
We are always thinking one step ahead

Groenewout

ADVIESBUREAU VOOR UW LOGISTIEKE & SUPPLY CHAIN 
(VASTGOED)VRAAGSTUKKEN
• Groenewout is een vooraanstaand logistiek adviesbureau 

gericht op advies, implementatie en optimalisatie van 
logistieke en supply chain operaties. 

• Onze klanten variëren van middelgrote bedrijven tot 
multinationals. Het werkterrein is Europa, waarbij een 
belangrijk deel van de opdrachten in de Benelux wordt 
uitgevoerd. 

• De adviseurs bij Groenewout hebben gezamenlijk meer dan 
150 jaar kennis & ervaring op het gebied van logistiek en 
supply chains.

KIJK VOOR ONZE REFERENTIES OP
WWW.GROENEWOUT.COM

Staat uw vraag er (niet) bij? Heeft u logistieke support nodig?

NEEM CONTACT OP MET ONZE LOGISTIEKE EXPERTS:

Mari van Kuijk
+31 (0)6 5060 5351

vankuijk@groenewout.com

Jacques Swinkels
+31 (0)6 5583 2658

swinkels@groenewout.com

Michael Lokerse
+31 (0)6 5020 1571

lokerse@groenewout.com
WILT U VRIJBLIJVEND VAN GEDACHTEN WISSELEN OVER 
UW LOGISTIEKE (VASTGOED) VRAAGSTUK? 
Neem contact op met Mari van Kuijk
+31 (0)6 5060 5351 | vankuijk@groenewout.com

Foto: Forever Direct E.U. B.V.

Some of our client references

NEW DC UNDERLINES VOS LOGISTICS’ CONTINUED 
GROWTH
“Collaborating with an external expert has been very bene� cial. 
Groenewout is a professional consulting � rm with good references 
and lots of experience. We’ve amassed quite a bit of property 
experience of our own, but Groenewout is of course a specialist in 
that area and can contribute valuable extra expertise.”
Toine van Gils, Director Contract Logistics, Vos Logistics

NEW EMEA DC FOREVER DIRECT
“Groenewout is a team of experts, knowledge professionals. They 
have proved their expertise and have a no-nonsense mentality. We 
are convinced that they act completely in our interest. We don’t 
see them anymore as consultants, but as members of our team.”
Martin Zegers, Managing Director Forever Direct Europe

STRYKER EXPANDS ITS OPERATION
“Groenewout proved to be a reliable partner. If they are given 
responsibility, they accept it and they ensure that the project is 
brought to a successful conclusion. And that’s what you hope 
for when you hire a consulting company.”
Niek Dudink, Director Central Distribution Center Europe Stryker

WWW.GROENEWOUT.COMD R I V E N  B Y  K N OW L E D G E

C O N S U LT I N G,  E N G I N E E R I N G  &  O P T I M I Z AT I O N  I N  L O G I S T I C S  N E T WO R K S

Wat zijn de aandachtspunten en 
valkuilen van een warehouse 
bij een verschuiving van 
traditioneel distributiecentrum 
naar een  e-commerce gedreven 
operatie?”

Wat zijn de eisen, 
randvoorwaarden en valkuilen 
bij het inbouwen van 
verdiepingsvloeren in een 
bestaand distributiecentrum?”

Wat is de impact van 
E-commerce op logistiek 
vastgoed?”

Wat zijn de kosten van  
een distributiecentrum  
per vierkante meter?”

Hoe kan een ontwerp 
van een warehouse in de 
zomerperiode bijdragen 
aan een productief 
werkklimaat voor de 
medewerkers?”

Wat betekent een 
marktconform 
logistiek gebouw?”

Wanneer is er bij een nieuw 
distributie centrum BREEAM 
certi� cering nodig?”

Welke BREEAM score is 
nodig: Very Good, Excellent 
of Outstanding?”

Hoeveel ruimte heeft een 
vrachtwagen combinatie 
nodig om e�  ciënt te kunnen 
docken?

Waarin verschilt 
een E-commerce 
distributie centrum  
met een traditioneel 
distributiecentrum?”

Wat zijn de aandachtspunten en “
Wanneer is er bij een nieuw “

Wat is de impact van “

Wat zijn de eisen, “Waarin verschilt “

Wat zijn de kosten van  “
Hoeveel ruimte heeft een “

Hoe kan een ontwerp “

Welke BREEAM score is “Wat betekent een “


