hui-
dige eisen aan duurzaamheid? 

Dagvoorzitter Tom van 't Hek
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Programma Logistiek Vastgoed Congres

Voor meer informatie en inschrijven kijk op www.ivvd.nl/logistiek-vastgoed

Voor vragen kunt u contact opnemen met 
Roel Meulenbeld, mobiel 06 -533 08 379 
email: roel.meulenbeld@ivvd.nl

Frank van der Sluys

Voor wie?
Ontwikkelaars, gemeenten, wethouders, project- 
managers, beleggers, verladers, investeerders en 
verder voor iedereen die in zijn dagelijks werk te 
maken heeft met logistiek vastgoed.

Investering:
€ 395.- excl BTW en incl koffie/thee, lunch, 
netwerkborrel en parkeren.


