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sinds juni 2019 nemen jullie  
de rol van pionier aan, hoe krijgt  
dat vorm?
‘Wij bouwden een portefeuille die zich 

puur focust op de ‘last mile’. Dat is in het 
verleden nooit eerder gedaan. Daarin 
kijken wij naar de behoefte en het type 
huurder: hoe kunnen we voorzien in 
zijn verzorgingsgebied? Daarin focussen 
we ons niet alleen op Amsterdam en 
Rotterdam, maar ook op de G20 steden, 
zoals een Deventer.’

Waar kan ik aan denken bij ‘ 
de behoefte’ van een last  
mile huurder?
‘Ruimtebehoefte. Die staat niet vast. 

We hebben tal van klanten die met 
vijfhonderd meter begonnen en nu een 
ruimtebehoefte van 2.000 meter hebben. 
Deze branche groeit immers ongelofelijk 
hard. Daarom bieden wij onze klanten 
flexibiliteit aan. Daar houden we al 
rekening mee bij de herontwikkeling van 
een gebouw.’

Hoe passen jullie het vastgoed aan naar 
zo’n flexibele huurbehoefte?
‘Dat is het leuke aan dit type vastgoed. 

Het is veelal jaren 80, 90 of nog ouder. Deze 
traditionele bedrijventerreinen kun je met 
de juiste aandacht heel geschikt maken 
voor de juiste ruimtebehoefte. Denk aan 
een andere lay-out, terreininrichting, extra 
deuren, loading docks en voorzieningen in 

Mileway: het 
grootste last 
Mile logistiek 
vastgoedbedrijf 
van europa

Met meer dan 1.700 vastgoedobjecten 
met directe toegang tot meer dan honderd 
Europese steden, is Mileway het grootste 
last mile logistiek vastgoedbedrijf van 
Europa. Martijn Verhaaf, Country Director 
Netherlands: ‘Ons onroerend goed bevindt 
zich in de directe omgeving van grote 
Europese steden en wij blijven uitbreiden 
om aan de behoefte van onze klanten 
te voldoen. Dan heb ik het over kleine, 
lokale tot en met de grote internationale 
bedrijven.’

Als nummer één verbinder met stedelijke 
gemeenschappen maakt Mileway de last 
mile korter, hoe doen jullie dat?
‘Met de opkomst van e-commerce 

is de vraag naar vastgoed voor de ‘last 
mile’ gegroeid. Voorheen waren dit 
bedrijventerreinen die we ‘light industrial’ 
noemden. Dat veranderde met de opkomst 
van  pakketdiensten, directe levering en zelfs 
‘same day delivery’. Om daarin te kunnen 
voorzien, heb je immers logistieke ruimte 
nodig die dicht bij een stad ligt.’  

Mileway heeft vastgoed in meer dan honderd 
Europese steden. Daarmee biedt de organisatie 
haar klanten rechtstreeks toegang tot de 
stedelijke consument. Dat laatste traject, voordat 
een product de eindklant bereikt, noemt Mileway 
‘last mile logistics’. ‘Wij verkorten de last mile 
met ons onroerend goed in de directe omgeving 
van grote Europese steden, zodat producten en 
diensten sneller geleverd kunnen worden.’

‘ We hebben tal 
van klanten die 
met vijfhonderd 
meter begonnen 
en binnen drie jaar 
een ruimtebehoefte 
van 2.000 meter 
hadden’
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Martijn Verhaaf

Country Director netherlands 

is de logistieke sector de 

levensader van onze economie? 

ja. investering in logistieke 

infrastructuur is de sleutel 

tot economische groei. De 

unieke rol van onze sector in 

de toeleveringsketen geeft 

bedrijven meer capaciteit 

om producten en diensten 

te genereren en te leveren. 

We geven economieën een 

impuls door bedrijven dichter 

bij nieuwe binnenlandse en 

internationale markten te 

brengen, om zo te voldoen aan 

de consumenten-vraag.

noem eens wat projecten 

waarin alles precies goed werd 

afgeleverd?

Onze projecten aan de 

Gyroscoopweg en de Zalmweg. 

