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Adel verplicht: als je gespecialiseerd bent in het realiseren van 
duurzame bedrijfshuisvesting voor anderen, draai je je hand niet 

om voor een groter, moderner en duurzamer onderkomen als je 
zelf uit je jasje groeit. ‘Dan doen we dan ook niet,’ lacht directeur 
Jeroen Verbakel van Unibouw. ‘Met enkele andere bedrijven van 
de Van Dijk Groep waar we deel van uitmaken, betrekken we na de 
zomer een nieuw pand op Smartpark Gemert dat we momenteel 
zelf bouwen. De bedrijfshal van 2.500 m2 en het kantoor van 1.000 
m2 maken deel uit van een grotere gebiedsontwikkeling, die dankzij 
de herontwikkeling van het voormalige Unidek-terrein door de 
Van Dijk Groep onder de noemer ‘Groeien in Gemert’ ook de 
huisvesting van andere bedrijven mogelijk maakt.’

Visitekaartje _ Zonder een gasaansluiting maar met 
onder andere zonnepanelen, een warmtepomp, smart building 
technologie (om energie te besparen), veel natuurlijk groen en 
veel daglichtintreding, wordt de nieuwe Unibouw-vestiging een 
visitekaartje op het gebied van duurzaamheid waarin het ook nog 
eens aangenaam toeven is voor de medewerkers. ‘Maar dat geldt 
voor alle projecten die we realiseren,’ verzekert sales manager Fred 
Eggenhuizen. ‘Alle bedrijfsgebouwen die we realiseren zijn per 
definitie duurzaam. Onder invloed van de krappe arbeidsmarkt in 
veel regio’s, en zeker in de logistieke sector, is er de laatste jaren veel 
meer aandacht gekomen voor de kwaliteit van de werkplek. Met een 
prettige, gezonde ‘well being-werkomgeving’, kun je medewerkers 
aan je binden. Bovendien is er minder ziekteverzuim en presteren 
ze beter als ze goed in hun vel zitten en tevreden zijn over hun 
werkomgeving en -omstandigheden.’

Valt dat goed in te passen in de systeembouw 
waarmee unibouw groot is geworden? _ Verbakel: 
‘Heel goed. Dat hebben we onlangs nog bewezen met het 
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UNibOUw deNKT Als KeNNispARTNeR 
meT ONdeRNemeR mee OveR 

bedRijfspANd dAT bijdRAAgT AAN 
OpTimAlisATie veRdieNmOdel

Van een eerste analyse van de huidige én toekomstige behoefte tot de realisatie en, 
eventueel, het beheer en onderhoud: bij de realisatie van nieuwe bedrijfshuisvesting, 

neemt unibouw zijn klanten als professionele sparring- en kennispartner alle 
bouwzorgen uit handen. ieder proces begint met het vinden van de meest geschikte 

locatie en de site bouwgrondvinden.nl, een initiatief van unibouw, bewijst daarbij 
steeds meer zijn waarde.

e-commerce distributiecentrum van 56.000 m2 in Roosendaal 
dat we in opdracht van Delin Capital Asset Management 
(DCAM) hebben gebouwd en dat in gebruik is genomen door 
Lidl E-Commerce. Maar ook met een logistieke hub van 15.800 
m2 op bedrijventerrein Atlas Park in Amsterdam, eveneens in 
opdracht van DCAM, en met het nieuwe bedrijfspand van 10.000 
m2 van Hulshoff projectverhuizingen langs de A5 in Amsterdam, 
dat een belangrijke rol gaat spelen in de zogenaamde ‘last mile 
logistiek’. In alle gevallen gaan duurzaamheid en aangename 
werkomstandigheden hand in hand.’

