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1 Inleiding 
1.1 Aanleiding 

De gemeente De Ronde Venen heeft Stec Groep gevraagd een actueel inzicht te geven in de omvang 
(kwantitatief) en aard (kwalitatief) van de toekomstige marktvraag voor bedrijfsruimte. Deze prognose biedt 
vervolgens handvatten voor goede regionale afspraken en het bedrijventerreinenbeleid. Naast inzicht in de 
ruimtebehoefte van bedrijven heeft de gemeente ons ook gevraagd het aanbod op bedrijventerreinen en 
informele werklocaties door te lichten. Om een helder en compleet beeld te krijgen op het functioneren en 
de toekomstbestendigheid van de bedrijventerreinen voeren we voor een tweetal terreinen aanvullend een 
N-EER analyse uit. Dit zijn Bedrijventerrein Mijdrecht en Hollandse Kade.   
 
De N-EER analyse geeft grip op het economisch functioneren van een bedrijventerrein, van de positie in de 
economische levenscyclus en van de verbeterkansen (waardesprong). De N-EER brengt daarnaast vanuit 
het perspectief van belangrijke (mega)trends in de bedrijventerreinenmarkt de toekomstbestendigheid in 
beeld. Er komen immers veel nieuwe ontwikkelingen op bedrijven(terreinen) af, zoals circulaire economie, 
robotisering, smart industry & logistics en duurzaamheids- en klimaatdoelen. De analyse geeft zo een goed 
onderbouwd inzicht op de economische (toekomst)waarde en het investeringspotentieel van een 
bedrijventerrein.  
 
Dit rapport is een bouwsteen: analyse functioneren van de bedrijventerreinenvoorraad 
Deze rapportage bevat de eerste tussenresultaten van de analyse van de bedrijventerreinen in De Ronde 
Venen. Op basis van het N-EER model (Next Economy Effectrapportage) van Stec Groep zetten we de 
uitgangssituatie uiteen. Het gaat om een beschrijvende analyse. De gemeente krijgt hiermee inzicht in het 
functioneren van Bedrijventerrein Mijdrecht en Hollandse Kade (0-meting) en inzicht in de 'next economy 
potentie' vanuit perspectief van belangrijke trends (circulaire economie, energietransitie, duurzame 
mobiliteit, verduurzaming vastgoed, ect). In dit tussenrapport staan nog geen concrete acties. 
 
Conclusies uit N-EER analyse zijn input voor aanbevelingen en acties 
De conclusies uit de N-EER-analyse nemen we mee in het hoofdrapport ‘Ruimtebehoefte bedrijven De 
Ronde Venen’. In het hoofdrapport geven we actie(punten) aan voor de terreinen op basis van onze 
analyses. Dit zijn onder andere de N-EER analyse, LRI (Leestand Risico Indicator) analyse, inzicht in de 
ruimtewinst op bestaande bedrijventerreinen, de online marktpeiling en interviews/gesprekken met 
ondernemers. Dit vertalen we vervolgens in concrete aanbevelingen en acties (voor gemeente en 
ondernemers). 
 
1.2 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt de aanpak van de analyse toegelicht, en worden de belangrijkste en meest opvallende 
resultaten uiteengezet. Onderdeel daarvan is ook een toelichting op het N-EER model, dat voor de analyse 
is gebruikt. De waarde van bedrijventerreinen is uitgedrukt in een score en geeft – op basis van objectief 
meetbare indicatoren – een oordeel over het functioneren van de bedrijventerreinen op dit moment.  
 
In hoofdstuk 3 zijn de Next Economy Effectrapportages voor Bedrijventerrein Mijdrecht en Hollandse Kade 
uitgewerkt. Per bedrijventerrein leest u hier een factsheet en de belangrijkste analyseresultaten. Voor de 
overige terreinen is een factsheet opgenomen.  
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2 Aanpak en resultaten 
2.1 Aanpak en gebruikte bronnen 

N-EER model beoordeelt objectief het functioneren en de waarde van een bedrijventerrein 
Next Economy is een containerbegrip voor vijf belangrijke trends die substantiële effecten hebben op de 
toekomst van steden en bedrijventerreinen. Het gaat over circulaire economie, smart-industry, open 
innovatie, robotisering en smart logistics. Om deze trends door te vertalen naar bedrijventerreinen hebben 
we dit geoperationaliseerd tot een Next Economy Effect Rapportage (N-EER). De N-EER is een meetlat van 
robuuste, objectieve indicatoren waarlangs bedrijventerreinen kunnen worden gelegd en gescoord. Het 
model vormt zo input voor gemeenten, regio’s, investeerders en bedrijvenparken om met het beleid en 
investeringsbeslissingen maximaal in te spelen op de kansen van de Next Economy. Voor een beoordeling 
van het functioneren van bedrijventerreinenvoorraad is vanuit duurzaamheids-, markt- en economische bril 
gekeken naar bedrijventerreinen. De basis hiervoor is ons EER-model: Economische Effectrapportage. De 
N-EER brengt op basis van criteria objectief in beeld hoe een bedrijventerrein functioneert, welke waarde 
het heeft en waar het investeringspotentieel zit.  
 
Input voor het N-EER model bestaat uit zowel kwantitatieve data als kwalitatieve inzichten 
In figuur 1 is een overzicht van de bronnen die als input zijn gebruikt voor het N-EER model, onderverdeeld 
per hoofdcriterium. Van iedere bron is de meest actuele, beschikbare data gehanteerd.  
 
Figuur 1: Indicatoren N-EER model 

Bron: Stec Groep, 2019 

Resultaat N-EER-model: positie op de ‘levenscyclus bedrijventerreinen’ en Next Economy potentie 
Een bedrijventerrein heeft, net als ieder ander product, een levenscyclus. Als een bedrijventerrein 
veroudert, wordt het steeds minder geschikt voor de doelgroepen op het terrein en zijn ingrepen of 
innovaties nodig om het bedrijventerrein nieuw leven in te blazen. Op die manier blijft het bedrijventerrein 
zijn economische waarde behouden. Dergelijke ingrepen zijn belangrijk, omdat een bedrijventerrein, in 
tegenstelling tot veel andere producten, niet zomaar weggegooid, gerecycled of vervangen kan worden. 
bedrijven op bedrijventerreinen kunnen zich bijvoorbeeld niet zomaar verplaatsen naar een nieuwe, betere 
plek. Dat kost veel tijd en geld. Bovendien zijn geschikte plekken vaak niet direct voorhanden. Indicatoren A 
& B bepalen de positie van het bedrijventerrein op de levenscyclus. Naast het economisch functioneren en 
de ruimtelijke kwaliteit van een locatie, zijn aanknopingspunten voor een duurzame transitie tegenwoordig 
net zo belangrijk. Daarom bestaan indicatoren C & D uit bronnen die de duurzame potentie van een terrein 
in kaart brengen. Dit betreft enerzijds voorwaardelijke eigenschappen (aanwezigheid cluster) en anderzijds 
de (energie)opgaven. 
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Figuur 2: Levenscyclus voor bedrijventerreinen (links) en Next Economy potentie (rechts) 

 

BETEKENIS FASEN VAN DE ‘LEVENSCYCLUS BEDRIJVENTERREINEN’ 

De levenscyclus kent grofweg drie fasen: 
• In Fase I past de kwaliteit van het terrein bij de doelgroep en gebruikers. Grootschalige ingrepen of 

innovaties zijn in de meeste gevallen niet noodzakelijk. Lichte ingrepen, zoals periodiek opwaarderen 
van de openbare ruimte, opzetten van een collectief, vergroening of het verbeteren van de 
bewegwijzering zijn voldoende om de kwaliteit van de locatie hoog te houden. 

• In Fase II staat de kwaliteit van het terrein wat meer onder druk. Niet alle doelgroepen en gebruikers 
beoordelen het terrein met minimaal een ‘8’, maar het gros kan er nog goed ondernemen. Het terrein 
heeft nog een relatief hoge economische waarde en de leegstand is vaak laag. Om het terrein op te 
waarderen zijn zwaardere ingrepen nodig, zoals private investeringen in pand en kavel, grootschalig 
wegonderhoud of herverkaveling. De private component is belangrijk: alleen publieke investeringen 
doen is in deze fase relatief duur en vaak zeer beperkt effectief, blijkt uit onderzoek. Advies is dan ook 
om met ondernemers een private investeringsagenda op te stellen. 

       Relevant, in het beginstadium van Fase II is een lichtere ingreep nodig en is Fase I nog in zicht. In het 
eindstadium van Fase II wordt de ingreep forser en kan het een goede strategie zijn om niets te doen. 
Ingrijpen in Fase III is namelijk een stuk gemakkelijker en goedkoper. 

• In Fase III is de kwaliteit van het terrein benedenmaats voor de doelgroepen en gebruikers. Om het 
terrein op niveau te krijgen zijn over het algemeen zeer zware ingrepen nodig, zoals grootschalige 
herontwikkeling. Soms is transformatie naar andere functies passender, zoals woningbouw. In deze 
fase hebben publieke investeringen een relatief groot effect. Advies is dan ook om een slimme, 
concrete opwaardeer- of transformatiestrategie op te stellen voor de locatie.  

 

BETEKENIS NEXT ECONOMY POTENTIE 

Het model geeft de potentie van een bedrijventerrein voor de ‘Next Economy’ (NE) weer: in hoeverre is 
het terrein uitgerust om een transitie naar de ‘nieuwe economie’ te kunnen maken? We kijken hiervoor 
bijvoorbeeld naar gebruiksmogelijkheden (hoge milieucategorie, ruime bebouwingsmogelijkheden), de 
aanwezigheid van bedrijven in hightech maakindustrie of andere clusters, het aantal bedrijven op een 
terrein (om een circulair transitie te bewerkstelligen is een kritische massa nodig), de aanwezigheid van 
recyclingbedrijven (om afvalstromen binnen het terrein te kunnen houden), een hoge organisatiegraad 
(die van belang is om stappen te zetten op gezamenlijke energievoorziening of inzamelen van afval), et 
cetera.   

