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Goodman kiest 
positie dichtbij 
de consument

De in Sydney genoteerde Goodman Group 
is een van ’s werelds grootste logistiek 

vastgoedondernemingen. Onderscheidend is 
de complete propositie die aan klanten wordt 

geleverd: het vastgoed wordt ontwikkeld nabij grote 
stadskernen, beheerd en in eigendom gehouden 

voor de lange termijn. Kwaliteit door de gehele 
levenscyclus en met focus op maatschappelijke 

relevantie. Landenmanager Lien Standaert neemt 
ons mee in de visie van Goodman op preferente 
locaties, vastgoedconcepten en duurzaamheid.
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Het is een 
indrukwekkende reis 
die deze onderneming 

heeft afgelegd. Australiër Greg Goodman kocht 
begin jaren negentig van de vorige eeuw zijn eerste 
vastgoedobject, een industrieel complex in Sydney. 
In 1995 stond de teller al op acht gebouwen en werd 
Goodman beursgenoteerd in Australië en niet veel later 
volgde de internationale expansie. Inmiddels maken een 
kleine 400 objecten deel uit van de vastgoedportefeuille 
- verspreid over 14 landen - met een belegd vermogen 
van circa 43,6 miljard euro. Wereldwijd maken meer 
dan 1.700 klanten gebruik van het industrieel en 
logistiek vastgoed. 

Via Engeland kwam ook het Europese continent in 
beeld, zo legt Lien Standaert uit. Zij is landenmanager 
voor België en Nederland. ‘Goodman nam enkele 
Europese spelers over en legde daarmee de basis voor 
de uitbouw van Europese platform.’ Standaert kwam zelf 
aan boord in 2011, na studies in Structural Engineering 
en General Management. ‘Goodman bood mij deze 
perfecte combinatie aan: een in wezen bouwkundig 
product maar wel met volop oog voor de bedrijfsvoering 
van onze klanten en de wensen die daaruit voortvloeien 
ten aanzien van hun bedrijfshuisvesting.’ Na onder 

meer in Stockholm voor de noordelijke Goodman-markt 
gewerkt te hebben, is zij nu verantwoordelijk voor 
de dagelijkse aansturing van de business in de Lage 
Landen.

Hoe staat Goodman ervoor op de Nederlandse markt 
voor bedrijfsvastgoed?
‘Onze positie wordt voortdurend sterker. Nederland 

is voor ons een zeer interessant werkgebied, met een 
grote nadruk op distributie, de doorvoer naar Duitsland 
en de aanwezigheid van de grote havens. Een markt 
met veel dynamiek waar wij inmiddels 540.000 m2 
vastgoed in bezit en beheer hebben. De pijplijn met 
nieuwe projecten is circa 140.000 m2 groot en gevuld 
met hoogwaardige en duurzame logistieke ruimte. 
We mikken daarbij met name op de Randstad en 
daarbinnen zijn Amsterdam, Utrecht en Rotterdam voor 
ons de belangrijkste vestigingslocaties. Aanvankelijk 
opereerden we vooral in en vanuit Zuid-Nederland 
maar we zien dat consumentenpatronen veranderen. 
En daarmee willen ook onze opdrachtgevers dichtbij 
de eindgebruiker zitten: veel bedrijven die leveren aan 
de consument willen binnen een half uur een miljoen 
mensen kunnen bereiken. Daarmee hebben ook wij 
onze focus meer verlegd naar het metropolitane gebied.’

Goodman

‘ Flexibiliteit is een 
doelstelling die 
vanaf het ontwerp 
van een gebouw 
hoog op de agenda 
staat.’ 

wie behoren er tot de klanten van Goodman en 
waarom sluit jullie integrale benadering aan op hun 
wensen?
‘In continentaal Europa bedienen we onder meer 

Amazon, DHL, Zalando, BMW en DB Schenker. In 
Nederland is onze klantenportefeuille voornamelijk 
samengesteld uit grote logistieke partijen zoals UPS, 
Kuehne+Nagel, DPD. Maar evengoed wereldspelers 
zoals de Japanse onderneming Kubota, producent van 
landbouwmachines, die eind vorig jaar een groot deel 
van ons distributiecentrum Alblasserdam Logistics 
Centre van 65.000 m2 in gebruik heeft genomen. 