Eggenhuizen: ‘Unibouw is vanouds een bouwbedrijf, maar heeft 
zich ontwikkeld tot een kennis- en full service nieuwbouwpartner. 
De bouw is het sluitstuk van een lang en intensief proces, dat begint 
met een grondige analyse van bedrijfshuisvestingsvraag van de 
klant. We denken op strategisch niveau mee met de ondernemer 
met als bottom-line: hoe kan het nieuwe bedrijfspand bijdragen aan 
optimalisatie van het verdienmodel, nu en in de toekomst?’

wat was in dat Verband de reden om in 2016 
bouwgrondVinden.nl te beginnen? _ Martijn 
van Deursen, binnen Unibouw verantwoordelijk voor 
Bouwgrondvinden.nl: ‘Schaarste aan grond. Iedere analyse van een 
bedrijfshuisvestingsvraagstuk, gaat gepaard met de vraag wat de 
meest geschikte bouwlocatie is voor het bedrijf in kwestie. Daarbij 
speelt de beschikbaarheid van bouwlocaties een rol, net als zaken als 
bereikbaarheid en arbeidspotentieel. Met Bouwgrondvinden.nl  
brengen we aanbod en vraag aan de voorkant bij elkaar. Mede 
dankzij de transparantie van het platform blijkt het in een behoefte 
te voorzien, ook voor onszelf.’

Verbakel: ‘Ondernemers die van Bouwgrondvinden.nl  
gebruik maken hoeven niet met Unibouw in zee te gaan, 
maar in de praktijk komt dat wel vaak voor. Het e-commerce 

DSV Venlo: Afmetingen: Hal: 81.000 m² Kantoor: 4.800 m²

MaxTrading: Afmetingen: Werkplaats, keuringstation, separate washal, 

magazijn en kantoren: 6.000 m²

Adezz: Afmetingen: Hal: 7.000 m² Kantoor:  1.500 m²

Adezz

Lidl Roosendaal (Delin Capital Asset Management): Afmetingen: Hal: 56.000 m² 

Kantoor: 4.200 m²
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distributiecentrum van Lidl is daar een goed voorbeeld van. De 
investeerder was op zoek naar een locatie in een bepaald gebied, 
vond die dankzij Bouwgrondvinden.nl en werd daardoor op het 
spoor gezet van Unibouw. Onze vaste werkwijze omschrijven we 
zelf als ‘ondernemend bouwen’: het bedrijfsproces van de klant 
staat centraal tijdens het stappenplan dat bestaat uit zes stappen, 
analyse, bouwgrond, financiering, ontwerp, realisatie en beheer 
en onderhoud, die nauw met elkaar verbonden zijn. Tijdens het 
hele bouwtraject onderscheidt Unibouw zich als een ervaren, 
betrouwbare, innovatieve en vindingrijke partner die, ook heel 
belangrijk, helder communiceert.’ 

Van Deursen: ‘Dat er zoveel gebruik wordt gemaakt van 
Bouwgrondvinden.nl, komt omdat er naast het aanbod van 
gemeenten ook steeds meer aanbod van marktpartijen te vinden is. 
Als je echt wilt weten wat er in een regio allemaal beschikbaar is aan 
potentiële bouw- en ontwikkellocaties, kun je niet om de site heen. 
De meerwaarde zal alleen maar groter worden naarmate we er meer 
functionaliteiten aan toevoegen, bijvoorbeeld op het gebied van 
branche en energie-infrastructuur. Daardoor zullen ondernemers die 
op zoek zijn naar een bouwlocatie steeds gerichtere zoekopdrachten 
kunnen invoeren.’

waar liggen de komende jaren 
groeimogelijkheden Voor unibouw? _ Verbakel: 
‘Dat e-commerce zo’n grote vlucht heeft genomen, en het eind 
van die ontwikkeling is nog lang niet in zicht, heeft grote gevolgen 
op logistiek gebied. Aan de randen van steden moet een netwerk 
van logistieke distributiecentra van 2.500 tot 10.000 m2 komen, 
van waaruit op duurzame wijze ‘the last mile’ kan worden 
overbrugd: het laatste traject om via internet bestelde producten 
bij consumenten af te leveren, met behulp van kleine, elektrische 

voertuigen. Dankzij onze specialisatie en unieke werkwijze zijn wij 
als geen ander in staat om dergelijk hubs zo efficiënt en duurzaam 
mogelijk te initiëren, te ontwikkelen en te realiseren.’

