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Iedereen bij 
ons heeft 
een enorme 
drive

Natuurlijk, een gesprek over VGP 
gaat over logistiek, mooie locaties en 

innovaties. Maar het gaat ook over 
liefde voor het vak, lange termijn 
relaties en verantwoordelijkheid 

voor toekomstige generaties. Het is 
duidelijk: hier werken mensen met 

hart voor de zaak en de wereld. 
Dat is het DNA van de groep, 

zegt Geerd van Helden. 
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VGP ontwikkelt logistiek en 
semi-industrieel vastgoed voor de 

eigen portefeuille en voor joint ventures. De kracht van de groep zit 
onder meer in de kennis en ervaring over de volle breedte van de 
sector, met tevens een ruime technische competentie binnen de 
eigen Europese organisatie. ‘Doordat we niet alleen optreden als 
ontwikkelaar, maar ook als eindbelegger, creëren wij een unieke 
positie om in te zetten op langjarige relaties met onze klanten’, zegt 
Geerd.

Die betrokkenheid is kenmerkend voor VGP. ‘Iedereen bij ons 
heeft een enorme drive.  We doen het met en voor elkaar. Dat zegt 
alles over de organisatie. We zijn een familiebedrijf met korte lijnen 
en bouwen om (van) te houden. VGP voelt dan ook als een echte 
Europese familie. We zijn actief in veel landen, maar de spirit is 
overal hetzelfde. Dat familiale DNA bewaken we dan ook bewust. 
Behalve de gezamenlijke mentaliteit is er ook een gezamenlijke 
werkmethode. Dat leidt tot een mooie groei, nieuwe mensen en 
landen die we aanboren.’

Passie
Geerd van Helden benadrukt alvast dat zijn werk zijn passie 

is. Als Commercieel Directeur Benelux houdt hij zich bezig met 
de verhuur van de portefeuille, het onderhouden van relaties en 
het helpen zoeken naar uitbreidingsmogelijkheden en nieuwe 
bouwlocaties. ‘Het is fascinerend om samen te mogen werken 
met zoveel verschillende klanten, actief in verschillende sectoren 
met elk hun eigen uitdagingen en bedrijfsculturen. Door nauw 
samen te werken kunnen we helpen bij het realiseren van 
verbeteringen in de supply chain; dat loopt van de logistiek tot de 
productie, bevoorrading en leveringsprocessen. Dat zit niet alleen 
in het ontwerp van het gebouw, maar vooral ook in het optimaal 
benutten van de binnenruimte. Verder ben ik trots op de nauwe 
samenwerking zowel binnen ons team in Nederland als met 
specialisten binnen onze organisatie uit het buitenland, en de 
uitdagende onderwerpen zoals bijvoorbeeld de last-mile evolutie, 
procesontwerp en duurzaamheid. Zo blijf je constant nieuwe zaken 
bijleren.’

-
Wat is jullie visie op de logistieke vastgoedmarkt? 
‘De logistieke vastgoedmarkt kent een aantal trends die elkaar 

gedeeltelijk versterken binnen de dynamiek van vraag en aanbod. 
Zo zorgt de consumentenvraag voor online shopping voor een 
noodzaak om de distributieketen met onder andere last mile te 
versterken. Daarnaast zorgen ontwikkelingen op het wereldtoneel 
ervoor dat bedrijven productieprocessen en toeleveringsketens 
onder een vergrootglas houden. Voorts is een aanzienlijk deel 
van de markt ondergebracht in gebouwen die op de lange termijn 
niet voldoen aan de eisen met betrekking tot duurzaamheid 
en leefbaarheid - deze gebruikers zoeken op termijn nieuwe 
huisvesting. De processen in de gebouwen worden ook steeds 
complexer. Om de binnenruimte zo efficiënt mogelijk te benutten 
zijn vaak grote investeringen nodig. En tenslotte is er nog de vraag 

VGP 

vanuit de samenleving om efficiënt om te springen met de beperkt 
beschikbare ruimte en deze duurzaam te benutten.’ 

