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Programma
10:00

Ontvangst

10:45

Welkom & Inleiding
Onder leiding van René Buck, directeur Buck Consultants International, kijken we op de 7e editie van dit
drukbezochte event weer naar de nieuwste trends en ontwikkelingen in logistiek en logistiek vastgoed. Dit jaar
zijn we te gast in logistieke hotspot Port of Logistics Overijssel (POLO), een samenwerkingsverband van Port of
Zwolle, Port of Twente, Port of Deventer en Oost NL. Het belooft weer een interessante dag te worden
boordevol actuele marktinformatie, goede topgesprekken en veel mooie netwerkmomenten.
Trends en ontwikkelingen vanuit internationaal perspectief
Internationale ontwikkelingen in logistiek vastgoed
Wereldwijde investeerders focussen op Europees logistiek vastgoed. De versnelde marktpenetratie van ecommerce en historisch lage leegstand bieden voor hen kansen. Wat betekent dit voor u en het logistiek
vastgoed in Nederland? Dirk Sosef, Vice President Research & Strategy Prologis, neemt u mee in de
internationale trends en ontwikkelingen van de logistieke vastgoedmarkt. Met aandacht voor onder meer ESG,
meerlaags, disruptieve supply chain, e-commerce en duurzaamheid.
Topgesprek: Logistiek Nederland in internationaal perspectief
Aansluitend gaan we onder leiding van onze dagvoorzitter René Buck in gesprek met internationale
stakeholders. Hoe gaan zij om met de internationale trends en ontwikkelingen in duurzaamheid? Welke rol
speelt o.a. de ESG-agenda in logistiek vastgoed? Wat is de impact van deze ontwikkelingen internationaal en
wat is de plek van Nederland in dit perspectief? U hoort:
Eelco Ouwerkerk, head of Netherlands Segro
Lien Standaert, country director Belgium & The Netherlands Goodman
Dirk Sosef, Vice President Research & Strategy Prologis
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Welkom in Overijssel
Blik op Overijssel
Hoe kijkt Provincie Overijssel naar de energietransitie, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en duurzaamheid?
Gedeputeerde Tijs de Bree, portefeuille Energie, Milieu en Arbeidsmarkt Provincie Overijssel, neemt u mee
in de visie, plannen en ontwikkelingen.

Samen naar Toekomstbestendige Werklocaties
Voor een sterke logistieke regio met toekomstbestendige, duurzame werklocaties is samenwerking essentieel. U
hoort Saskia Mulder, adviseur ruimtelijke economie Provincie Overijssel, en Menno ten Heggeler,
projectmanager toekomstbestendige bedrijventerreinen Gemeente Deventer, over hoe er regionaal wordt
samengewerkt met aandacht voor actuele ontwikkelingen zoals de inbreidingsopgave, circulariteit,
bereikbaarheid en duurzaamheid.
12:30

Netwerklunch

13:45

Duurzaam en innovatief
Kansen en uitdagingen Energietransitie in Logistiek
De energietransitie geeft uitdagingen, maar biedt ook kansen voor groene energie als verdienmodel in de
logistiek. Voor welke uitdagingen staat u en welke kansen zijn er in duurzaam logistiek vastgoed? Aan het woord
is Tom Runhaar, verbinder, aanjager en kwartiermaker van slimme en duurzame logistiek bij Runhaar
Connects. Hij vertelt u meer met 4 solutions in de spotlight: Smart, Energiebesparend, Batterij en Energie
opwekkend.
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Topgesprek: Samenwerken aan duurzaam logistiek vastgoed
Samenwerking is cruciaal voor de energietransitie. Wat zijn de oplossingen en voorbeelden daarvan in logistiek
vastgoed? Aan bod komen netcongestie, zelfvoorzienende distributiecentra, lokaal energie delen (virtual power
plant), energie-infrastructuur van de toekomst, rol stakeholders (rijk, provincie en gemeenten) en renovatie- en
verduurzamingsopgave bedrijventerreinen. Onder leiding van René Buck gaan we het gesprek aan met
toonaangevende stakeholders:
Pieter Dijckmeester, directeur Gebiedsontwikkeling SADC
Erik Snijders, algemeen directeur KiesZon
Jan Verheij, directeur Joulz
Tim Biemans, smart grid analist Picnic

Technologie en Innovatie in de logistieke sector
Robots, big data en the internet of things hebben ook een impact op onze logistieke vastgoedsector. Wat zijn dé
innovatieve en technologische ontwikkelingen in de logistiek met gevolgen voor ons vastgoed? U krijgt een
actueel overzicht van Prof. Albert Veenstra, hoogleraar Trade & Logistics aan de Erasmus RSM.