Daar hebben we flinke 

verbeteringen aangebracht, 

zoals de installatie van 

ledverlichting, energiezuinige 

verwarming en dakisolatie.

Welke technologieën en 

innovaties zullen het verschil 

gaan maken in logistiek 

vastgoed?

We verwachten dat meer 

projecten vanaf de start 

worden ontworpen met geen 

of weinig CO
2
-uitstoot, zuinige 

klimaatbeheersing en centrale 

bediening per gebouw. Plus 

schone energiebronnen op 

locatie zoals zonnepanelen én 

de mogelijkheid om verbinding 

te maken met externe ‘smart 

grids’ in lokale en regionale 

gemeenschappen.

We werken voortdurend 

aan oplossingen om de 

bedrijfs-processen van onze 

klanten te optimaliseren, 

zoals het efficiënter maken 

van leveringssystemen 

voor verpakkingen en 

productverwerking. We 

vergeten echter ook nooit 

de menselijke kant van 

innovatie. We voegen 

steeds meer welzijns- en 

ontspanningsruimten toe voor 

elektriciteit. Daarnaast kijken we uiteraard 
ook naar duurzaamheid.’

Hoe kom je van een traditioneel 
bedrijfspand naar een duurzaam last 
mile pand?
‘Op het eerste oog lijkt het misschien 

alsof je niet zo gek veel kunt veranderen. 
Maar daar vergis je je in. Je kunt van het gas 
af gaan, veel meer met led werken en een 
betere isolatie, zonnepanelen en een slimme 
bemetering toepassen. Zo’n verduurzaming 
pakken wij overigens niet alleen, maar 
samen met onze klanten aan. Wat kunnen 
en willen zij doen om het gebouw te 
optimaliseren? 

Sinds 2021 hebben we ook een aparte 
ESG afdeling die onderzoekt hoe we die 
doelstelling kunnen behalen. Zo willen wij 
bijvoorbeeld in een kort tijdsbestek overal 
led verlichting hebben, waardoor we de 
panden meer eigentijds maken en passend 
bij de markt waarin we opereren.’

werknemers en richten ons nog 

meer op de veiligheid van de 

faciliteiten op locatie.

Welk type bedrijf heeft de 

meest innovatieve ideeën?

Levensmiddelenbedrijven die 

de sector hebben opgeschud, 

zijn een goed voorbeeld 

van hoe een klantgerichte 

aanpak de shopervaring kan 

veranderen. 

neem onze klant Picnic. Dat is 

een succesvolle nederlandse 

online supermarkt die 

boodschappen rechtstreeks bij 

klanten thuisbezorgt. Zij weten 

hoe essentieel locatie is om te 

voldoen aan de behoeften en 

wensen van klanten. Picnic 

kiest kleinere stedelijke centra, 

dicht bij waar mensen wonen, 

die wel groot genoeg zijn om 

voorraden voordelig op te 

slaan. Zo kunnen ze die snel 

bezorgen met hun elektrische 

wagenpark.

Wat zijn de grootste 

uitdagingen voor logistiek 

vastgoed? 

het aanbod van goede 

stedelijke locaties. De 

uitdaging van het leveren van 

goederen aan eindgebruikers 

in een steeds verder 

verstedelijkte omgeving. 

en last-milepanden dicht 

bij de stad die een nog 

belangrijker en gewilder deel 

van de logistieke waardeketen 

vormen. 

Wat is jullie kijk op logistiek 

vastgoed op de langere termijn?

De toekomst van logistiek 

vastgoed draait helemaal 

op connectiviteit. Bedrijven 

willen steeds dichter bij hun 

toeleveringsketens en hun 

klanten zitten. We moeten 

mensen samenbrengen. 

Wat zijn de trends en wat 

kunnen jullie daarmee doen?

Duurzaamheid en technologie. 

Die twee zijn onlosmakelijk met 

elkaar verbonden. en zullen de 

komende jaren alleen nog maar 

belangrijker worden omdat 

onze kijk op stedelijk wonen en 

hoe we zakendoen verandert. 