Tijd 
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al
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it 

Fase III Fase II Fase I 

75-100% 0-40% 

40-75% 
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De NE-potentie is geen oordeel over de kwaliteit of het economisch belang van een terrein. Ook terreinen 
die een NE-potentie ‘Basis’ hebben zijn zeer wezenlijk als motor van de economie en zullen dat naar 
verwachting in de toekomst nog steeds zijn (eventueel met herstructureringsmaatregelen). Niet alle 
terreinen hoeven circulair te worden, hightech maakindustrie of bedrijven in hogere milieucategorieën te 
huisvesten. De NE-potentie moet daarom vooral worden gezien als een aanvulling op de analyse van 
veroudering en herstructurering. De analyse laat zien welke terreinen het meest interessant zijn om 
stappen te zetten richting Next Economy. Het model geeft per bedrijventerrein aan in welke staat de 
randvoorwaarden voor een transitie naar de nieuwe economie zijn. Dit wordt vertaald naar drie Next 
Economy ‘potentieniveaus’: Basis, Hoog of Excellent. Hoe hoger de potentie, hoe beter het terrein mee 
kan in de duurzame transitie.      

 
Tabel 1: Bronnenlijst N-EER Model 

Bron: Stec Groep, 2019 

Beoordeling richt zich op functioneren bedrijventerreinen De Ronde Venen 
Gemeente De Ronde Venen kent in totaal zes (formele) bedrijventerreinen1. Dit zijn: Baambrugge Noord, 
Bovenkamp, Hollandse Kade, Bedrijventerrein Mijdrecht, Spoorlaan en Voorbancken. Voor alle terreinen is 
een factsheet opgesteld. Voor Bedrijventerrein Mijdrecht als Hollandse Kade is ook een Next Economy 
Effectrapportage opgesteld. Voor deze bedrijventerreinen volgen na de factsheets resultaten uit de N-EER 
analyse. De belangrijkste conclusies worden uiteengezet.  
 
2.2 Bedrijventerreinen De Ronde Venen 

Bedrijventerreinen van grote waarde voor economie De Ronde Venen 
De bedrijventerreinen vertegenwoordigen een grote sociaal- en maatschappelijke economische waarde 
voor de gemeente en de regio. De zes terreinen bieden samen werk aan circa 6.500 mensen, verdeeld over 
630 bedrijven in diverse sectoren (Bron: PAR, 2019; peildatum gegevens 2018). De bedrijventerreinen zijn 
samen goed voor circa 36% van de totale arbeidsplaatsen binnen gemeente De Ronde Venen. Dit is iets 
hoger dan het landelijk gemiddelde. Landelijk ligt het aantal arbeidsplaatsen op bedrijventerreinen in een 
gemeente gemiddeld tussen de 30-35%. Bedrijventerrein Mijdrecht is veruit het grootste terrein in de 
gemeente. Dit terrein voorziet met 5.800 banen in bijna 90% van de totale werkgelegenheid op 
bedrijventerreinen in De Ronde Venen.  

                                                        
1 Per Q3 2019 is bedrijventerrein Amstelhoek in de registratie van IBIS Bedrijventerreinen opgenomen. Betreft bedrijvigheid aan de 
Amstelkade 62 t/m 69 en Ringdijk 1e bedijking. Voor dit onderzoek is deze locatie niet als (formeel) bedrijventerrein meegenomen. 

Indicator Gebruikte bronnen 
A. Economie & werkgelegenheid 

• PAR, Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (2019) 
• CPB, TNO 
• IBIS Bedrijventerreinen 
• CBS Statline 

B. Marktwaarde & ruimtelijke kwaliteit 

 

• Property NL, Vastgoeddata.nl & Vastgoedjournaal.nl 
• Funda in Business & Real Next 
• Google Maps & NS Routeplanner 
• Schouw bedrijventerrein d.d. 25 maart 2019 
• Ruimtelijkeplannen.nl & input gemeente 

C. Smart Industry & logistics 

 

• PAR (2019) 
• CBS Statline 
• Maakindustrie top 100 en R&D Top 30 
• Input gemeenten & ondernemers 

D. Circulariteit & duurzaamheid 

 

• CBS Statline 
• EP Online RvON 
• Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) 
• Warmteatlas.nl & klimaatatlas.nl 
• Input gemeenten & ondernemers 
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Tabel 2: Facts bedrijventerreinen gemeente De Ronde Venen 

 
Tabel 3: Vestigingen en werkgelegenheid per bedrijventerrein in gemeente De Ronde Venen (2018) 

Bedrijventerrein Vestigingen Werkgelegenhei
d in banen  

Aandeel in de totale 
werkgelegenheid 

Grootste sector in 
werkgelegenheid 

Baambrugge Noord 4 35 0,5% Logistiek en groothandel 
Bedrijventerrein Mijdrecht  481  5.810 89,5% Logistiek en groothandel 
Bovenkamp 13 150 2,3% Bouw, handel en reparatie 
Hollandse Kade 83 315 4,8% ICT en zakelijke 

dienstverlening 
Spoorlaan 21 80 1,2% Bouw, handel en reparatie 
Voorbancken 28 105 1,6% Consumentendiensten 
Totaal 630 6.500 100% Logistiek en groothandel 

Bron: PAR (2019), werkgelegenheidscijfers zijn afgerond op vijftallen; bewerking Stec Groep, 2019. 

Bedrijven op bedrijventerreinen zorgen ook voor veel spin-off; naar schatting circa 2.600 banen 
Het bedrijfsleven zorgt voor veel investeringen en werkgelegenheid elders, waarvan een groot deel lokaal 
of in de directe regio. Denk daarbij aan dienstverleners die vanuit kantoorgebouwen of thuis werken, een 
cateraar die een lunch verzorgt of schoonmaakservices. De bedrijventerreinen genereren naast de directe 
banen ook indirecte werkgelegenheid, zoals banen bij toeleveranciers, maar ook arbeidsplaatsen in diverse 
dienstverlenende sectoren, zoals schoonmaak, administratie, onderhoud en beheer of horeca. We 
becijferen dat het gaat om nog eens circa 2.600 banen. 
 
Om het ecosysteem aan bedrijventerreinen in de gemeente De Ronde Venen nader in beeld te brengen, 
hebben we de werkgelegenheid (en bedrijfsvestigingen) op de bedrijventerreinen geanalyseerd en 
onderverdeeld in een aantal segmenten. Deze segmenten zijn ingedeeld op basis van bedrijfsactiviteit 
(sector). De verdeling wordt weergegeven in onderstaand figuur. 
 
Figuur 3: Verdeling werkgelegenheid bedrijventerreinen gemeente De Ronde Venen (2018) 

Bron: PAR (2019); Bewerking Stec Groep, 2019. 

  

 

• Werkgelegenheid 
± 6.500 arbeidsplaatsen 

• Indirecte banen door spin-off 
± 2.600 arbeidsplaatsen 

 

• Uitgegeven areaal 
160,6 hectare 

• Nog uitgeefbaar areaal 
0,2 hectare  

 

• Arbeidsintensiviteit 
± 40 banen per hectare 

• Leegstand 
Onder/rond frictieniveau 

17% 23% 34% 21% 5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Bouw, handel en reparatie Industrie Logistiek & groothandel
ICT, zakelijke en overige dienstverlening Consumentendiensten
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Veel midden- en kleinbedrijf (MKB), maar ook enkele grote (inter)nationaal- georiënteerde bedrijven 
De terreinen huisvesten een belangrijk deel van het lokale midden- en kleinbedrijf (MKB), maar ook grote, 
(inter)-nationale spelers. De grote werkgevers in de gemeente, S.C. Johnson Europlant, Bayer en Multifill 
zijn overigens stuk voor stuk gevestigd op Bedrijventerrein Mijdrecht. Het gaat om belangrijke spelers in 
termen van werkgelegenheid. De overige bedrijventerreinen in de gemeente zijn zowel in omvang als in 
werkgelegenheid een stuk kleiner en laten zich gemiddeld het best kenmerken door de aanwezigheid van 
lokaal midden- en kleinbedrijf in de handel, bouw en dienstverlening. 
 
Traditionele bedrijventerreinsegmenten goed voor bijna driekwart van totale werkgelegenheid 
De traditionele bedrijventerreinsectoren, onderverdeeld in ‘bouw, handel en reparatie’ (17%), ‘industrie’ 
(23%) en ‘logistiek & groothandel’ (34%) in gemeente De Ronde Venen zijn samen goed voor bijna 
driekwart van de totale werkgelegenheid op de bedrijventerreinen. Ook in het aantal vestigingen zijn deze 
traditionele sectoren sterk vertegenwoordigd, maar met 56% wel minder dominant. Dit betekent dat 44% 
van de bedrijfsvestigingen op bedrijventerreinen actief is in de dienstverlening, zowel ICT, zakelijke en 
overige dienstverlening (33% met ruim 205 vestigingen) als consumentendiensten (12% met circa 75 
vestingen). Kijken we naar het aantal vestigingen dan is het segment ICT, zakelijke en overige 
dienstverlening zelfs de grootste sector op de bedrijventerreinen. 
 
Logistiek & groothandel is het grootste segment op bedrijventerreinen De Ronde Venen 
Uit de indeling valt op te maken dat de logistieke & groothandel het grootste segment is op de 
bedrijventerreinen in de gemeente met ruim 2.200 banen. Een beperkt aantal bedrijven als Bayer (circa 360 
banen), Breewel Transport (circa 210 banen), Handelsonderneming Gebr. Van Walraven (circa 180 banen), 
Brouwer Transport & Logistiek (circa 120 banen) en het DC van Hudson’s Bay (circa 200 banen) hebben 
hierbinnen een relatief groot aandeel. Deze bedrijven zijn allen gehuisvest op Bedrijventerrein Mijdrecht. 
Deze vijf bedrijven zorgen samen voor circa 60% van de werkgelegenheid in het segment. 