17.000 m2 stadsboerderij op het dak + 11.000 m2 zonnepanelen

GreenDock, 90.000 m2 innovatieve logistieke ruimte op 5 km van hartje Parijs

‘ Transformatie 
van bestaand 
bebouwd gebied 
is intrinsiek 
duurzaam – want 
gaat niet ten koste 
van waardevol 
open landschap’
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Daarnaast werken we ook nauw samen met lokale 
spelers. Wij vinden die mix heel interessant en zetten 
daar ook bewust op in. Onze opdrachtgevers worden 
aangesproken door de lange termijn aanpak die wij 
voorstaan en waarin de volledige levenscyclus van de 
huisvesting centraal staat: van duurzaam ontwikkelen 
tot en met beheer en exploitatie. Goodman heeft 
niet alleen het belang van de eerste gebruiker voor 
ogen maar kijkt voor jaren vooruit. Vanuit die visie 
realiseren we kwalitatief hoogstaande gebouwen met 
de hoogste standaard op het gebied van bouwtechniek 
en duurzaamheid, in een nadrukkelijk partnership 
met onze klanten. Steeds gaat het erom hun wensen 
te vertalen in de beste gebouwaanbieding; dat kan 
zowel om nieuwbouw als het aanpassen van bestaande 
gebouwen gaan.’

Kijkend naar de locaties waar jullie voor in de markt 
zijn, waar gaat de voorkeur van Goodman naar uit?
‘Nabijheid van de havens en snelwegen is belangrijk; 

onze gebouwen moeten goed verbonden en bereikbaar 
zijn. In het nieuwe centrum in Alblasserdam dat ik 
noemde, heeft Kubota een directe toegang tot de 
containerterminal - dat scheelt heel veel tijd en gedoe. 
De klant wil nu eenmaal steeds sneller zijn pakket 

‘ Onze 
opdrachtgevers 
worden 
aangesproken 
door de 
lange termijn 
aanpak die wij 
voorstaan’

geleverd krijgen, dat is een trend die over de hele linie 
waarneembaar is. Daar komen andere ontwikkelingen 
bij zoals gemeenten die hun binnensteden afsluiten 
voor verkeer dat schadelijke emissies uitstoot; het 
elektrisch vervoer neemt daar de rol over in de 
distributie. En wij haken daarop aan door onze centra 
op strategische plekken in het stedelijk kerngebied 
te realiseren. In toenemende mate komen daarvoor 
zogenaamde brownfield-locaties in beeld; plekken die 
al een gebruik kennen en worden herontwikkeld naar 
de eisen van deze tijd. Transformatie van bestaand 
bebouwd gebied is daarmee intrinsiek duurzaam - want 
dat gaat niet ten koste van waardevol open landschap. 
Ik schat in dat 90 procent van onze investeringen de 
laatste drie jaar zich hebben gericht op dit soort locaties, 
in het laatste jaar zelfs 100 procent. Zeker vanuit 
duurzaamheidsperspectief geloven wij heel sterk in een 
hergebruik van wat er al is.’

Duurzaamheid in relatie tot locatiekeuze is één 
ding, krijgt dit thema ook op andere manieren een 
invulling binnen Goodman?
‘We besteden hier ook bij de uitvoering van 

de individuele gebouwen zeer veel aandacht aan. 
Flexibiliteit is bijvoorbeeld een doelstelling die vanaf 

het ontwerp van een gebouw hoog op de agenda 
staat. Oftewel: ervoor zorgen dat een object meerdere 
wensen kan accommoderen, ook in de loop van 
de tijd. Dat het vastgoed mee kan bewegen met de 
samenleving en de markt. Een ander belangrijke 
manier om invulling te geven aan een verantwoorde 
omgang met de aarde is het beperken van het 
ruimtebeslag. We werken met efficiënte layouts 
bij onze gebouwen en daarnaast zetten we steeds 
vaker in op meerlaagse gebouwconcepten. Dat 
begon destijds al toen we in Hong Kong onze eerste 
projecten realiseerden en waar je bijna verplicht de 
hoogte in moet vanwege de enorme grondwaarde. 
We hebben daar het hoogste logistiek gebouw ter 
wereld ontwikkeld, het Goodman Interlink, 15 
verdiepingen hoog. Maar inmiddels realiseren we ook 
bijvoorbeeld in Parijs-Gennevilliers een meerlaags 
distributiecentrum; GREEN DOCK. Dit uiterst 
duurzaam logistieke centrum strekt zich uit over 
vier verdiepingen en staat in directe verbinding met 
de Seine. Ik voorspel dat we ook in Nederland in de 
toekomst meer van dat soort ontwikkelingen zullen 
zien. Het combineert bedrijvigheid, duurzaamheid en 
multimodaliteit op een vernieuwende en inspirerende 
wijze.’

‘ Wij realiseren 
onze centra op 
strategische plekken 
in het stedelijk 
kerngebied’

ATL Logistics Centre, Hong Kong

Landenmanager Lien Standaert