We voeren in nederland 

al een eSG-programma in: 

we beleggen in duurzame 

upgrades van onze panden en 

dat gaat hand in hand met de 

technologische vooruitgang 

in zowel onze panden als in de 

hele waardeketen. 

Welke nieuwe kansen en 

uitdagingen wachten ons in de 

toekomst?

De uitbreiding van steden. De 

ontwikkeling van stedelijke 

centra (urban hubs) biedt 

kansen voor het opzetten van 

logistieke last-milecentra 

in regio’s die tot nu toe niet 

werden overwogen, maar 

die straks voor bedrijven 

aantrekkelijke locaties kunnen 

zijn. De uitdaging is om dat op 

een duurzame manier te doen. 

Winnaars hierin zijn logistieke 

‘ In Amsterdam legden we 
energiezuinige verwarming, 
ledverlichting en dakisolatie 
aan. Daarnaast zorgden 
we ervoor dat het gebouw 
hybride in te richten is, 
waardoor het meebeweegt 
met de ruimtebehoefte van 
de huurders’

Voorbeeldje?
‘Neem ons gebouw aan de 

Gyroscoopweg in Amsterdam West. Wij 
maakten het geschikt voor meerdere 
klanten, waaronder een Urban Arrow en 
Red je Pakketje. En legden energiezuinige 
verwarming, ledverlichting en dakisolatie 
aan. Daarnaast zorgden we ervoor dat het 
gebouw hybride in te richten is, waardoor 
het meebeweegt met de ruimtebehoefte 
van de klanten.’

Waar liggen kansen voor de last  
mile logistiek?
‘In een intensievere samenwerking 

met gemeenten. Voor een duurzame 
ontwikkeling van de steden moeten 
alle componenten in de planning 
worden meegenomen, van huisvesting 
en bijbehorende voorzieningen tot 
e-commerce en logistiek. Ik denk dat 
we daarin veel meer de mix moeten 
gaan opzoeken. Dus niet alleen een 

panden die de vraag van de 

toekomst beantwoorden. Maar 

wat is die vraag? 

hoe blijven we op duurzame 

wijze groeien? er is een 

grote behoefte om logistiek 

efficiënter te maken in 

stedelijke gebieden. en de 

negatieve invloed ervan op 

milieu en maatschappij te 

beperken. Denk aan verkeers-

opstoppingen, uitstoot 

van broeikas- en andere 

schadelijke gassen, geluids-

hinder, verpakkingsafval, 

enzovoort.

Logistiek vastgoed kwam 

dan wel als winnaar uit de 

coronacrisis, maar staat 

een gebrek aan ruimte en de 

beschikbaarheid van energie 

verdere groei in de weg of niet?

Omdat steden blijven groeien, 

wordt het steeds moeilijker 

om braakliggende ruimte te 

vinden die dicht bij de klant én 

bij de transportverbindingen 

naar de belangrijkste stedelijke 

economieën van europa ligt. 

Dit betekent een veelzijdiger 

gebruik van panden en meer 

verticaliteit. hoewel dit 

uitdagingen voor verdere 

groei meebrengt, leidt het 

uiteindelijk voor sommige 

bedrijven tot meer innovatie en 

nieuwe kansen.

gyroscoopweg

gyroscoopweg

Zalmweg

Zalmweg

school en een supermarkt, maar ook de 
stadslogistiek, van bijvoorbeeld een Picnic 
en eenieder ander die met elektrische 
voortuigen de stad in gaat. Hoe kunnen 
we ervoor zorgen dat dit veel meer 
samengaat? Want de ruimtebehoefte is 
er. Dat is de grote opgave van dit moment: 
voorzien in duurzame oplossingen voor de 
e-commerce behoefte.’

Wat is de focus in 2022?
‘We blijven volop investeren in onze 

gebouwen en kijken samen met onze 
klanten naar de ruimtebehoefte. Daarnaast 
zetten we heel hard in op ESG. Wat kunnen 
wij doen? En wat kunnen we samen met 
een klant doen? Daarin willen we zelfs zo 
ver gaan dat we de bemetering van onze 
klanten overnemen, ten behoeve van de 
optimalisering van ons vastgoed. Dat is 
op dit moment één van de belangrijkste 
speerpunten.’