OP KORTE TERMIJN MOGELIJK GROOT BANENVERLIES 

Volgens de Duitse krant Handelsblatt en het Duitse persbureau heeft pharma- en chemieconcern Bayer 
(groothandel) het zwaar sinds de overname van de Amerikaanse concurrent Monsato. Het was de 
grootste buitenlandse overname die een Duits bedrijf ooit had gedaan. Het concern schrapt wereldwijd 
duizenden banen. Dit kan gevolgen hebben voor de 
vestigingen van het bedrijf in Nederland. De vestiging 
op Bedrijventerrein Mijdrecht is de grootste. Het  
omvat de divisies Pharmaceuticals, Consumer  
Health, Crop Science en de business unit Animal 
Health. Het gaat om o.a. klantenservice, marketing  
en verkoop. Bron: Algemeen Dagblad (6 april 2019) 
 
Volgens zakenweekblad Wirschaftswoche en uit interne documenten van het Duitse moederbedrijf 
Karstadt is het einde in zicht voor warenhuisketen Hudson’s Bay Nederland. De klandizie in de vijftien 
Nederlandse filialen valt zo tegen dat het einde in zicht lijkt (sluiting of faillissement). Het bedrijf met 
Canadese roots verzorgt de logistiek vanuit haar distributiecentrum in Mijdrecht (voormalig DC van 
Blokker). Hudson’s Bay gebruikt dit distributiecentrum voor alle logistieke activiteiten in Nederland. 
Kortom, winkels en online bestellingen. De locatie aan Industrieweg 54 beschikt over onder andere 
kantoorruimte en magazijnen. Bron: Volkskrant (12 april 2019) 

 
Industrie met name gedragen door S.C. Johnson, Multifill en Smit & Dorlas B.V. 
Ook de industriesector sterk aanwezig in de werkgelegenheid op de bedrijventerreinen. Ongeveer 23% van 
de totale werkgelegenheid op bedrijventerreinen in de gemeente behoort tot de sector industrie. Het gaat 
in totaal om circa 1.400 banen. Bedrijven als S.C. Johnson Europlant, Multifill, Alrec In-Store, Smit & Dorlas 
Koffiebranders, De Walraven Group en Alpla Nederland voorzien in de meeste werkgelegenheid binnen de 
industriesector. Vooral S.C. Johnson Europlant, productie van zeep, was- poets- en reinigingsmiddelen en 
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bijvoorbeeld Alpla –producent van kunststof verpakkingsmiddelen, onder andere als toeleverancier voor 
S.C. Johnson – zorgen voor veel werkgelegenheid. Het aantal banen per vestiging in de industrie ligt het 
hoogste van alle bedrijfssegmenten in De Ronde Venen (gemiddeld ruim 20 banen per bedrijfsvestiging). 
Ter vergelijking: gemiddeld heeft een bedrijf in De Ronde Venen circa 10 werknemers.   
 
Fundament segment bouw, handel en reparatie bestaat uit lokaal midden- en kleinbedrijf 
Hoewel slechts17% van de werkgelegenheid verbonden is aan segment bouw, handel en reparatie zien we 
wel veel bedrijfsvestigingen (circa 140 ondernemingen). Het gaat veelal om kleinschalige bedrijven met 
een sterke lokale binding, vanwege onder andere herkomst werknemers, locatie leveranciers en de 
primaire afzetmarkt. Ongeveer 70% van de bedrijven heeft vijf of minder medewerkers in dienst. De 
bedrijven zijn relatief klein wat betreft banenaantallen. Met name veel garages en auto(schade)bedrijven 
vallen onder deze categorie. Grotere bedrijven in termen van werkgelegenheid zijn actief in de bouw of 
GWW-sector (grond-, weg- en waterbouw), zoals Nederlandse Frees Maatschappij en Van Schie (beiden 
meer dan 100 banen) en Bébouw Midreth (circa 50 banen). Genoemde bedrijven zijn allen gevestigd op 
Bedrijventerrein Mijdrecht. 
 
In De Ronde Venen relatief groot aandeel bedrijven actief in dienstensector 
In De Ronde Venen is een relatief groot aandeel bedrijven actief in de dienstensector. De sector telt zo’n  
205 vestigingen (een derde van het totaal aantal vestigingen). De ICT, zakelijke dienstverlening, financiële 
dienstverlening, informatie en communicatie en overige dienstverlening hebben een aandeel van ruim 
21% van de totale werkgelegenheid op de bedrijventerreinen. Doorgaans zien we dat de dienstverlenende 
sector minder sterk vertegenwoordigd is op bedrijventerreinen. Dienstverlenende bedrijven maken over 
het algemeen meer gebruik van kantoorachtige werklocaties. Het segment is in De Ronde Venen echter 
sterk vertegenwoordigd (ruim 1.200 banen). Het gaat vooral om kleinere midden- en kleinbedrijven (MKB). 
De wat grotere ondernemingen zijn AB Vecht en Amstel, Advisor ICT Solutions of Muller Visual. 
 
2.3 Resultaten NEER-analyse 

Bedrijventerrein Mijdrecht op rand Fase I en II en Hollandse Kade in Fase I op levenscyclus  
We hebben twee van de zes bedrijventerreinen in de gemeente met een Next Economy Effect Rapportage 
(NEER) beoordeeld. Een score van 50% betekent dat een bedrijventerrein gemiddeld scoort voor een 
locatie met de betreffende doelgroep en gebruikers. Een locatie scoort bovengemiddeld wanneer het een 
eindscore hoger dan 50% behaald. Uit onze analyse (beoordeling) blijkt dat Hollandse Kade (63%) ruim 
bovengemiddeld scoort en Bedrijventerrein Mijdrecht (59%) bovengemiddeld. Beide bedrijventerreinen 
functioneren vanuit economisch perspectief goed.  
 
Hollandse Kade bevindt zich in Fase I op de ‘levenscyclus voor bedrijventerreinen’. Bedrijventerrein 
Mijdrecht is in de overgang van Fase I naar Fase II (zie voor een uitleg en kenmerken van verschillende 
fasen de box op pagina 5). We concluderen op basis van NEER-analyse dat de (sociaal-)economische 
waarde van de terreinen hoog is. De meeste doelgroepen en gebruikers beoordelen Mijdrecht en 
Hollandse Kade met minimaal een 7 of 8. Dit betekent dat het gros van de bedrijven goed/prettig kan 
ondernemen op deze locaties. We hebben de belangrijkste conclusies samengevat per terrein: 
 
Bedrijventerrein Mijdrecht 
• Uiteenlopend profiel. Basiskwaliteiten en gebruiksmogelijkheden zijn op orde. De leegstand op het 

bedrijventerrein is ver beneden een gezond frictieniveau (2,5%). Dit cijfer is te laag voor een goed 
functionerende markt. Het betreft overigens een momentopname (peildatum 20 mei 2019). 

• Aan de noord(oost)zijde van het terrein (met zichtlocaties aan de N201) is de uitstraling verzorgd en de 
ruimtelijke kwaliteit up-to-date. Op andere delen van het terrein, vooral in het zuidelijk deel zien we 
veroudering en achterstallig onderhoud. De wisselende beeldkwaliteit komt ook mede door het type 
bedrijvigheid. Traditionele bedrijvigheid heeft een functionelere verschijningsvorm in vergelijking tot 
(zakelijke) dienstverleners die gebruik maken van kantoor(achtig) vastgoed. Dit komt tot uiting in 
verschijningsvorm en beeldkwaliteit van vastgoed en kavel.  
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• Dit blijkt ook uit de analyse van (in)courantheid van panden. Dit is nader uitgewerkt in de LRI-analyse 
(Leegstand Risico Indicator). Deelgebieden van Bedrijventerrein Mijdrecht bevinden zich daardoor in 
verschillende fases van de levenscyclus bedrijventerreinen. Hier horen ook verschillende acties bij. 

 
Hollandse Kade 
• Frisse uitstraling en terrein presteert goed. Ondernemers hebben wel last van parkeerproblematiek. Op 

het terrein is een hoog aandeel bedrijven actief in dienstverlening. Unieke locatiekwaliteit is de OV-
bereikbaarheid (ligging naast station Abcoude). 

 
Aanvullende analyse deelgebieden Bedrijventerrein Mijdrecht 
Bedrijventerrein Mijdrecht heeft een uiteenlopend profiel. We hebben een nadere analyse uitgevoerd op de 
vier deelgebieden. De ruimtelijke afbakening is hieronder weergegeven. 
 
Figuur 4: Ruimtelijke afbakening deelgebieden Bedrijventerrein Mijdrecht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: Stec Groep, 2019 

AFBAKENING DEELGEBIEDEN BEDRIJVENTERREIN MIJDRECHT 

Bedrijventerrein Mijdrecht is vanwege omvang (ruim 175 hectare bruto) en verschijningsvorm verdeeld in 
vier deelgebieden (afbakening):  
• Het terrein ven S.C. Johnson in het noordwesten 
• Het gebied ten noordoosten: Werkeiland en Oost 
• Het gebied ten noorden van de Industrieweg 
• Het gebied ten zuiden van de Industrieweg 

 
Tabel 4: Analyse deelgebieden Bedrijventerrein Mijdrecht 

Deelgebied Banen  
2018 

Ontwikkeling 
t.o.v. 2009  

Vestigingen 
2018 

Ontwikkeling 
t.o.v. 2009 

Gemiddeld 
bouwjaar 

Leegstand 

S.C. Johnson 400 0.0% 5 -2 1980 0% 
Werkeiland en Oost 1.700 +0.5% 198 +23 1998 6% 
Industrieweg Noord 1.620 +15% 168 +35 1996 1% 

Industrieweg Zuid 2.100 -9,5% 122 -1 1980 2% 

Bron: PAR (2019), BAG (2018) en Funda In Business (peildatum 20 mei 2019) 
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Ervoor waken dat Bedrijventerrein Mijdrecht haar hoge (sociaal)economische waarde niet verliest 
De werkgelegenheid is in de periode 2009-2018 op Bedrijventerrein Mijdrecht licht afgenomen (-1%).  Er 
moet voor gewaakt worden dat het terrein haar aantrekkelijkheid en hoge (sociaal)economische waarde 
niet verliest. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat er in de toekomst grote bedrijven vertrekken (om 
uiteenlopende redenen). Het is belangrijk om het ondernemersklimaat sterk te houden en waar mogelijk 
verder te verbeteren. Het lage leegstandspercentage laat zien dat er druk is op de vastgoedmarkt. Bedrijven 
kunnen hierdoor moeilijk doorgroeien. Tegelijkertijd is er nog wel ruimte voor groei op het terrein zelf, 
bijvoorbeeld door het verhogen van panden of het bebouwen van kavels met veel buitenruimte.  
 
