Absolute hotspot
voor logistiek en
distributie
• Grote kavels tot 120.000 m²
• Uitstekende bereikbaarheid
• Zichtlocatie
• Realiseerbaar op korte termijn
(omgevingsvergunning
al aangevraagd)

All information provided by us is without any obligation and only meant for the addressee. All information is assembled with
care and in our opinion issued from a reliable source. According to the correctness we cannot, however, accept liability.
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LogistiekPark A12 is een modern, grootschalig logistiek bedrijventerrein, waar
duurzaamheid een grote rol speelt.
Het gebied ligt in de Zuidplaspolder, binnen de driehoek Rotterdam, Gouda en
Zoetermeer. Het is direct ontsloten aan de A12 Den Haag - Utrecht en indirect aan
de A20 Rotterdam - Utrecht.

LogistiekPark A12 is onderdeel van de ontwikkeling Glasparel+ in Waddinxveen.
De ontwikkeling van het LogistiekPark A12 is een samenwerking tussen
Wayland Real Estate en Montea.
Dit bedrijvenpark is een uitbreiding op het succesvolle Distripark A12/Doelwijk.
De gemeente Waddinxveen ondersteunt nieuwe ruimte voor logistieke
ondernemingen.

Opslagruimte,
incl. mezzanine

100.000 m²
(units vanaf 20.000 m²)

Kantoren

4.000 m²

Vrije hoogte

12,2 m

Loading docks

1 per 800 m²

Technische
Specificaties
Warehouse

Kantoren

Buitenterrein

Duurzaamheid

• • Vrije hoogte van 12,20 m (laad- en loszone minimum 5,50 m)
• • Kolomstructuur van circa 17 x 22,80 m
• • Betonvloer met een maximale vloerbelasting van 5 ton/m² en
een maximale puntlast van 8 ton
• • Vlakheid van de betonvloer uitgevoerd Superflat DIN 15185
• • Geïsoleerde, betonnen gevelplint rond het gebouw
• • 1 elektrisch bedienbare loading dock per 800 m²
• • 1 elektrisch bedienbare maaivelddeur (4 x 5 m) per unit
• • Ramen aan voorzijde van de mezzanine
• • Verlichting met energiezuinige LED verlichting, minimaal 200 lux
• • Gecertificeerde sprinklerinstallatie

• • Kantoorgebouw verdeeld over twee etages
• • Kantoren ontworpen als landschap kantoren: een open ruimte
met enkel muren voor de sanitaire ruimtes
• • Verlichting met energiezuinige LED verlichting, minimaal 500 lux
• • Grijswatersysteem ten behoeve van hergebruik regenwater
voor het spoelen van toiletten en irrigatie
• • Bewegingsdetectie op verlichting in sanitair
• • Pantry voorzien van gootsteen, koelkast en keukenblok (een
per verdieping)

• • Omheining van hekwerk met hoogte van 2 meter
• • Elektrische op afstand bedienbare schuifpoorten ter
hoogte van de in- en uitgangen
• • Truck binnenplaats van 30 m (inclusief
manoeuvreerterrein van minimum 40 m)
• • Gegalvaniseerd stalen wieldwingers ter bescherming
van de laadkades
• • Omgevingsbeplanting met gras en wilde bloemenzone
• • Voldoende parking op het terrein
• • Drie dubbele laadpalen (22 kW) voor 6 elektrische
auto’s

• • Energiezuinige LED verlichting
• • Laag verbruik verwarmingssysteem
• • Mogelijkheid om in toekomst op warmtenetwerk aan
te sluiten
• • Hergebruik regenwater en levering aan nabijgelegen
kassen
• • Bewegingsdetectie op verlichting in sanitair
• • Bewegingssensor schakelaars in de kantoren
• • Tijdschakelaar en fotocellen op buitenverlichting
• • Optionele zonnepanelen boven laad- en loskades
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