
WOENSDAG 11 MEI 2016

Word ook abonnee! www.bndestem.nl/abonneren  Dagblad voor Zuidwest-Nederland, 155e jaargang | Prijs: € 2,00 | Editie: ROOSENDAAL

PAGINA 4-5

PAGINA 2

PRAIA A MARE. Tom Dumoulin
heeft de roze leiderstrui van de
Ronde van Italië heroverd. De Lim-
burgse wielrenner neemt de kop-
positie in het algemeen klasse-
ment over van de Duitse sprinter
Marcel Kittel, die op achterstand
werd gereden. Dumoulin droeg
het roze op zaterdag en zondag
ook al, nadat hij in Apeldoorn de
eerste Giro-rit had gewonnen.

Zie Pagina 16-17

En dat is bijna een
wonder. Rijenaar

Mark Spapens redde
het ongeboren dier

na een aanrijding

Dit reekalfje
leeft nog!

door Franka van der Rijt

ROOSENDAAL. Roosendaal krijgt
het grootste distributiecentrum in
zuidelijk Nederland. Ontwikke-
laar/belegger Logistics Capital
Partners (LCP) heeft met Philips
een deal gesloten voor aankoop
van het 21 hectare grote fabrieks-
terrein op bedrijventerrein
Majoppeveld langs de snelweg
A58. Daar verrijst vanaf 2017 dis-

tributiereus ‘Campus A58’.
Dat is gisteravond bekendge-

maakt tijdens een gezamenlijke
presentatie door LCP, Philips en
de Roosendaalse wethouders
Hans Verbraak en Toine Theunis.

De komst van het megadistribu-
tiecentrum is economisch van
groot belang, niet alleen voor
Roosendaal, maar voor heel
West-Brabant, aldus Verbraak
(Economische Zaken). Door de be-

drijfssluitingen van Philip Morris
in Bergen op Zoom, de Roosen-
daalse Philipsfabriek en Tetra Pak
in Moerdijk heeft de regio flinke
klappen moeten incasseren. De
hoop en verwachting is dat het
nieuwe distributiecentrum veel
nieuwe banen oplevert.

LCP-topman Kristof Verstrae-
ten liet zich gisteren niet vastpin-
nen op aantallen, maar wees wel
op de werkgelegenheidseffecten
van het nieuwe distributiecen-
trum van kledingconcern Pri-
mark, dat eveneens door LCP
wordt gebouwd op het Roosen-
daalse bedrijfsterrein Borchwerf
II. „Goed voor 300 tot 450 arbeids-
plaatsen. Het complex op het Phi-

lipsterrein wordt dubbel zo
groot.”

Vanwege zijn omvang is het
Philipsterrein aantrekkelijk voor
de hedendaagse logistiek, die
vraagt om steeds grotere percelen
voor opslag en verdere distributie.
„Zo’n grote site is in heel Neder-

land en België nauwelijks te vin-
den. Komt bij dat de ligging bij
een kruispunt van snelwegen tus-
sen Rotterdam en Antwerpen gun-
stig is”, aldus Verstraeten. Tel daar-
bij het beschikbare arbeidspoten-
tieel in West-Brabant en de keuze
voor Roosendaal is verklaard.
„Ook vanuit Bergen op Zoom en
Moerdijk is Roosendaal goed aan
te rijden”, wist de LCP-directeur.
Huidig grondeigenaar Philips ver-
wacht het terrein eind dit jaar
bouwrijp te kunnen opleveren.
De bouw van Campus A58 kan
vervolgens in 2017 beginnen. Phi-
lips sloot begin dit jaar de fabriek.

Zie Stad en Streek 2-3

Logistics Capital Partners bouwt langs
de A58 in Roosendaal het grootste
distributiecentrum van Zuid-Nederland.

‘Het distributiecentrum
van Primark leverde 300
à 450 jobs op. Dit terrein
wordt dubbel zo groot’
Kristof Verstraetn ontwikkelaar

● Investering van 80 miljoen euro ● Impuls voor West-Brabantse werkgelegenheid
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Megabedrijf naar Philipsterrein

Tom Dumoulin
weer Giro-leider

www.libris.nl – GRATIS verzending vanaf € 15,00

Winnaar Libris
Literatuur Prijs 2016

19,95
Ook als ebook

Gebonden

Uit het Juryrapport:
Connie Palmen heeft het verhaal
teruggebracht naar de oerbron:
zij heeft de liefde tussen Hughes
en Plath op weergaloze wijze
wakker gekust.
De Libris Literatuur Prijs 2016 gaat
naar deze schitterende roman,
waarin verlangen en gemis, liefde
en dood een huiveringwekkend
verbond zijn aangegaan.
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Distributiecentrum 
Campus A58 verrijst op 
het 21 hectare grote 
Philipsperceel.
Totale omvang van 
115.800 vierkante meter 
plus 13.800 vierkante 
meter kantoor.