Extra aandacht voor deelgebied Industrieweg Zuid: Fase II levenscyclus 
Vooral in deelgebied Industrieweg Zuid is sprake van een grote afname van banen (-9,5%). Daarnaast 
constateren we dat het vastgoed in dat deelgebied (gemiddeld bouwjaar 1980) relatief oud is en er sprake 
is van uitgesteld onderhoud. Dit laatste overigens vooral privaat. Op verschillende plekken is een upgrade 
van private kavels/panden gewenst. Dit deelgebied bevindt zich in Fase II van de levenscyclus (zie figuur 
hieronder). Om het gebied op te waarderen zijn investeringen in pand en kavel nodig. Ook herontwikkeling 
(herverkaveling) is mogelijk kansrijk. Advies is om met ondernemers en vastgoedeigenaren een private 
investeringsagenda op te stellen. Juist in deze fase is het belangrijk om in gesprek te zijn met 
ondernemers, deze te begeleiden en te voorzien in een lange termijnperspectief, zodat private partijen 
investeringen in pand/kavel willen doen. Waar nodig kan dit ondersteund worden door (fysieke) 
overheidsingrepen mits dit aantoonbaar een private multiplier en dus rendement heeft. Kortom, 
ondernemers en vastgoedeigenaren zijn in de lead, maar het is belangrijk dat de overheid 
toekomstperspectief biedt.  
 
Figuur 5: Positie op de levenscyclus voor bedrijventerreinen 

 

Bron: Stec Groep, 2019 
 
Voor de andere deelgebieden zijn grootschalige (overheids)investeringen in beheer en onderhoud niet 
nodig. Vaak zijn kleine acties (een facelift) voldoende om de kwaliteit en economische waarde hoog te 
houden. Gerichte investeringen kunnen de levensduur van het bedrijventerrein verlengen. In deelgebied 
Werkeiland Oost is de leegstand het hoogst (6%). Het vastgoedaanbod in dit gebied bestaat vooral uit 
kleine (geschakelde) bedrijfspanden en kantoorruimte. De huurprijs varieert sterk (tussen 55 en 140 euro 
per m² per jaar). Mogelijk is er sprake van een kwalitatieve mismatch. 
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Hollandse Kade: toewerken naar gezamenlijke schouw  
Voor Hollandse Kade zijn hooguit lichte ingrepen nodig om de economische waarde en kwaliteit op niveau 
te houden. Dit moet vooral vanuit ondernemers zelf komen. Een mooi streven: ondernemers die samen 
een jaarlijkse schouw organiseren op het bedrijventerrein. Hierdoor verbetert de organisatiegraad op het 
bedrijventerrein en ontstaat er meer gedeelde verantwoordelijkheid om de kwaliteit op niveau te houden. 
Bij voorkeur sluit ook de gemeente, politie en brandweer aan. Zo vindt er gericht overleg plaats tussen 
verschillende partijen met als doel een schoon, heel en veilig bedrijventerrein. 
 
Grotere opgaven in de Next Economy 
De uitgangssituatie voor Bedrijventerrein Mijdrecht in een transitie naar de Next Economy scoort met 46% 
op de grens tussen niveau Basis en niveau Hoog. Hollandse Kade heeft een Next Economy potentie van 
35% (niveau Basis). Op beide terreinen is geen duidelijk cluster van gelijksoortige bedrijven aanwezig. Ook 
ontbreken sectoren die sneller de stap zetten naar een circulaire bedrijfsvoering of investeren in nieuwe 
technieken zoals robotisering.  
 
We herkennen ook een aantal aanknopingspunten. Zo kan een ondernemersvereniging positief bijdragen 
in een duurzame transitie. Samenwerking en kennisdeling tussen bedrijven onderling is essentieel voor 
innovaties en duurzame investeringen. Ondernemers die elkaar kennen en op de hoogte zijn van elkaars 
activiteiten zijn over het algemeen beter in staat om gezamenlijk te innoveren of investeren. Daarnaast zijn 
meerdere bedrijven op beide terreinen in de afgelopen jaren overgestapt op duurzame energie – in de 
vorm van zonnepanelen – en ligt het gemiddelde gas- en energieverbruik relatief laag.   
 
Tabel 5: Score overzicht N-EER analyse Bedrijventerrein Mijdrecht en Hollandse Kade 

Bron: Stec Groep, 2019 

Bedrijventerrei
n Kern 

Economie & 
werkgelegenheid 

Marktwaarde & 
ruimtelijke kwaliteit 

Smart industry & 
logistics 

Circulariteit & 
duurzaamheid 

      

Mijdrecht Mijdrecht 50% 67% 38% 54% 
Hollandse Kade Abcoude 71% 58% 35% 35% 
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3 Beoordeling 
Bedrijventerreinen 

Dit hoofdstuk bevat een overzicht van de zes bedrijventerreinen. Onderstaand figuur geeft de ligging van 
de bedrijventerreinen in de gemeente De Ronde Venen weer. Voor ieder terrein is een locatieprofiel 
gemaakt. Dit profiel geeft overzicht van de kenmerken van het terrein. Vervolgens is voor twee van de zes 
terreinen een Next Economy Effectrapportage (N-EER) opgesteld op basis van ons N-EER model. Naast een 
locatieprofiel zetten we voor de bedrijventerreinen Mijdrecht en Hollandse Kade de behaalde scores per 
subcriterium uiteen en geven hierop een toelichting.  
 
Figuur 6: Bedrijventerreinen in de gemeente De Ronde Venen 

Bron: Stec Groep, 2019  
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Bedrijventerrein Mijdrecht 

           

Locatie 

 

 

Omvang & aanbod 
Bruto oppervlakte Netto uitgegeven 
175,2 hectare 148,4 hectare 

(nog 0,18 hectare uitgeefbaar) 

Bereikbaarheid 
 

Autobereikbaarheid 
 

Multimodaliteit 
 

OV-bereikbaarheid 

Lokale 
weg N-weg Snelweg 

Niet 
aanwezig Barge Rail 

Niet 
aanwezig Bus Trein 

Gebruiksmogelijkheden 
(bestemmingsplan) 

 
Milieucategorie 

 
Bouwhoogte 

 
Bebouwingspercentage 

 t/m 5 15 m 75% 

Uitstraling 

Functioneel Modern gemengd Hoogwaardig 

 
 
 

  

Vastgoed Omvang: 
660.000 m2 bvo 

Leegstand: 
 16.000 m2 bvo 

Banen en vestigingen 
Aantal werkzame personen (2018) 

5.810 
Aantal bedrijfsvestigingen (2018) 

480 

Sectorverdeling 
(banen) 

 

15%

24%

36%

21%

4%
Bouw, handel en reparatie

Industrie

Logistiek & groothandel

ICT, zakelijke en overige
dienstverlening

Consumentendiensten
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Tabel 6: Scoreoverzicht Mijdrecht 

A. B. C. D. 

 
Werkgelegenheid & 

Economie 

 
Marktwaarde & 

Vastgoed 

 
Smart Industry & 

Logistics 

 
Circulariteit & 
Duurzaamheid 

  
50
%      

67
%   

42
%      

54
%   

A + B 
Positie op de levenscyclus bedrijventerreinen 

59% 

 
C + D 

Next Economy Potentie 
46% 

 

  
 
Tabel 7: Opvallendheden Bedrijventerrein Mijdrecht 

Hoofdcriterium Wat valt daarbij op? 

 
A. Economie & werkgelegenheid 

• Hoge (sociaal)economische waarde; terrein goed voor circa 5.800 banen 
• Hoog aandeel in logistiek, handel en industrie. Sterk uiteenlopend profiel met enkele 

grote (inter)nationale spelers, zoals S.C. Johnson Europlant en Bayer; 
• Aantal banen is in de periode 2009-2018 met 2% afgenomen; 
• Belangrijke bijdrage en regionale economie en veel toegevoegde waarde. 

 
B. Marktwaarde & ruimtelijke kwaliteit 

• Relatief weinig leegstand (2,5% van totale voorraad); Daarmee zelfs onder een 
wenselijk frictieniveau van 5-6% leegstand voor gezonde marktwerking; 

• Terrein is ruim opgezet. Bebouwingspercentages op het terrein verschillen veel; 
• Ruimtelijke kwaliteit en kwaliteit van het vastgoed is over het algemeen goed op 

orde, wel sterk wisselend per (deel)gebied.  

