Think big
move fast+
Strategische locatie voor Europese distributieactiviteiten

Goodman Dour Logistics Centre
80.000 tot 200.000 m2 moderne logistieke ruimte met uitstekende mogelijkheden voor
opslag, distributie en lichte industrie.

6 km naar
E19/E42

Aantrekkelijke
arbeidsmarkt

Toegang tot
overheidssubsidies
en
belastingvoordelen

+
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Goodman Dour Logistics Centre
Rue Benoît, Dour

Megadistributiecenter
Belangrijke voordelen en troeven op het gebied van logistiek
hebben grote namen uit de sector een duwtje in de rug
gegeven om zich in Wallonië te vestigen.

200.000 m2

De kosten verbonden aan logistieke operaties spelen daarbij
een belangrijke rol. Met het Dour Logistics Centre biedt
Goodman bedrijven de mogelijkheid om logistieke ruimte te
huren aan lagere kost in vergelijking met naburige regio’s.
Bovendien werd de bouwvergunning reeds verkregen en
kan het DC aan uw specifieke behoeften worden aangepast.

80.000 tot 200.000 m²
moderne logistieke ruimte.
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Duurzaam gebouw

PV-bestendig dak

Uitgerust met slimme
meters, efficiënte verlichting
en elektrische laadstations

Aandacht voor welzijn
op het werk
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Verbonden met Europa
NETHERLANDS

Het logistieke pand bevindt zich in het hart van de driehoek
Amsterdam-Parijs-Frankfurt. De snelheid en kosten
waarmee uw bedrijf goederen kan verdelen in heel Europa
(en daarbuiten) zijn van cruciaal belang voor succes.

Amsterdam
UNITED
KINGDOM

Rotterdam
A16
E19

E40
E17

Lille
A2
A1

Brussels

Düsseldorf

GERMANY

Via de nabijgelegen containerterminal is de locatie
bovendien verbonden met de twee grootste zeehavens van
Europa, de havens van Antwerpen en Rotterdam.

Dour Logistics Centre
LUXEMBOURG

Dour ligt dicht bij alle grote Europese consumentenmarkten:
meer dan 60 miljoen klanten kunnen binnen 4 uur per
vrachtwagen worden bereikt.

Frankfurt
am Main

FRANCE
Paris

LOCATIE
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0,5 km naar
bushalte

3 km naar
het centrum

6 km naar
E19/E42

17 km naar
containerterminal
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Demografische gegevens
Het bereik van deze toplocatie is bijzonder. Met een rijtijd
met de vrachtwagen van 60, 100 en 180 minuten bereikt u:
BEREIK

60 MIN, 100 MIN EN 180 MIN RIJTIJD

60 min
+ Brussel – Charleroi – Namen
+ Rijssel – Valenciennes

100 min
+
+
+
+

Antwerpen (haven)
Gent (haven)
Zeebrugge (haven)
Luik

180 min
+ Rotterdam (haven)
+ Calais (haven)
+ Parijs

bron: ESRI and Michael Bauer Research from 2019

bron: ESRI and Michael Bauer Research
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Meer dan enkel een magazijn
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Parking Trucks (16)

14 DOCKS

35

14 DOCKS

12 DOCKS

Unit 1
11,584 m²

Unit 2
14,435 m²

Unit 3
14,435 m²

Unit 4
11,584 m²

Unit 5
11,584 m²

Unit 6
14,435 m²

Unit 7
14,435 m²

Unit 8
11,584 m²

Parking Trucks (30)

Parking Trucks (20)

25

12 DOCKS

Parking Trucks (30)

12 DOCKS

14 DOCKS

+ Kantoorruimtes en voorzieningen afgestemd op
specifieke wensen
+ Vloerbelasting magazijn: 50 kN/m²
+ Vrije hoogte: 12,20 m
+ Gecertificeerde ESFR-sprinklerinstallatie
+ Eén laaddock met leveler per 1.000 m²
+ LED verlichting
+ Elektrische laadpalen
+ Slimme monitoring van het energieverbruik
+ 24/7 operationele beschikbaarheid

Office
14 DOCKS

12 DOCKS

Duurzaamheidskenmerken
+ PV-bestendig dak
+ Efficiënte verlichting
+ Elektrische laadstations
+ Slimme meters
+ Welzijn op het werk
+ Efficiënt waterbeheer
+ Landschapsarchitectuur die de biodiversiteit bevordert
+ Bijenkorven
+ Harmonisch en doordacht gebouwontwerp
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18 DOCKS

35

25

Extension
17,338 m²

Technische kenmerken

Parking Trucks (22)

Parking Cars (1.432)
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Waarom Goodman?

Contacteer ons

Wij creëren toekomstbestendige logistieke ruimte
om onze klanten in staat te stellen hun grootste
ambities waar te maken. Dit doen wij door
duurzaam vastgoed te ontwikkelen dat de impact
op de gemeenschappen en op onze planeet
tot een minimum herleidt of positief beïnvloedt.
Making space for greatness.

Goodman Belgium
Medialaan 50
1800 Vilvoorde
België

Wij hebben een team van getalenteerde mensen
die waarde creëren voor onze stakeholders:

be.goodman.com

Logistics space for the world’s greatest ambitions
Jorn Bruyninckx
Business Development
jorn.bruyninckx@goodman.com

+ Gepassioneerde en hoogopgeleide collega’s
+ Resultaatgericht en daadkrachtig
+ Collaboratieve en inclusieve aanpak
+ Vooruitstrevend en gericht op kwaliteit
+ Doelgericht met gedeelde waarden

+32 2 263 40 00

7
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.