Het Philipsterrein
langs de A58 is 21
hectare groot. Het
nieuwe megabedrijf
vult het hele perceel.

door Franka van der Rijt

ROOSENDAAL. Kristof Verstraeten,
een van de drie directeuren van
ontwikkelaar/belegger Logistics
Capital Partners (LCP) zit er, zoals
een Vlaming betaamt, heerlijk ont-
spannen bij. Hij moet even lachen
bij de vraag of LCP nu een Bel-
gisch, Brits of misschien wel Itali-
aans bedrijf is. „Wij zijn een inter-
nationaal bedrijf dat geen grenzen
kent. Net zoals de wereld van de
hedendaagse distributie geen
grenzen kent. LCP is eigenlijk de

kleinste multinational van Euro-
pa.” Een jonge multinational bo-
vendien. LCP timmert sinds twee
jaar aan de weg waarbij het al
voor de tweede keer goede zaken
doet met de gemeente Roosen-
daal. Ruim een jaar geleden nam
de ontwikkelaar 16 hectare grond
af op bedrijventerrein Borchwerf
II voor de bouw van een gloed-
nieuw distributiecentrum voor
het snel oprukkende Ierse kleding-
concern Primark. En terwijl dat
complex nog niet eens is opgele-
verd (volgens planning deze zo-
mer), kiest Verstraeten opnieuw

voor aankoop van het omvangrij-
ke Philipsterrein op Majoppeveld.
Het perceel van 21 hectare is (nog)
eigendom van Philips, maar de
‘duidelijke’ opstelling van de ge-
meente Roosendaal heeft bij de
keuze voor Majoppeveld zeker
(weer) een rol gespeeld, aldus
Verstraeten gisteren. „Het ergste
is vaagheid. Daar kun je als ont-
wikkelaar niets mee.”

Het klonk de wethouders Hans
Verbraak (Economische Zaken) en
Toine Theunis (Ruimtelijke Orde-
ning) als muziek in de oren. „Net
zoals bij Primark werken we con-
structief mee als het gaat om za-
ken zoals bestemmingsplan en ver-
gunningen”, aldus Theunis die sa-
men met Verbraak optrekt om
nog meer bedrijven naar Roosen-
daal te halen. „Het combineren of
verkavelen van bestaande bedrijfs-
percelen kan daar ook bij helpen.”

Met de komst van het nieuwe
megadistributiecentrum haalt de
stad opnieuw een ‘vette vis’ bin-
nen, stelde Verbraak tevreden
vast. Het nieuwe complex gaat vol-
gens LCP onderdak bieden aan
één of twee logistieke dienstverle-
ners. Concrete bedrijven heeft
Verstraeten nog niet op het oog.
„Maar de behoefte aan dit soort
grote kavels is groot.”

De ontwikkelaar is al
meer dan een half jaar
in gesprek met Phi-
lips. De feitelij-
ke grondover-
dracht kan
eind dit
jaar

plaatsvinden, waarbij de schoor-
steen van Philips wordt behou-
den. Bewoners van de Zwaanhoef-
straat kijken straks uit over het
nieuwe megabedrijf. Zij werden
gisteravond door de gemeente
geïnformeerd. De omwonenden
hoeven niet bang te zijn voor over-
last van vrachtverkeer. „De ont-
sluiting van het bedrijf gebeurt
níet via de Zwaanhoefstraat”, al-

dus Theunis die er ook op
wees dat een distribu-

tiecentrum uit mi-
l i e u - o o g p u n t

minder zwaar
is dan een

industrieel
bedrijf.

Nieuw distributiecentrum op terrein
Philips gaat onderdak bieden aan één of
twee logistieke dienstverleners.

21

� Omvang van distribu-
tiereus is 115.800
vierkante meter plus
13.800 vierkante me-
ter kantoor op een
kavel van 21 hecta-
re.

� Direct ontsloten op
A58, dichtbij de A59
en A17 via de nieu-
we verbindingsweg
tussen Borchwerf II
en Majoppeveld.

� ‘Campus A58’ biedt
ruimte voor opslag

en distributie van al-
le mogelijke produc-
ten die via internet
of in de winkel te
koop zijn: van ‘corn-
flakes tot kleding’.

� Logistics Capital Part-
ners heeft ook in Ita-
lië plannen voor een
vergelijkbaar groot
distributiecentrum.

� Beschikbaar arbeids-
potentieel in heel
West-Brabant is vol-
gens LCP ‘één van

de gunstige condi-
ties’ om voor
Roosendaal te kie-
zen.

� Het terrein van Phi-
lip Morris in Bergen
op Zoom was bij lan-
ge na niet groot ge-
noeg en minder gun-
stig gelegen.

� Philips betaalt één-
malig mee aan de
verplaatsing van de
schoorsteen die wel
op het terrein blijft.

‘Het ergste voor een
ontwikkelaar is
vaagheid. Daar kun
je niks mee’
Kristof Verstraeten LCP

● Logistics Capital Partners doet opnieuw goede zaken met gemeente Roosendaal
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‘Na Primark wéér een vette vis’

� V.l.n.r de wethouders Toine Theunis en Hans Verbraak (gemeente Roosendaal), Ronald Meijer (Philips) en zittend
Kristof Verstraeten (Logistics Capital Partners) bij de presentatie van de plannen. foto Gerard van Offeren/Pix4Profs

MEGADISTRIBUTIEBEDRIJF ‘CAMPUS A58’

� Impressie van ‘Campus A58’
met de schoorsteen van Philips.