 
C. Smart industry & logistics 

• Veel verschillende sectoren aanwezig. Er is daarentegen geen uitgesproken cluster; 
• Beperkt aantal sectoren actief die zich bezig houden met robotisering; 
• Innovatief vermogen is in potentie hoog op Bedrijventerrein Mijdrecht.  
• Gevolg van aanwezigheid industrie- en informatie en communicatiesector. Beide 

sectoren worden over het algemeen gekenmerkt door hoge R&D uitgaven; 

 
D. Circulariteit & duurzaamheid 

• Bedrijven op Bedrijventerrein Mijdrecht hebben een gemiddeld energieverbruik; 
• Het bedrijfsleven verbruikt relatief weinig gas;  
• Terrein beschikt over veel (potentieel) dakoppervlak geschikt voor zonnepanelen; 
• Waterhuishouding is goed. Wanneer we het deelgebied Johnson niet meerekenen is 

het aandeel groen op terrein beperkt. Zonder deelgebied Johnson is slechts 5% van 
het terrein groen. Het terrein grenst daarentegen wel aan agrarisch groen.   
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A. Werkgelegenheid & Economie 

 
 
 
 
 
 

 
Werkgelegenheid op Bedrijventerrein Mijdrecht in periode 2009-2018 licht negatief ontwikkeld (-1%) 
In zijn totaliteit is de werkgelegenheid op Bedrijventerrein Mijdrecht in de periode 2009-2018 met circa 1% 
afgenomen. In totaal gaat het over een verlies van ongeveer 45 banen. De afname zit vooral in de bouw, 
logistieke sector en zakelijke dienstverlening. Daarentegen hebben een aantal sectoren zich positief 
ontwikkeld in dezelfde periode. Zo is er een stijging van werkgelegenheid herkenbaar in de afvalverwerking 
en het onderwijs. Onderaan de streep is de ontwikkeling echter licht negatief wat het terrein een 
gemiddelde score op ‘ontwikkeling banen’ oplevert. Wanneer we de werkgelegenheidsontwikkeling 
afzetten tegen de situatie in de gemeente De Ronde Venen (toename van circa 2%) en de COROP regio 
Utrecht (toename van circa 6%) dan scoort Bedrijventerrein Mijdrecht ondergemiddeld. De toename in de 
gemeente in dezelfde periode is onder andere te verklaren door de ontwikkeling van Hollandse Kade. De 
stijging in provincie Utrecht wordt met name veroorzaakt door de sterke ontwikkelingen in de stad Utrecht.    
 
De twee belangrijkste sectoren zijn de ‘logistiek en groothandel’ en ‘industrie’. Circa 60% van de totale 
werkgelegenheid behoort tot deze sectoren. Bayer (geregistreerd als groothandel) heeft een groot aandeel 
in de werkgelegenheid met zo’n 360 banen. Binnen de sector industrie is S.C. Johnson Europlant een 
kenmerkend bedrijf en een belangrijke werkgever in aantal banen. Het bedrijf telt ook zo’n 360 banen.  
 
Groot bedrijventerrein met verschillende (inter)nationaal opererende bedrijven 
Met circa 5.800 arbeidsplaatsen in 2018 is Bedrijventerrein Mijdrecht van grote omvang in termen van 
werkgelegenheid. Het terrein heeft een netto omvang van 148,8 hectare. In opvolging van bovenstaande 
analyse van werkgelegenheid, scoren we het terrein ook op banendichtheid. Hierbij wordt het aantal banen 
afgezet tegen het netto oppervlak van het terrein. We vergelijken dit met andere terreinen met eenzelfde 
locatietype. De banendichtheid op Bedrijventerrein Mijdrecht komt uit op ongeveer 39 banen per hectare. 
Het nationaal gemiddelde voor een regulier-gemengd bedrijventerrein ligt tussen de 40 en 60 banen per 
hectare. Bedrijventerrein Mijdrecht wordt niet heel intensief gebruikt.  
 
Relatief gezien ligt de banendichtheid op het terrein dus net onder het nationaal gemiddelde. Mogelijke 
verklaring hiervoor is de vestiging van S.C. Johnson. Dit bedrijf is heeft haar productiefaciliteit in Mijdrecht 
op een kavel van ruim 30 hectare. Dit heeft in de berekening veel invloed op het aantal banen per hectare. 
Wanneer we deelgebied Johnson buiten beschouwing laten, komen we dan ook tot een hogere 
banendichtheid van 45 banen per hectare. De overige deelgebieden zijn qua banendichtheid dus meer 
conform nationaal gemiddelde. Voor een breder vergelijk zetten we de banendichtheid ook af tegen situatie 
in de gemeente en provincie. In de gemeente Ronde Venen zijn er gemiddeld ruim 40 banen per hectare. In 
de provincie Utrecht is dit gemiddelde iets hoger met ongeveer 47 banen per hectare.  
 

Mijdrecht scoort gemiddeld op de indicator Werkgelegenheid & Economie. Het 
terrein krijgt hierin een score van 50%. Onderstaande figuur geeft de scores van 
het terrein weer, onderverdeeld per subcategorie. Vervolgens wordt iedere 
subcategorie individueel toegelicht.  

75%

50%

25%

50%

50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

A5. Bijdrage aan regionale toegevoegde waarde

A4. Arbeidsproductiviteit

A3. Banendichtheid

A2. Indirecte werkgelegenheid

A1. Ontwikkeling banen
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Bedrijventerrein Mijdrecht van groot economisch belang voor de regio 
Als we kijken naar de sectorstructuur van Bedrijventerrein Mijdrecht en deze cijfers relateren aan de 
ontwikkeling van de toegevoegde waarde van deze sectoren sinds 2010, dan concluderen we dat het 
terrein een sterke bijdrage heeft geleverd aan de regionale toegevoegde waarde. Dit houdt in dat sectoren 
waar een positieve ontwikkeling heeft plaatsgevonden in de afgelopen jaren, sterk vertegenwoordigd zijn 
op het terrein. Met name het hoge aantal banen in de (groot)handel ligt hieraan ten grondslag.  
 
B. Marktwaarde & Ruimtelijke kwaliteit 

 
 
 
 
 
 

 
Gemiddelde dynamiek op Bedrijventerrein Mijdrecht 
In de periode 2009-2018 is er verhuisdynamiek herkenbaar op Bedrijventerrein Mijdrecht. Er is een aantal 
bedrijven naar het bedrijventerrein verhuisd. Deze bedrijven komen hoofdzakelijk uit de kern Mijdrecht, 
maar er zijn ook bedrijven uit bijvoorbeeld Amsterdam, Uithoorn en van elders naar Bedrijventerrein 
Mijdrecht verhuisd. Daarnaast zijn ook bedrijven vertrokken (of failliet gegaan). Het gaat om verhuizingen 
naar diverse plaatsen en er is geen duidelijke trendlijn herkenbaar. In totaal gaat het om 41 verhuizingen 
wat gelijk staat aan 9% van het totaal aantal bedrijven. De balans is per saldo positief (met één bedrijf). In 
totaal zijn er dus meer bedrijven naar het bedrijventerrein gekomen dan dat er zijn vertrokken. De 
verhuisdynamiek op het bedrijventerrein beoordelen we als gemiddeld.  
 
Vastgoed relatief oud, maar nauwelijks leegstand op het terrein 
Ongeveer 45% van de totale voorraad vastgoed op Bedrijventerrein Mijdrecht heeft een bouwjaar voor 
1986. Het vastgoed op het terrein is dus relatief oud, maar ziet er ondanks de leeftijd op de meeste plekken 
goed onderhouden uit. Deelgebieden op het bedrijventerrein verschillen. Zo heeft het gebied ten zuiden 
van de Industrieweg wat oudere panden. Dit komt ook terug in onze analyse van (in)courantheid vastgoed. 
De combinatie van een relatief hoge leeftijd maar goede kwaliteit, maakt dat Bedrijventerrein Mijdrecht 
licht bovengemiddeld scoort op de indicator ‘voorraad vastgoed naar leeftijd’.  
 
Dat het vastgoed in het algemeen nog volstaat, blijkt onder meer uit het lage leegstandspercentage. Van de 
totale voorraad op het bedrijventerrein wordt slechts 2,4% aangeboden. Dit zijn vooral kleinere objecten 
(50 – 500 m²), veelal gelegen in het oostelijk deel. In dit gebied wordt met name kantoorruimte te huur 
aangeboden en ruimte in bedrijfsverzamelgebouwen. Over het gehele terrein bezien is de leestand met 
2,4% momenteel laag. Voor een gezonde marktwerking is over het algemeen een leegstandspercentage 
rond 5% à 6% wenselijk. Zie kaartbeeld: leegstand.  
 
Bereikbaarheid en gebruiksmogelijkheden (boven)gemiddeld 
Op het terrein zijn meerdere opstapplaatsen voor de bus aanwezig. De bereikbaarheid via het openbaar 
vervoer scoort daardoor in ons model voldoende. Echter, het terrein beschikt niet over een treinstation, 
waardoor werknemers afhankelijk zijn van busvervoer of vervoer per auto, fiets (e-bike) of scooter.  

Bedrijventerrein Mijdrecht scoort bovengemiddeld op Marktwaarde & Ruimtelijke 
kwaliteit. Het terrein krijgt hierin een score van 67%. Onderstaande figuur geeft 
de score van het terrein weer, onderverdeeld per subcategorie. Vervolgens wordt 
iedere subcategorie individueel toegelicht.  
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De OV-bereikbaarheid voor zo’n groot terrein is wel een belangrijk aandachtspunt, onder andere voor het 
aantrekken van personeel. De aansluiting op de N201 is goed, maar de Rijksweg A2 ligt wel op enige 
afstand. Dit drukt de score voor externe autobereikbaarheid. Het bestemmingsplan is vrij ruim opgezet en 
er zijn voldoende gebruiksmogelijkheden, passend bij de doelgroepen op het terrein. De toegestane 
bebouwingspercentages op het terrein verschillen. Zo geldt voor het grootste gedeelte van het 
bedrijventerrein een maximaal bebouwingspercentage van 70% terwijl in de zuidoostelijke hoek een 
maximum van 75% geldt.  
 
Figuur 7: Ruimtelijke kwaliteit van Bedrijventerrein Mijdrecht 

 

Bron: Gemeente De Ronde Venen 
 
C. Smart Industry & Logistics 

 
 
 

 
 

OEM = Originial Equipment Manufacturer; bedrijven met een belangrijke positie in een productieketen 

In termen van profilering, clustering en robotisering weinig aanknopingspunten 
Wat betreft de eerste subindicator ‘profilering en clustering’ zijn er slechts beperkte mogelijkheden op 
Bedrijventerrein Mijdrecht. Door een clustering van meerdere bedrijven uit dezelfde sector zijn er 
mogelijkheden voor synergie en symbiose. Bijvoorbeeld als gevolg van het delen van faciliteiten en/of 
personeel. Er is een clustering van (groot)handelsbedrijven herkenbaar op Bedrijventerrein Mijdrecht. 
Vanuit werkgelegenheid valt ook te beargumenteren dat er een clustering van industriebedrijven is – in het 
bijzonder binnen de chemische deelsector. Het aantal vestigingen is echter te beperkt om te spreken van 
een cluster. Het cluster van handelsbedrijven geeft het terrein een aantal punten op de eerste subindicator. 
Tegelijkertijd laat dit cluster zich minder goed lenen voor robotisering. Alleen de sector industrie biedt 
hierin aanknopingspunten waardoor de score ondergemiddeld uitkomt.  