Duurzaamheid staat bij VgP hoog in het vaandel. Hoe geven jullie 
dat vorm?
‘Wij vatten duurzaamheid breed op. Het gaat veel verder dan 

zonnepanelen op het dak. Het gaat ook om de levenscyclus van een 
gebouw. Daarbij kijken we naar het materiaalgebruik en de CO2 
voetafdruk, maar ook naar de levensduur en de flexibiliteit om in 
de toekomst het gebruik binnen een gebouw aan te kunnen passen 
aan veranderende eisen van bestaande of nieuwe huurders. Onze 
bouwstandaard is geënt op een groot segment van activiteiten, van 
puur logistiek handelen of e-commerce, tot het opzetten van een 
productielijn of een combinatie daarvan. Ons doel is daarbij om niet 

Achtergrond VgP:

VgP n.V. is een 

toonaangevende pan-europese 

ontwikkelaar, manager en 

eigenaar van kwalitatief 

hoogstaand logistiek en 

semi-industrieel vastgoed. 

VgP werkt volgens een volledig 

geïntegreerd businessmodel 

met capaciteiten en 

uitgebreide ervaring in de hele 

waardeketen. de groep heeft 

een grondbank (in eigendom 

of vastgelegd) van 10,94 

miljoen m2. de strategische 

focus ligt op de ontwikkeling 

van logistieke en semi-

industriële businessparken. 

VgP, opgericht in 1998 als 

een familiebedrijf in tsjechië, 

heeft vandaag meer dan 350 

medewerkers in dienst en is 

actief in 14 europese landen 

zowel voor eigen rekening als 

voor rekening van verschillende 

50:50 joint ventures. Per 31 

december 2021 bedroeg de 

Bruto Vermogenswaarde van 

VgP, inclusief de joint ventures 

tegen 100%, € 5,75 miljard 

en het bedrijf had een netto 

Vermogenswaarde (ePrA nAV) 

van € 2,33 miljard. VgP staat 

genoteerd op euronext Brussel 

(ISIn: Be0003878957). 

‘ Het logistieke vastgoed 
in Nederland biedt 
een interessant 
investeringsklimaat 
voor grote 
internationale 
beleggers’

alleen ons eigen energiegebruik maar ook het gebruikersprofiel en 
de CO2-afdruk van onze huurders binnen de doelstellingen van het 
Parijse klimaatakkoord te laten bewegen. 

Verder hebben we op een van onze daken een bijenproject om de 
bijenpopulatie te stimuleren en de biodiversiteit te ondersteunen. 
Daarnaast is de inpassing in de omgeving ook een speerpunt, 
zodat maatregelen rond biodiversiteit en bijvoorbeeld fietspaden 
passen bij de bestaande groene en bebouwde infrastructuur, en 
dat de vereiste skills voor banen bij onze huurders zijn afgestemd 
op (en vaak in samenspraak met) de lokale gemeente en 
opleidingsinstituten. 

Een ander mooi voorbeeld van ons duurzaamheidsbeleid is de 
VGP Foundation waarbij VGP inmiddels meer dan 7 miljoen euro 
heeft gedoneerd. Dat loopt van educatie voor minder bedeelde 

VGP Park Roosendaal. Geautomisatisserd warehouse van Active Ants.
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kinderen tot natuurprojecten en het behoud van het cultureel 
erfgoed. Dit willen we verder uitbouwen.’

Jullie zijn ook actief in Nederland. Wat maakt dit land tot een 
interessante markt?
‘Nederland is, mede dankzij de verschillende havens, een poort 

van en naar Europa. Dat maakt het een hotspot voor Europese 
logistiek. Ook al is het een klein landje, er zit veel kennis, kunde en 
specialisaties, kijk bijvoorbeeld naar de havens, of de faam van de 
technische sector in de regio Eindhoven. De Nederlandse markt 
is vooruitstrevend als het gaat om duurzaamheid, certificering, 
technologische evolutie en ook zeker de uitstraling van het logistieke 
vastgoed. Hierdoor biedt het logistieke vastgoed in Nederland 
tevens een interessant investeringsklimaat voor grote internationale 
beleggers.’

