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Door de explosieve groei van het aantal distributiecentra neemt ook de 

kritiek op de 'verdozing' van het landschap toe. Ondernemers en 

beleggers wijzen op de waarde van de hallen voor de Nederlandse 

economie. Maar hoe groot is die waarde eigenlijk? 

Protest tegen het behoud van het landschap van Wijkevoort. Het gebied loopt gevaar vanwege 

het eventueel vestigen van een nieuw internationaal distributiecentrum. Foto: Roger Cremers 

voor het FD 



In het kort 

Door de explosieve groei van het aantal distributiecentra neemt weerstand 
tegen de 'verdozing' toe. 

Inschattingen van de toegevoegde waarde van de logistieke hallen variëren 
sterk. 

Door de krapte op de arbeidsmarkt zijn ook banen een minder belangrijk 
argument voor de bouw van magazijnen. 

Lokale overheden gaan strenger toezien op de locaties en het soort logistieke 
hal. 

Ten westen van Tilburg hangen spandoeken tegen de 'verdozing' van het landschap, op een 

akker waar de gemeente distributiecentra wil laten bouwen. Inwoners van Amsterdam 

demonstreren tegen logistieke hallen in de Lutkemeerpolder bij Schiphol. En het Rotterdamse 

Havenbedrijf zag na verzet van omwonenden af van nieuwe magazijnen op de landtong bij 

Rozenburg. 

De protesterende bewoners zijn niet de enigen met bezwaren. Het verlies van 'natuurlijk 

landschap' is slecht voor de gezondheid, schrijven onderzoekers van het Planbureau voor de 

Leefomgeving in een deze week verschenen rapport. Bovendien maakt het Nederland minder 

populair als plek om te wonen en te werken. De bezwaren gelden volgens hen niet alleen voor 

distributiecentra, maar ook voor zonneparken en datacenters. 

Het rapport komt vlak na een advies van het College van Rijksadviseurs. Dit adviesorgaan 

van de Rijksoverheid over de gebouwde omgeving stelde vorige maand dat voor logistieke 

hallen minder plek zou moeten zijn, en alleen nog op bestaande bedrijventerreinen. Vooral de 

wildgroei van de megahallen die webwinkels neerzetten, is volgens hen funest voor het 

landschap. 



 
 

Het is tegen het zere been van voorstanders van Nederland als distributieland. Voor beleggers 

zijn de hallen uitermate lucratief. Zij staken vorig jaar een recordbedrag van €2,3 mrd in de 

hallen. In dezelfde periode werd er drie miljoen vierkante meter aan distributiecentra 

opgeleverd, eveneens een record. 

'Als je distributiecentra in verschillende soorten en maten hebt, kun je hoogwaardige diensten 

aanbieden', zegt Machiel van der Kuijl, algemeen directeur van Evofenedex, 

ondernemersvereniging voor logistieke bedrijven. 'Het feit dat we logistieke hallen zien, 

betekent dat we het goed doen.' 

Maar door de schaarse ruimte dringt de vraag zich op hoeveel de blokkendozen precies 

opleveren voor de economie, en voor de werkgelegenheid. En hoe ziet de toekomst van 

distributiecentra eruit in een steeds voller Nederland? 



1. De waarde van 
Hoeveel Nederland in economisch opzicht heeft aan de logistieke dozen, hangt sterk af van de 

cijfers die worden gehanteerd. Wie alleen naar distributiecentra kijkt, komt uit op een 

toegevoegde waarde van krap €2 mrd per jaar, stelt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom 

van het CBS. Dat komt neer op zo'n 0,2% van het bruto binnenlands product (bbp). Hij gaat 

daarvoor uit van het aantal medewerkers van als distributiecentra geregistreerde bedrijven. 

Het is een enorm contrast met de ruim €62 mrd die de makers van de Monitor topsectoren van 

het CBS noemen als de toegevoegde waarde van de logistieke sector in 2014. Dat komt neer 

op zo'n 10% van het bbp. Adviesbureaus als Buck Consultants en Stec Groep hanteren dit 

bedrag, de laatste in een hoofdstuk dat is opgenomen in een rapport van de Rijksadviseurs. 

 
De gedachte achter het hoge bedrag is dat distributiecentra een onmisbare schakel zijn in de 

gehele logistieke keten. Daarom horen niet alleen de bedrijven uit de categorie 'vervoer en 

opslag' van het CBS erbij, maar ook alle logistieke afdelingen van andere bedrijven. Denk aan 



de magazijnen van meubelwinkels of de loodsen van groentetelers. Na 2015 is de waarde van 

de logistieke sector niet meer op deze manier gemeten. 