Bedrijventerrein Mijdrecht scoort ondergemiddeld op Smart Industry & Logistics. 
Het terrein krijgt hierin een score van 38%. Onderstaande figuur geeft de scores 
van het terrein weer, onderverdeeld per subcategorie. Vervolgens wordt iedere 
subcategorie individueel toegelicht.  
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Figuur 8: Enquêteresultaten gebruik nieuwe technologieën of duurzame activiteiten in bedrijveproces 

 Bron: Marktpeiling bedrijven op Bedrijventerrein Mijdrecht, bewerking Stec Groep (2019) 

Op Bedrijventerrein Mijdrecht wordt in beperkte mate ‘gedeeld’ tussen bedrijven 
Omwille van efficiëntie is het wenselijk dat bedrijven uit de directe omgeving samenwerken. Bijvoorbeeld 
door een snel groeiend bedrijf van ongebruikte opslagruimte te voorzien. Dit zorgt niet alleen voor 
efficiënt, maar ook een duurzaam ruimtegebruik. Momenteel worden slechts in enkele gevallen faciliteiten 
gedeeld. Het betreft dan met name bedrijven die over productie- en/of opslagruimte beschikken. Dit beeld 
wordt bevestigd met de resultaten uit de online marktpeiling onder bedrijven (respondenten) op 
Bedrijventerrein Mijdrecht. 
 
Wel bedrijven met innovatiekracht aanwezig 
Er is op het terrein wel een aantal bedrijven met veel trek- en innovatiekracht aanwezig. S.C. Johnson en 
Multifill zijn in dit kader noemenswaardig. Bayer is ook een grote partij met veel trek- en innovatiekracht, 
maar produceert niet in Mijdrecht, opereert bovendien in een wereldwijd productienetwerk en is lokaal wat 
minder ingebed. Bedrijventerrein Mijdrecht huisvest diverse bedrijven uit verschillende sectoren die over 
het algemeen veel investeren in R&D. De sectoren chemische industrie en informatie en communicatie 
hebben in het algemeen grote R&D uitgaven. Hier zit dus veel innovatiekracht. Al met al zijn er bij de 
laatste subindicatoren – aanjagers en innovatiekracht – dus aanknopingspunten voor toekomstige 
investeringen. Dit biedt kansen voor innovaties in de toekomst. 
 
D. Circulariteit & Duurzaamheid 

 
 
 
 
 
 

 
Gas- en energieverbruik relatief laag; bovendien duurzame energie aanwezig 
Het gemiddelde gas- en energieverbruik van bedrijven is relatief laag. Dit hangt deels samen met de 
bedrijvigheid op het terrein. Het terrein heeft een overwegend (groot)handelsprofiel en bedrijven uit deze 
sector verbruiken over het algemeen minder energie en gas. Bovendien zijn er door bedrijven uit de 
industrie al meerdere duurzame energiemaatregelen genomen. Zo beschikt S.C. Johnson bijvoorbeeld 
over een eigen windmolen. De productielocatie van S.C. Johnson draait voor 100% op windenergie. Er zijn 
daarnaast bedrijven die hun dak met zonnepanelen hebben bedekt, zoals Walraven B.V. & ASN B.V. 

Bedrijventerrein Mijdrecht scoort gemiddeld op Circulariteit & Duurzaamheid. Het 
terrein krijgt hierin een score van 54%. Onderstaande figuur geeft de scores van 
het terrein weer, onderverdeeld per subcategorie. Vervolgens wordt iedere 
subcategorie individueel toegelicht.   
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45% van de voorraad vastgoed gebouwd voor 1986 
Het vastgoed op Bedrijventerrein Mijdrecht is relatief oud. Ruim tweederde van de totale voorraad 
vastgoed heeft een bouwjaar vóór 1995. Ongeveer 45% van de panden (vastgoedvoorraad) heeft een 
bouwjaar van voor 1986. De vastgoedvoorraad is daardoor relatief oud. Op de daken zijn wel genoeg 
mogelijkheden voor de aanleg van zonnepanelen. Hiervoor gebruiken we de voorwaarde dat een dak een 
industriefunctie heeft (doorgaans verstevigd), na 2004 gebouwd is en een minimale oppervlakte van 4.000 
m2. Binnen deze voorwaarden is 5% van het dakoppervlak geschikt. Ter illustratie; voor de aanleg van 
20.000 zonnepanelen op het bedrijventerrein is slechts 5% van het totale dakoppervlak nodig en met dit 
aantal zonnepanelen kan 20% van het totale energieverbruik verduurzaamd worden.  
 
CO2 uitstoot relatief laag; waterhuishouding en groen aandachtspunten 
Als gevolg van het relatief lage energie- en gasverbruik ligt de gemiddelde CO2 uitstoot ook relatief laag. 
De bedrijven stoten gemiddeld 49 ton CO2 per jaar uit. We beschouwen echter ook zaken als hittestress en 
waterhuishouding. Deze hangen sterk samen met de aanwezigheid van groen op het bedrijventerrein. In 
figuur 6 is goed te zien dat op de plekken waar groen aanwezig is, de hittestress beduidend lager is. We 
constateren dat slechts een vijfde van het terrein een groen oppervlak heeft (vooral de locatie van S.C. 
Johnson). Voor andere deelgebieden op het bedrijventerrein is hittestress (rood weergegeven op de linker 
kaart) een belangrijk aandachtspunt.   
 
Figuur 9: Hittestresskaart (links) en Groenkaart (rechts) van Bedrijventerrein Mijdrecht 

  

Bron: Bureau Boot – Nationale Hittestress Kaart (peildatum april 2019) & BRT (2018); bewerking Stec Groep 2019 

Ondernemersvereniging draagt positief bij aan transparantie 
Het bedrijfsleven op bedrijventerreinen in De Ronde Venen heeft een eigen vereniging. De Vereniging 
Industriële Belangengemeenschap (VIB) De Ronde Venen, draagt positief bij aan transparantie, informatie 
delen en samenwerken. Ondernemers kennen elkaar daardoor en zijn beter op de hoogte van elkaars 
activiteiten. Transparantie en samenwerking zijn noodzakelijke voorwaarden in een duurzame transitie 
richting bijvoorbeeld circulaire economie of het uitdelen van faciliteiten en/of personeel. Bovendien zorgt 
een vereniging vaak voor meer draagvlak. Bedrijventerrein Mijdrecht organiseert geen periodieke schouw. 
Als gevolg daarvan scoort het terrein gemiddeld. Er zijn dus nog wel stappen te zetten in het verhogen van 
de organisatiegraad. Er is geen parkmanagementorganisatie actief, maar bijvoorbeeld wel collectieve 
beveiliging op het terrein via Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen De Ronde Venen. 
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Bijlage kaartbeelden Bedrijventerrein Mijdrecht 

Figuur 10: Leegstand (peildatum 20 mei 2019) 

 

Bron: Funda In Business (peildatum 20 mei 2019); bewerking Stec Groep, 2019 

Figuur 11: Leeftijd vastgoedvoorraad 

 

Bron: BAG (peildatum oktober 2018); bewerking Stec Groep, 2019 
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Hollandse Kade 

           

Locatie 

  

Omvang & aanbod 
Bruto oppervlakte Netto uitgegeven 
 4,7 hectare 3,1 hectare 

Bereikbaarheid 
 

Autobereikbaarheid 
 

Multimodaliteit 
 

OV-bereikbaarheid 

Lokale 
weg N-weg Snelweg 

Niet 
aanwezig Barge Rail 

Niet 
aanwezig Bus Trein 

Gebruiksmogelijkheden 
(bestemmingsplan) 

 
Milieucategorie 

 
Bouwhoogte 

 
Bebouwingspercentage 

t/m 3 9 m 70% 

Uitstraling 

Functioneel Modern gemengd Hoogwaardig 

 
 
 

  

Vastgoed 
Omvang: 

28.000 m2 bvo 
Leegstand: 

1.700 m2 

Banen en vestigingen 
Aantal werkzame personen (2018) 

315 
Aantal bedrijfsvestigingen (2018) 

83 

Sectorverdeling 
(banen) 
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Tabel 8: Scoreoverzicht Hollandse Kade 

A. B. C. D. 

 
Werkgelegenheid & 

Economie 

 
Marktwaarde & 

Vastgoed 

 
Smart Industry & 

Logistics 

 
Circulariteit & 
Duurzaamheid 

   
71
%    58%    

35
%     

35
%    

A + B 
Positie op de levenscyclus bedrijventerreinen 

63% 

 
C + D 

Next Economy Potentie 
35% 

 

  
 
Tabel 9: Opvallendheden Hollandse Kade 

Hoofdcriterium Wat valt daarbij op? 

 
A. Economie & werkgelegenheid 

• Aantal banen is in de periode 2009-2018 sterk toegenomen (74%). In dezelfde periode 
is het aantal vestigingen met 42 toegenomen. 

• ICT, zakelijke en overige dienstverlening samen met consumentendiensten sterk 
vertegenwoordigd. Samen goed voor circa 60% werkgelegenheid; 

• H&A Mode, Vorst Media en Metaalbewerkingsbedrijf Smit B.V. (alle drie circa 20 
banen) zijn de grootste werkgevers. 

 
B. Marktwaarde & ruimtelijke kwaliteit 

• Uniek punt van terrein is OV-ontsluiting via station Abcoude (met goede verbindingen 
naar Amsterdam en Utrecht), op loopafstand.  