Eggenhuizen: ‘Dat onze aanpak werkt, blijkt ook uit de hechte, 
duurzame relatie die we met veel opdrachtgevers hebben. DCAM 
is er één van. Op de Mipim in Cannes hebben we eerder dit jaar de 
meeste recente opdracht getekend, voor een distributiecentrum van 
12.000 m2 aan de Waalhaven in Rotterdam. DSV is ook een klant, 
en bepaald niet de minste binnen de logistieke sector, die terug blijft 
komen.’

Verbakel: ‘Bedrijven als Tuinderij Vers en Friesland Campina 
staan model voor onze sterke positie in de agri- en foodsector. Dat 
de Unibouw-werkwijze en -filosofie grenzeloos is, blijkt trouwens 
uit onze expansie in Duitsland. Met name in Nordrhein-Westfalen 
hebben we al een aantal mooie projecten gerealiseerd. Het is nog 
een kwestie van tijd voor we ons daar met een eigen vestiging nog 
beter op de kaart gaan zetten.’

Eggenhuizen: ‘Op eigen kracht. Dat vind ik het mooie van 
Unibouw: er is sprake van een beheerste, autonome groei, die 
helemaal op eigen kracht wordt gerealiseerd. Als ik kijk naar onze 
organisatie en de manier van ‘ondernemend bouwen’ waarmee we 
ons in de markt onderscheiden, durf ik te stellen dat die groei de 
komende jaren gaat doorzetten.’

mede dankzij 
bouwgrondvinden.nl  
heeft Unibouw als 
geen ander zicht op 
bedrijventerreinen 
in Nederland. welk 
bedrijventerrein is 
inspirerend, bijvoorbeeld 
als het gaat om het beleid 
van de gemeente dat 
er aan ten grondslag 
ligt? Van Deursen: ‘Ik 
kan er nog veel meer 
noemen maar wat mij 
als eerste te binnen 
schiet is Borchwerf II in 
Roosendaal, waar we het 
distributiecentrum van 
Lidl hebben gerealiseerd.’
Verbakel: ‘Klopt. Dankzij 
de ligging vlakbij de A17 
is de bereikbaarheid 
uitstekend.’
Eggenhuizen: ‘Goed 
ingepast in de omgeving 
is er sprake van een 
mix van kleine en grote 
bedrijven, die een goede 
uitstraling met elkaar 
gemeen hebben.’
Verbakel: ‘Borchwerff II 
is een mooie combinatie 
van herontwikkeling en 
nieuwbouw. Alle lof voor 
de pro-actieve rol van 
de gemeente. En voor 
de projectorganisatie 
die er in het leven 
is geroepen om, als 
schakel tussen gemeente 
en marktpartijen, 
de ontwikkeling te 
stroomlijnen. Dat is daar 
zonder meer heel goed 
gelukt.’

Martijn van Deursen, Fred Eggenhuizen

Hulshoff, Afmetingen: Hal: 10.000 m². Bijzonderheden: Full electric, zonnepanelen, 

projectverhuizingen en stadsdistributie

Tuinderij Vers: Afmetingen: Hal: 2.640 m² Kantoor: 330 m² Bijzonderheden: Food, 

Hi-care, HACCP eleisen

Delin Amsterdam Fase 1: Afmetingen: Hal: 15.800 m² Kantoor: 1.110 m². Bijzonderhe-

den: e-commerce, Last Mile, CoolBlue, stadsdistributie

Stadler: Afmetingen: Hal: 1.000 m² Kantoor: 100 m². Bijzonderheden: Trein  

onderhoudshal

‘ DAt hEt ‘onDERnEmEnD BouwEn’ VAn 
unIBouw wERKt, BLIjKt ooK uIt DE  
hEchtE, DuuRzAmE RELAtIE DIE wE meT 
veel OpdRAchTgeveRs hebbeN’