Noem eens een paar Nederlandse projecten waar jullie trots op 
zijn?
‘Onze eerste realisaties op Nederlandse bodem zijn VGP Park 

Nijmegen en VGP Park Roosendaal waar we met een klein, maar 
sterk team nieuwe ‘landmarks’ hebben gerealiseerd. VGP Park 
Nijmegen, in Oosterhout (Gld) is een schoolvoorbeeld van ons 
kunnen. De eerste ontwikkeling omvat een multi-tenant gebouw 
van ca. 67.000m2 b.v.o. waarin logistiek, e-commerce en productie 
samen onder één dak zitten. Bedrijven kunnen hier groeien, hun 
ambities nastreven en elkaar in goed contact zelfs versterken. 
Zo worden er bij Conpax milieuvriendelijke disposables en 
foodverpakkingen geproduceerd, gecombineerd met de logistieke 
tak van het bedrijf en worden aan de andere kant van het gebouw 
de online bestelde boodschappen van Albert Heijn vanuit het Home 
Shop Center verdeeld.’

Wat is de belangrijkste uitdaging voor de nabije toekomst?
‘Het is een enorme uitdaging om binnen onze criteria nieuwe 

ontwikkellocaties te vinden op de A-locaties. Dit, in combinatie met 
onze duurzaamheidsambities, maakt dat er een sterke focus voor 
nieuwe locaties ligt op de herontwikkeling van brownfields. Het 
gaat daarbij vaak om complexe maar mooie projecten op bestaande 
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bedrijventerreinen, dicht bij grotere steden en gemeenten. Zo zijn 
we momenteel in Heidelberg (DE) een hightech industrieel park 
van ca. 80.000 m² aan het realiseren. En in La Naval (ESP), dichtbij 
Bilbao, zullen we met de nodige zorg en ambities de monumentale 
La Naval scheepswerf herontwikkelen voor de komende generaties. 
Onze slogan is niet voor niets ‘building tomorrow today’. Brownfields 
vormen nu al de grote meerderheid van onze nieuwe projecten 
in West-Europa en we verwachten dat deze trend verder zal 
doorzetten.’

Wat heeft de wereld van logistiek met stip nodig en wat moet er 
gebeuren om dat te realiseren?
‘Consumenten verwachten vandaag de dag de levering op 

dezelfde of volgende dag, gratis verzending en vrijwel onmiddellijke 
toegang tot meer artikelen dan een fysieke winkel kan bevatten. 
Door technieken van Just-In-Time voorraadbeheer en levering in 
te voeren, kunnen bedrijven concurrerend blijven. De beschikbare 
ruimte is echter beperkt en duurzaamheidseisen worden steeds 
strikter. Daarom is het van belang dat onze klanten ontwikkelen 
richting gestroomlijnde systeemontwerpen, verspilling elimineren 
en processtromen verbeteren met inbegrip van de flexibele 
capaciteit. VGP heeft alles in huis om onze klanten hierbij te 
assisteren.’

Hoe zien jullie de toekomst van logistiek?
‘Het is duidelijk dat enerzijds e-commerce en automatisering een 

belangrijke rol spelen in de toekomst van de logistiek. Anderzijds zal 
de sector ook duurzaamheidsbelangen en ambities verder moeten 
nastreven en implementeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een 
elektrische vloot, of structurele samenwerkingen om ritten met lege 
vrachtwagens te beperken.’

tot slot: wat zijn jullie eigen plannen voor de toekomst?
‘Wij hebben momenteel een mooie pipeline, zowel Europees als 

voor de Nederlandse markt. Hier zullen wij onze missie en visie op 
uitwerken en daarnaast inzetten op nieuwe kansen, waarbij wij als 
VGP het verschil kunnen maken.’

‘�Brownfields�vormen�nu�al�de�
grote meerderheid van onze 
nieuwe�projecten�in�West-
Europa�en�we�verwachten�
dat deze trend verder zal 
doorzetten’

La Naval Brownfield project

VGP Park Nijmegen

‘�We�zijn�actief�in�veel�landen,�
maar�de�spirit�is�overal�
hetzelfde’