De meeste distributiecentra die er nu bijkomen zijn van bedrijven die (een deel van) hun 

spullen online verkopen, zegt Wim Eringfeld, directeur van Stec Groep. Die hebben enorme 

hallen, zoals die van Coolblue in Tilburg of Bol.com in Waalwijk. Maar ze zijn vaak niet 

geregistreerd als distributiecentra, en tellen dus niet mee in de inschatting van het CBS. Voor 

welk deel van de toegevoegde waarde ze goed zijn, is niet bekend. 'Een deel van de 

detailhandel verschuift van de stenen winkel naar de onlineshop', zegt Van Mulligen erover. 

Over het algemeen geldt dat het verdelen van spullen minder oplevert dan het maken ervan. 

Daarnaast hebben vooral webshops die kleding verkopen last van consumenten die schoenen, 

spijkerbroeken en jurkjes terugsturen. Wehkamp zag afgelopen jaar de winst dalen, mede 

doordat klanten 42% van de gekochte producten terugstuurden. Dat geldt dan weer niet voor 

verkopers van andere producten, benadrukt Eringfeld. 

2. Mens of robot 
Er is een andere reden waarom bouwers van distributiecentra vaak gemakkelijk een 

vergunning krijgen: ze brengen banen met zich mee. 'Na de crisis hadden we behoefte aan 

werkgelegenheid', zegt de Noord-Brabantse gedeputeerde Erik van Merrienboer. In een 

distributiecentrum zoals dat van Bol.com werken tussen de vijfhonderd en duizend mensen. 

Brabant kent verreweg de grootste oppervlakte aan logistieke centra van heel Nederland, 

onder andere vanwege de gunstige ligging tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. 

Alleen is de werkloosheid sinds de crisis drastisch afgenomen. De meeste distributiecentra 

kampen met een tekort aan medewerkers, en trekken arbeidsmigranten uit Oost- of Zuid-

Europa aan. Ze leveren dus wel banen op, maar niet voor de lokale bevolking. Bovendien 

wordt het veelal laaggeschoolde werk op den duur geautomatiseerd, is een veelgehoord 

bezwaar. 

Volgens Suzan Buter, commercieel manager bij bouwbedrijf Heembouw, loopt dat laatste nog 

niet zo'n vaart. 'Het is meer dan heftruck rijden, er zitten ook veel mensen op kantoor die 

plannen', zegt ze. Ook hoger opgeleiden zullen op langere termijn een plek vinden in de 

hallen. Bovendien zijn gemeenten volgens haar minder geneigd een vergunning te verlenen 

voor een volledig geautomatiseerd magazijn, dat geen banen oplevert. Dat maakt het 

installeren van robots minder lucratief. 

Topman Joost Uwents van de Belgische belegger in logistiek vastgoed WDP zei begin dit jaar 

dat het gebrek aan personeel de groei van het aantal distributiecentra remt. Dat leidt tot een 

verdere verstrooiing van de dozen over Nederland. Ontwikkelaars bouwen ze het liefst op 

plekken waar potentiële werknemers wonen, en dus niet bij elkaar zoals de rijksadviseurs 

graag zouden zien. 



Ook 

de logistieke centra zelf veranderen. Volgens WDP-topman Uwents worden in magazijnen 

steeds vaker producten in elkaar gezet, zoals in de nieuwe Tesla-fabriek in Tilburg. Foto: 

HH/Roger Cremers 

3. Steeds minder ruimte 
Zullen gemeenten minder distributiecentra toestaan, nu de bezwaren toenemen en er minder 

banen nodig zijn? Consumenten blijven online bestellen, zegt Eringfeld. 'Dat kun je 

maatschappelijk niet stoppen. Wat je wel kunt doen, is beter nadenken over waar je de hallen 

neerzet.' 

Noord-Brabant heeft daarmee een begin gemaakt. Van Merrienboer maakt met gemeenten 

afspraken over de locatie en het soort logistieke hallen dat erbij mag komen, zei hij eerder 

tegen het FD. 'Zonder die afspraken keuren we het bestemmingsplan niet goed.' Hij heeft een 

voorkeur voor lokale bedrijven, die het liefst zelf iets maken. 

Ook de logistieke centra zelf veranderen. Volgens WDP-topman Uwents worden in 

magazijnen steeds vaker producten in elkaar gezet, zoals in de nieuwe Tesla-fabriek in 

Tilburg. 'Het zijn de fabrieken van de toekomst.' Op de vraag in hoeveel distributiecentra dat 

het geval is, blijft het even stil. 'Ik denk in de helft', zegt hij dan. 

In het buitenland zijn er al centra van meerdere verdiepingen, vertelt Buter. Om dat in 

Nederland te doen, zijn er volgens haar wel financiële prikkels nodig. 'Daarvoor moet de 



grondprijs verdubbelen.' Ook kunnen gemeenten als voorwaarde stellen dat op een hal 

zonnepanelen liggen, dat de hal water opslaat of omgeven is door groen. Laten gemeenten dat 

na dan vinden bedrijven de duurzaamheidsmaatregelen vaak te duur, stelt ze. 'Het is 

belangrijk dat gemeenten dat soort eisen stellen.' 

 


