
make a smart move+

Goodman Boom Logistics Centre

Van 10.978 m² tot 23.000 m² strategisch gelegen logistieke  
magazijnen, nieuwbouw.  

23.000 m² om de wereld te veroveren 

Strategische locatie 
As Antwerpen-Brussel

Attractieve 
huurprijzen

Nu beschikbaar
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Introductie pand+

Goodman Boom Logistics Centre
Industrieweg 16, 2850 Boom (51.099015, 4.354838)

State-of-the-art magazijn op één  
van de belangrijkste logistieke assen  
in België

Boom Logistics Centre bevindt zich op één van de 
belangrijkste logistieke assen in België met een onmiddellijke 
toegang tot de A12, de belangrijke logistieke as Antwerpen 
– Brussel. De E19 autosnelweg zal daarenboven voor het 
verkeer op de A12 toegankelijk worden door de aanleg van 
een verbindingsweg binnen een termijn van 2 à 3 jaar.

Goodman biedt een hoogwaardig vrijstaand multifunctioneel 
gebouw aan van 23.000 m². Als langetermijninvesteerder 
biedt Goodman met deze locatie de beste allround oplossing 
op vlak van ontwikkeling en beheer van uw nieuw logistiek 
gebouw.

De belangrijkste voordelen
 + Strategische locatie op de belangrijke logistieke as  

Antwerpen – Brussel met snelle toegang tot het 
wegennetwerk (N16 & A12)

 + Nieuwbouw logistieke ruimte
 + Flexibiliteit en kwaliteit vanaf 10.978 m²
 + Volledig projectmanagement door experten met slechts 

één contactpersoon
 + Lease-overeenkomst met eigen property management
 + Competitieve prijs voor een nieuw Klasse A magazijn
 + LED verlichting met bewegingssensoren

Max. 23.000 m2 
10.978 m² tot 23.000 m² gloednieuwe logistieke 
ruimte, ideaal gelegen.

https://www.youtube.com/watch?v=i-6Sp1Z5GvM
https://viewer.around.media/?id=YDP6U
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Strategische locatie

Goodman Boom Logistics Centre
Industrieweg 16, 2850 Boom (51.099015, 4.354838)

Een slimme zet 

Door de centrale ligging in de EU-regio is Goodman Boom 
Logistics Centre de perfecte uitvalsweg binnen België. 
Het biedt een snelle toegang naar nationale en 
internationale logistieke routes. 

Antwerp

Brussels Leuven

Mechelen

Dendermonde

future connection 
A12 and E19
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A13

A14

A11

A12
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R0 A2
A10

E19

N16

E40

E40

E17

E34

Boom Logistics Centre

20 km naar 
Brussel

35 km naar 
Brussels Airport

16 km naar 
Antwerpen

30 km naar
Brussels Cargo

4 km naar 
inlandterminal 
Willebroek

20 km naar 
de haven van 
Antwerpen

https://www.google.be/maps/place/Industrieweg+12,+2850+Niel/@51.099006,4.3528122,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c3f1fdf3ccc81b:0x8ec78b34402817f3!8m2!3d51.0990027!4d4.3550009
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Goodman Boom Logistics Centre
Industrieweg 16, 2850 Boom (51.099015, 4.354838)

Technische specificaties

 + Hoge kwaliteit ontwikkeling
 + Flexibele magazijnunits vanaf 10.978 m²
 + Mezzanine Units A2 + A3
 + Vrije hoogte: 12,20 m
 + Maximale vloerbelasting: 40 kN/m²
 + Een dockdeur per 1.000 m²
 + Een elektrische overheaddeur per magazijnunit
 + LED verlichting met bewegingssensoren 
 + ESFR roof-net sprinklerinstallatie
 + 2,5 m betonnen wand
 + Flexibel in te delen kantoren
 + Ruime parkeergelegenheid voor auto en truck
 + Omheinde site

Unit A2 Unit A3 Total
Magazijn (m2) 9.731 10.845 20.576
Mezzanine (m2) 955 884 1.839
Kantoorruimte (m2) 292 296 588
Dockdeuren 9 13 22
Gelijkgrondse poort 1 1 2

5 Docks

7 Docks 9 Docks 8 Docks

Parking Trucks (5)

Parking Trucks (4)

Parking Cars (22)

P
ar

ki
ng

 T
ru

ck
s 

(6
)

P
ar

ki
ng

 T
ru

ck
 (1

)

P
ar

ki
ng

 T
ru

ck
s 

(7
)

P
ar

ki
ng

 T
ru

ck
s 

(6
)

P
ar

ki
ng

 C
ar

s 
(2

0)

P
ar

ki
ng

 C
ar

s 
(2

0)

P
ar

ki
ng

 C
ar

s 
(1

8)

P
ar

ki
ng

 C
ar

s 
(2

0)

Parking Trucks (2)
Bikes

S
an

ita
ry

Verhuurd

Unit A1 Unit A2
10.978 m²

Unit A3
12.025 m²

Bikes

O
ffi

ce
O

ffi
ce

O
ffi

ce
Te huur Te huur



5

Waarom Goodman?
Wij denken mondiaal en handelen lokaal. Onze beslissingen zijn 
gebaseerd op 30 jaar gedegen vastgoedervaring en grondige 
marktkennis. Sterke relaties met architecten, aannemers en lokale 
overheden zorgen voor de snelle ontwikkeling van hoogwaardige 
magazijn- en logistieke faciliteiten. Onze interne technische, 
financiële en juridische experts begrijpen uw behoeften en zorgen 
ervoor dat onze optimale vastgoedoplossingen reële waarde voor 
uw activiteiten creëren.

3 redenen waarom u op ons kunt rekenen

Betrouwbaarheid en transparantie
 + Wij houden ons altijd aan onze beloften.
 + Onze offertes zijn nooit onderworpen aan financierings- of 

voorafgaande verkoopvoorwaarden. 

Langetermijnvisie
 + Een toegewijd team van interne ontwikkelings- en 

vastgoedexperts staat in direct contact met onze klanten en 
houden er een langetermijnvisie op na.

 + Gemiddelde bezettingsgraad van 96% met een retentiegraad 
boven 80%.

Mondiaal platform + lokale partner
 + Standaard huurcontracten in heel Europa.
 + Gelijkaardige teamstructuur en zakelijke aanpak in elk land.
 + Commerciële en technische opvolging op Europees niveau.
 + Flexibiliteit: ontwikkelings- /investeringsmogelijkheden, 

huurkavels.

https://ce.goodman.com/who-we-are/media-centre/goodman-ce-news/20160901-goodman-named-top-european-developer-fifth-year
https://ce.goodman.com/who-we-are/media-centre/goodman-ce-news/20160901-goodman-named-top-european-developer-fifth-year
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Logistieke ruimte voor grenzeloze ambities

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.

Contacteer ons 
Goodman Belgium 
Medialaan 50 
1800 Vilvoorde
België

info-BE@goodman.com
be.goodman.com

Karl Dockx
karl.dockx@goodman.com

+32 2 263 40 50
Jorn Bruyninckx
jorn.bruyninckx@goodman.com

+32 2 263 40 92

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