• Hollandse Kade kent leegstand (6% van totale voorraad). Dit is rond een wenselijk 
frictieniveau van 5% à 6% leegstand voor gezonde marktwerking; 

• Terrein wordt goed gebruikt. Bebouwingspercentage en bouwhoogte marktconform; 
• Basiskwaliteit en onderhoud openbare ruimte (groen, wegen, verlichting) op orde. 
• Meeste bedrijfsvastgoed, in lijn met leeftijd (bouwjaar), goed onderhouden. 

 
C. Smart industry & logistics 

• Geen (industrieel) cluster aanwezig op het terrein; 
• Nauwelijks bedrijfsactiviteiten (sectoren) aanwezig op Hollandse Kade die zich goed 

lenen voor het toepassen van robotisering of andere innovatieve technieken; 
• Op dit moment worden geen faciliteiten gedeeld. Kantoorruimte wordt over het 

algemeen minder gedeeld tussen bedrijven onderling. 
• Innovatief vermogen in potentie zeer hoog, vooral vanuit HTSM-bedrijven (High Tech 

Materialen en Systemen) en IT-bedrijven (Information Technology)  

 
D. Circulariteit & duurzaamheid 

• Bedrijven op Hollandse Kade hebben een gemiddeld energieverbruik; 
• Het bedrijfsleven gevestigd op Hollandse Kade verbruikt relatief weinig gas;  
• Terrein beschikt over beperkt dakoppervlak geschikt voor zonnepanelen; 
• Waterhuishouding een aandachtspunt vanwege beperkt oppervlakte groen op het 

terrein; locatie wel omgeven door groen (sportvelden en agrarisch gebied); 
• Geen KVO-B keurmerk, collectieve beveiliging of parkmanagement. Wel periodiek 

overleg tussen gemeente en ondernemers.  
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A. Werkgelegenheid & Economie 

 
 
 
 
 
 

 
Hollandse Kade zeer positief ontwikkeld in termen van werkgelegenheid (+74%) 
In zijn totaliteit is de werkgelegenheid op bedrijventerrein Hollandse Kade in periode 2009-2018 met circa 
74% toegenomen. Het gaat over een toename van circa 135 banen. Alle sectoren hebben zich positief 
ontwikkeld op het terrein. Doordat er meerdere vestigingen in de sector ‘informatie en communicatie’ zijn 
bijgekomen, is deze sector het hardste gegroeid. Deze spectaculaire ontwikkeling hangt natuurlijk samen 
met de recente ontwikkeling van het terrein. Hollandse Kade is in termen van werkgelegenheid een klein 
terrein (315 banen). Hierdoor wordt de score enigszins gedrukt.  
 
Wanneer we de werkgelegenheidsontwikkeling afzetten tegen de situatie in de gemeente De Ronde Venen 
(toename van 2%) en de COROP regio Utrecht (toename van 6%) dan scoort de banenontwikkeling op 
Hollandse Kade bovengemiddeld.  
 
Belangrijkste sector op Hollandse Kade is ICT, zakelijke en overige dienstverleningen. We zien vooral veel 
IT-bedrijven. Vanuit werkgelegenheidsperspectief zijn H&A Mode, Metaalverwerkingsbedrijf Smit en Vorst 
Media (allen circa 20 banen) belangrijke werkgevers.  
 
Betrekkelijk kleinschalig bedrijventerrein met intensief ruimtegebruik 
Het terrein heeft een omvang van 3,1 hectare netto. In opvolging van bovenstaande analyse van 
werkgelegenheid, scoren we het terrein ook op banendichtheid. Hierbij wordt het aantal banen afgezet 
tegen het netto oppervlak van het terrein. We vergelijken dit met andere terreinen met eenzelfde 
locatietype. De banendichtheid op bedrijventerrein Hollandse Kade komt uit op ongeveer 100 banen per 
hectare. Verklaring hiervoor is het aandeel dienstverlenende bedrijven. Dit type bedrijven heeft vooral 
behoefte aan kantoorruimte en parkeerruimte.  
 
Relatief gezien ligt de banendichtheid op Hollandse Kade boven het nationaal gemiddelde. Voor een 
regulier-gemengd bedrijventerrein (met kantoorvastgoed) ligt dit rond de 60 banen per hectare. We zetten 
de banendichtheid op Hollandse Kade ook af tegen de gemeente en de provincie. In de gemeente Ronde 
Venen zijn er gemiddeld 40 banen per hectare bedrijventerrein (zonder deelgebied Johnson komen we tot 
44 banen per hectare). In de provincie Utrecht ligt dit gemiddelde iets hoger met ongeveer 47 banen per 
hectare bedrijventerrein.  
 
Relatief veel indirecte werkgelegenheid door hoge multiplier handel en dienstverlening 
Op basis van de sectorverdeling op het bedrijventerrein en de kencijfers over de spin-off als resultaat van 
de verschillende vormen van werkgelegenheid, maken we een inschatting van de te verwachten indirecte 
werkgelegenheid. We constateren dat Hollandse Kade verantwoordelijk is voor ongeveer 120 indirecte 
arbeidsplaatsen elders. Vooral dankzij handel- en reparatiebedrijven en de zakelijke dienstverlening.   

Hollandse Kade scoort bovengemiddeld op de indicator Werkgelegenheid & 
Economie. Het terrein krijgt hierin een score van 71%. Onderstaande figuur geeft 
de scores van het terrein weer, onderverdeeld per subcategorie. Vervolgens 
wordt iedere subcategorie individueel toegelicht.  
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Relatief hoge bijdrage aan regionale toegevoegde waarde 
Kijkende naar de sectorstructuur van Hollandse zien we veel bedrijvigheid in de dienstverlening. Met name 
bedrijven actief in de informatie en communicatie en (specialistische) zakelijke dienstverlening. Als we 
deze cijfers relateren aan de ontwikkeling van de toegevoegde waarde, dan concluderen we dat het terrein 
relatief sterk bijdraagt aan de regionale toegevoegde waarde. Met andere woorden; de toegevoegde 
waarde van bedrijven in genoemde sectoren is afgelopen jaren in verhouding groot geweest.  
 
B. Marktwaarde & Ruimtelijke kwaliteit 

 
 
 
 
 
 

 
Gemiddelde dynamiek op Hollandse Kade 
In de periode 2009-2018 is er dynamiek herkenbaar op Hollandse Kade. Er is een aantal bedrijven naar het 
bedrijventerrein verhuisd. Deze bedrijven zijn bijna allemaal uit Amsterdam overgekomen. Ook zijn er een 
aantal bedrijven vertrokken (of failliet gegaan). De bedrijven zijn naar verschillende plaatsen vertrokken en 
hier is geen duidelijke trendlijn in herkenbaar. In totaal gaat het om 7 verhuizingen wat gelijk staat aan 8% 
van het totaal aantal bedrijven. De balans met één bedrijf net positief. In totaal is er dus een bedrijf meer 
naar Hollandse Kade gekomen dan dat er zijn vertrokken. Omdat het in verhouding een gemiddelde 
dynamiek betreft, scoort Hollandse Kade gemiddeld op de eerste subindicator.  
 
Vastgoed relatief jong; leegstandspercentage op frictieniveau 
De gehele voorraad vastgoed op bedrijventerrein Hollandse Kade heeft een bouwjaar ná 1995. Ongeveer 
een kwart van het vastgoed heeft zelfs een bouwjaar ná 2005. Het vastgoed is dus relatief jong en ziet er 
ook goed onderhouden uit. De combinatie van een relatief jonge leeftijd en goede kwaliteit, maakt dat 
Hollandse Kade bovengemiddeld scoort op de indicator ‘voorraad vastgoed naar leeftijd’. Dat het vastgoed 
nog volstaat blijkt ook uit het leegstandspercentage. Van de totale voorraad vastgoed staat 6% leeg. Over 
het algemeen wordt voor gezonde marktwerking een leegstandspercentage van 5-6% als wenselijk geacht. 
Het percentage op Hollandse Kade ligt daarmee rond frictieniveau wat het terrein de volledige score voor 
indicator leegstand oplevert. Zie bijlage voor kaartbeelden: leegstand & leeftijd vastgoedvoorraad. 
 
Hollandse Kade uitstekend bereikbaar via openbaar vervoer, wegontsluiting minder 
Bedrijventerrein Hollandse Kade ligt direct naast station Abcoude en is zodoende goed te bereiken middels 
het openbaar vervoer. Per auto is het terrein minder goed bereikbaar. Zowel de snelweg als provinciale 
weg bevinden zich op meer dan 5 minuten reistijd. De bestemmingsplanmogelijkheden (onder ander een 
maximale bouwhoogte van 9 meter en bebouwingspercentage 70%) zijn in verhouding met vergelijkbare 
bedrijventerreinen niet erg ruim, maar wel marktconform voor de locatie. Kortom, de planologische opzet 
past goed bij de bedrijvigheid. De score op dit onderdeel is dus wat lager. Dit betekent niet dat aanpassing 
gewenst is, omdat het bestemmingplan goed aansluit bij de doelgroepen op het terrein. Dankzij de matige 
autobereikbaarheid scoort het terrein licht ondergemiddeld op indicator bereikbaarheid. De parkeersituatie 
is echter prima op orde. Overlast en oneigenlijk gebruik is tot een minimum beperkt. 

Hollandse Kade scoort gemiddeld op Marktwaarde & Ruimtelijke kwaliteit. Het 
terrein krijgt hierin een score van 58%. Onderstaande figuur geeft de score van 
het terrein weer, onderverdeeld per subcategorie. Vervolgens wordt iedere 
subcategorie individueel toegelicht.  
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C. Smart Industry & Logistics 

 
 
 

 
 
 

 
In termen van profilering en clustering weinig aanknopingspunten op Hollandse Kade 
Wat betreft de eerste subindicator ‘profilering en clustering’ zijn er slechts beperkte mogelijkheden op 
bedrijventerrein Hollandse Kade. Door een clustering van meerdere bedrijven uit dezelfde sector zijn er 
mogelijkheden voor synergie en symbiose. Bijvoorbeeld als gevolg van het delen van faciliteiten en/of 
personeel. Er geen sprake van clustering vanuit (industriële) bedrijvigheid van enige omvang. 
 
