
Locate to Belgium’s main 
logistics hotspot+

Goodman Kersdonk Logistics Centre

8.750 tot 50.000 m² moderne logistieke ruimte, uitstekend geschikt voor opslag en distributie 

State-of-the-art magazijnruimte op de logistieke as Antwerpen-Brussel

Logistieke hub Ideale ligging voor 
(inter)nationale 

bedrijven

Onmiddellijk 
beschikbaar
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Introductie pand+

Goodman Kersdonk Logistics Centre
Kersdonk 7, 2830 Willebroek 

Ligging, tijd en flexibiliteit  
zijn de succesfactoren  
in logistieke dienstverlening

Met Kersdonk Logistics Centre biedt Goodman 
hoogkwalitatieve magazijnruimte te huur aan. Deze is 
uitermate gunstig gelegen op de belangrijke logistieke as 
Antwerpen-Brussel, in de onmiddellijke nabijheid van de 
A12 en de E19.

Goodman denkt samen met u flexibele oplossingen uit, op 
uw maat, waarbij tot 50.000 m² kan opgenomen worden. 

In deze bestaande logistieke site zijn ook King en Veritas 
gevestigd. 

Belangrijkste voordelen:
 + Belangrijkste logstieke hub in België
 + Unieke mogelijkheid om tot 50.000 m² op te nemen 

binnen eenzelfde site
 + Elke unit kan evenwel apart gehuurd worden.  

Uitbreiding binnen dezelfde site is mogelijk
 + Onmiddellijk beschikbaar70.000 m2 

Vanaf 8.750 m² tot 50.000 m² moderne magazijnruimte, uitermate 
geschikt voor opslag en distributie  

https://www.youtube.com/watch?v=bXJsfgDuWPY
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Strategische locatie

Goodman Kersdonk Logistics Centre
Kersdonk 7, 2830 Willebroek 

Een slimme zet

De site is strategisch gelegen op de belangrijke logistieke 
as Antwerpen-Brussel en op slechts 2 km van de 
inlandterminal aan het Schelde-Brusselkanaal in Willebroek. 

Door deze unieke ligging is Kersdonk Logistics Centre 
bijzonder geschikt voor consolidatie en transit van 
goederen.   

25 km tot 
Port of Antwerp, 
de 2e grootste 
haven van Europa

25 km tot 
Antwerpen

2 km tot 
A12

30 km tot
Brussels International 
Airport

25 km tot 
Brussel

2,5 km tot 
Willebroek Inland 
Container Port

https://www.google.be/maps/place/51%C2%B001'39.2%22N+4%C2%B021'18.0%22E/@51.027566,4.3462379,3197m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d51.027563!4d4.354996
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Technische specificaties

10 Docks 10 Docks

Leased
Unit 5

For lease
Unit 4

Leased
Unit 2

For lease
Unit 3

For lease
Unit 1

For lease
Unit 6

For lease
Unit 7

6 Docks

Office

Office

Office

Office

9 Docks

8 Docks

6 Docks

Goodman Kersdonk Logistics Centre
Kersdonk 7, 2830 Willebroek 

Technische specificaties

 + Alle units zijn intern met elkaar verbonden door 
automatische branddeuren 

 + 10,6 m vrije hoogte
 + Toegelaten vloerbelasting: 50 kN/sqm, puntbelasting:  

52 kN per rack foot 15 x 15 cm 
 + Gecertifieerd ESFR roof-net sprinkler systeem
 + 1 dock per 1.000 m²
 + 1 elektrische gelijkgrondse poort per magazijnunit
 + Verwarming magazijnen min. 12°C 
 + LED verlichting met bewegingssensoren en dimming met 

een gemiddelde van 200 lux in de opslagruimte en  
250 lux in de expeditiezone

 + BREEAM In-Use pre-assessment score: Very Good

Unit 1 Unit 3 Unit 4 Unit 6 Unit 7
Magazijn (m²) 11.715 8.939 8.050 11.395 8.669
Kantoren (m²) (500)* 172 280 82 82
Mezzanine — — 422 — —

* nog uit te voeren
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Waarom Goodman?

Waarom Goodman?
We denken mondiaal en handelen lokaal. Onze beslissingen zijn 
gebaseerd op 30 jaar gedegen vastgoedervaring en grondige 
marktkennis. Door solide relaties te onderhouden met architecten, 
aannemers en lokale overheden kunnen wij een versnelling hoger 
schakelen in de ontwikkeling van onze hoogwaardige magazijn- en 
logistieke faciliteiten. Onze medewerkers, technische, financiële 
en juridische experten, denken met u mee en staan in voor een 
optimale vastgoedoplossing die reële waarde creëert voor uw 
activiteiten. 

3 redenen om voor ons te kiezen

Betrouwbaarheid en transparantie
 + Voor Goodman is een deal een deal. Wij houden ons aan  

ons woord. 
 + Onze offertes zijn nooit onderworpen aan financierings- of 

voorafgaande verkoopvoorwaarden. 

Langetermijnvisie
 + Een toegewijd team van experten in vastgoedontwikkeling en 

-beheer staat in direct contact met onze klanten en geeft elke dag 
blijk van Goodmans langetermijnvisie.

 + Onze gemiddelde bezettingsgraad bedraagt 96% en de 
retentiegraad hoger dan 80%.

Globaal platform + lokale partner
 + Standaard huurcontracten in heel Europa.
 + Eenzelfde teamstructuur en zakelijke aanpak in elk land.
 + Zowel commerciële als technische opvolging op Europees niveau.
 + Flexibiliteit: mogelijkheden vastgoedontwilkeling / investering, 

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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Global property experts in logistics+business space

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 België 
Medialaan 50
1800 Vilvoorde 

karl.dockx@goodman.com
www.goodman.com/be

Karl Dockx
Property Manager

+32 2 263 40 50

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