Er is ook geen duidelijke aanjager met veel trek- en innovatiekracht aanwezig op het terrein. Hollandse 
Kade bestaat uit veel klein regulier midden-en kleinbedrijf. Doordat er veel bedrijven uit dienstverlenende 
sectoren aanwezig zijn welke over het algemeen veel uitgeven aan R&D, scoort Hollandse Kade wel goed 
op de laatste indicator. HTSM-bedrijven (HTSM - hightechsystemen en materialen) evenals IT-bedrijven 
(Information Technology) staan bekend om hogere R&D uitgaven. We verwachten dat met bedrijven als 
Smit en Euro-Roller Technics (beiden actief in HTSM-sector) en Vorst Media en Chip Bizz (actief in de IT-
sector) zeker innovatief vermogen aanwezig is op het terrein.  
 
D. Circulariteit & Duurzaamheid 

 
 
 
 
 
 

 
Energie- en gasverbruik relatief laag en bovendien zonnepanelen aanwezig 
Hollandse Kade wordt gekenmerkt door dienstverlenende bedrijvigheid: handel, zakelijke dienstverlening 
en informatie en communicatie. Bedrijven in deze sectoren gebruiken over het algemeen minder gas en 
energie. Bovendien zijn er op diverse panden zonnepanelen aanwezig. Dit levert een hoge score op.  

Hollandse Kade scoort ondergemiddeld op Smart Industry & Logistics. Het terrein 
krijgt hierin een score van 35%. Het figuur op de volgende pagina geeft de scores 
van het terrein weer, onderverdeeld per subcategorie. Vervolgens wordt iedere 
subcategorie individueel toegelicht.  
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Hollandse Kade scoort ondergemiddeld op Circulariteit & Duurzaamheid. Het 
terrein krijgt hierin een score van 25%. Onderstaande figuur geeft de scores van 
het terrein weer, onderverdeeld per subcategorie. Vervolgens wordt iedere 
subcategorie individueel toegelicht.   
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Vastgoed op Hollandse Kade relatief jong 
Bedrijventerrein Hollandse Kade is relatief recent ontwikkeld. Uitgifte is gestart in 1998. De gehele voorraad 
heeft een jonge leeftijd. Desondanks, scoort Hollandse Kade in het model matig op duurzaamheid. Dit is 
met name het gevolg van ons criterium voor de aanleg van zonnepanelen. We achten bedrijfspanden met 
een industriefunctie en een minimaal dakoppervlak van 4.000 m2 geschikt. In dat geval heeft de aanleg van 
zonnepanelen ook daadwerkelijk invloed op het energieverbruik. Vanuit die redenatie is geen enkel dak op 
Hollandse Kade geschikt waardoor de score laag uitvalt. Echter, kleinere daken kunnen voor individuele 
gebruikers ook zeer geschikt zijn voor de aanleg van zonnepanelen.  
 
CO2 uitstoot relatief laag; waterhuishouding en groen aandachtspunten 
Als gevolg van het relatief lage energie- en gasverbruik ligt de gemiddelde CO2 uitstoot ook relatief laag op 
Hollandse Kade. De bedrijven stoten gemiddeld 49 ton CO2 per jaar uit. We bekijken echter ook zaken als 
hittestress (rood weergegeven op de linker kaart in onderstaand figuur) en waterhuishouding. Deze hangen 
sterk samen met de aanwezigheid van groen op het bedrijventerrein. In het figuur is bedrijventerrein 
Hollandse Kade goed herkenbaar. Slechts 9% van het bedrijventerrein heeft een groen oppervlak en is 
daarom een aandachtspunt. De waterhuishouding zal naar verwachting een minder groot probleem zijn, 
doordat Hollandse Kade omringd is door groen.  
 
Figuur 12: Hittestresskaart (links) en Groenkaart (rechts) van Hollandse Kade 

Bron: Bureau Boot – Nationale Hittestress Kaart (peildatum april 2019) & BRT (2018); bewerking Stec Groep (2019) 

Verhogen organisatiegraad door periodieke schouw 
Ondernemers op het bedrijventerrein kunnen lid worden van de Ondernemersvereniging Abcoude-
Baambrugge (OVAB), welke opkomt voor ondernemersbelangen en waarbij kennisdeling en samenwerken 
centraal staat. Op bedrijventerrein Hollandse Kade is geen eigen collectief (of parkmanagementorganisatie) 
aanwezig. Een periodieke (jaarlijkse) schouw is wenselijk. Tijdens een schouw kunnen ondernemers samen 
met de gemeente De Ronde Venen en eventueel politie, brandweer en andere partijen afspraken maken 
om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer aan te pakken. Dit kan gaan om diverse maatregelen, 
waaronder: beveiliging, toezicht, investeringen in openbare ruimte etc. 
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Bijlage kaartbeelden Hollandse Kade 

Figuur 13: Leegstand (peildatum 20 mei 2019) 

 

Bron: Funda In Business (peildatum 20 mei 2019); bewerking Stec Groep (2019) 

Figuur 14: Leeftijd vastgoedvoorraad 

 

Bron: BAG (peildatum oktober 2018); bewerking Stec Groep (2019) 
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Locatieprofiel Baambrugge Noord 

           

Locatie 

 
 

Omvang & aanbod 
Bruto oppervlakte Netto uitgegeven 

3,0 hectare 2,1 hectare 

Bereikbaarheid 
 

Autobereikbaarheid 
 

Multimodaliteit 
 

OV-bereikbaarheid 

Lokale 
weg N-weg Snelweg 

Niet 
aanwezig Barge Rail 

Niet 
aanwezig Bus Trein 

Gebruiksmogelijkheden 
(bestemmingsplan) 

 
Milieucategorie 

 
Bouwhoogte 

 
Bebouwingspercentage 

t/m 2.1 8,5 m 36% / 29% 

Uitstraling 

Functioneel Modern gemengd Hoogwaardig 

 
 
 

  

Vastgoed 
Omvang: 

5.100 m2 bvo 
Leegstand: 

Geen leegstand 

Banen en vestigingen 
Aantal werkzame personen (2018) 

35 
Aantal bedrijfsvestigingen (2018) 

4 

Sectorverdeling 
(banen) 

 

76%

24%

Logistiek & groothandel

ICT, zakelijke en overige
dienstverlening
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Locatieprofiel Bovenkamp 

           

Locatie 

  

Omvang & aanbod 
Bruto oppervlakte Netto uitgegeven 

2 hectare 1,275 hectare 
Nog 0,025 hectare uitgeefbaar 

Bereikbaarheid 
 

Autobereikbaarheid 
 

Multimodaliteit 
 

OV-bereikbaarheid 

Lokale 
weg N-weg Snelweg 

Niet 
aanwezig Barge Rail 

Niet 
aanwezig Bus Trein 

Gebruiksmogelijkheden 
(bestemmingsplan) 

 
Milieucategorie 

 
Bouwhoogte 

 
Bebouwingspercentage 

t/m 3 9 m onbekend 

Uitstraling 

Functioneel Modern gemengd Hoogwaardig 

 
 
 

  

Vastgoed Omvang: 
8.000 m2 bvo 

Leegstand: 
Geen leegstand 

Banen en vestigingen 
Aantal werkzame personen (2018) 

150 
Aantal bedrijfsvestigingen (2018) 

13 

Sectorverdeling 
(banen) 

 

13%

13%

6%

25%

44%

Bouw, handel en reparatie

Industrie

Logistiek & groothandel

ICT, zakelijke en overige
dienstverlening

Consumentendiensten
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Locatieprofiel Spoorlaan 

           

Locatie 

 

 

Omvang & aanbod 
Bruto oppervlakte Netto uitgegeven 

4,0 hectare 3,1 hectare 

Bereikbaarheid 
 

Autobereikbaarheid 
 

Multimodaliteit 
 

OV-bereikbaarheid 

Lokale 
weg N-weg Snelweg 

Niet 
aanwezig Barge Rail 

Niet 
aanwezig Bus Trein 

Gebruiksmogelijkheden 
(bestemmingsplan) 

 
Milieucategorie 

 
Bouwhoogte 

 
Bebouwingspercentage 

t/m 4.1 onbekend 60% 

Uitstraling 

Functioneel Modern gemengd Hoogwaardig 

 
 
 

  

Vastgoed 
Omvang: 

12.250 m2 bvo 
Leegstand: 

Geen leegstand 

Banen en vestigingen 
Aantal werkzame personen (2018) 

80 
Aantal bedrijfsvestigingen (2018) 

21 

Sectorverdeling  
(banen) 

 

66%

11%

6%

11%
5% Bouw, handel en reparatie

Industrie

Logistiek & groothandel

ICT, zakelijke en overige
dienstverlening

Consumentendiensten
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Locatieprofiel Voorbancken 

           

Locatie 

 
 

Omvang & aanbod 
Bruto oppervlakte Netto uitgegeven 

3,5 hectare 2,6 hectare 

Bereikbaarheid 
 

Autobereikbaarheid 
 

Multimodaliteit 
 

OV-bereikbaarheid 

Lokale 
weg N-weg Snelweg 

Niet 
aanwezig Barge Rail 

Niet 
aanwezig Bus Trein 

Gebruiksmogelijkheden 
(bestemmingsplan) 

 
Milieucategorie 

 
Bouwhoogte 

 
Bebouwingspercentage 

t/m 3.2 15 m 70% 

Uitstraling 

Functioneel Modern gemengd Hoogwaardig 

 
 
 

  

Vastgoed 
Omvang: 

10.250 m2 bvo 
Leegstand: 

1.200 m2 bvo 

Banen en vestigingen 
Aantal werkzame personen (2018) 

105 
Aantal bedrijfsvestigingen (2018) 

28 

Sectorverdeling  
(banen) 

 
 

13%

13%

6%

25%

44%

Bouw, handel en reparatie

Industrie

Logistiek & groothandel

ICT, zakelijke en overige
dienstverlening

Consumentendiensten
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