Topgesprek: War on Talent en Robotisering
Innovatieve ontwikkelingen in de logistiek, zoals automatisering, robotisering en dataficering, hebben gevolgen
voor de taken die medewerkers uitvoeren. De aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven is een
uitdaging. Welke impact hebben deze ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en hoe gaan we hiermee om?
Doorgaand op dit onderwerp gaan we onder leiding van René Buck in gesprek met o.a. Ben Gerrits, manager
Twents Huis van de Logistiek en voorzitter Stuurgroep Port of Logistics Overijssel.
15:15

Break
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Het kan anders: logistiek vastgoed als méér dan opslagplaats
Logistiek vastgoed moet meer zijn dan alleen een hal die dient als opslagplaats. Kunnen we maatschappelijke
meerwaarde realiseren en wonen en recreëren integreren? Tim Beckmann, CEO Intospace, neemt u mee in
zijn nieuwste visie op futureproof logistiek vastgoed.

TOPDEBAT: Futureproof logistiek vastgoed
We zijn vol en het moet anders. De waardevolle ruimte die we hebben moeten we kritisch invullen, met niet
alleen warehouses maar met multifunctionele en duurzame oplossingen. Welke stappen zijn nodig om die
noodzakelijke toegevoegde waarde te creëren en betekenis te geven aan nieuwe en bestaande gebieden? Aan
welke eisen moet logistiek vastgoed gaan voldoen? Hoe kan logistiek vastgoed bijdragen aan het landschap en
betekenisvolle gebiedsinvulling? Afsluitend gaan we in topdebat met:
Gedeputeerde Erik Ronnes, Ruimte en Wonen en verantwoordelijk voor werklocaties Provincie NoordBrabant
Tim Beckmann, CEO intospace
Erik van Wunnik, director Multi-Channel Fulfilment & Product Development | sustainability ambassador Benelux
DSV Solutions Nederland
Wethouder Economie Gemeente Deventer: vanwege de huidige coalitievorming wordt de wethouder later
bekend gemaakt.

16:30

Wrap up & Netwerkborrel
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Aan de slag met kansen & uitdagingen Logistiek Vastgoed
U bent van harte uitgenodigd voor de 7e editie van ons bekende, drukbezochte event Logistiek Vastgoed
Nederland. Samen met de meest actieve stakeholders kijken we naar de nieuwste trends en ontwikkelingen
in logistiek vastgoed. U krijgt een unieke kijk vanuit internationaal perspectief. En we bespreken de kansen
en uitdagingen van de energietransitie voor distributiecentra en invloed van logistieke innovaties. Ditmaal
zijn we te gast op de passende locatie A1 Bedrijvenpark Deventer, onderdeel van Port of Logistics
Overijssel (POLO): één van de groenste bedrijvenparken van Nederland. In 1 dag bent u volledig bijgepraat
door topsprekers en heeft u volop netwerkmomenten. Waar liggen de samenwerkingskansen en hoe maakt
u uw logistiek vastgoed futureproof? Ontdek het op 22 september. Graag tot ziens!

Datum en Locatie

Highlights

Donderdag 22 september 2022
Valk Hotel Deventer

Met Gedeputeerden Provincie Overijssel en Provincie

Birnieweg 4

Noord-Brabant

7418 HH Deventer

Internationaal perspectief: trends, ontwikkelingen &

Nederland

ESG

Route met de auto , met openbaar vervoer

Kansen & Uitdagingen Energietransitie
Technologie, Innovatie & War on Talent
Topdebat: Futureproof Logistiek Vastgoed

Met wie kunt u netwerken?
Tijdens dit event kunt u netwerken met ruim 150 vragers en aanbieders van logistiek vastgoed op
topniveau: bestuurders en beslissers. Denk aan verladers, logistieke dienstverleners, investeerders,
ontwikkelaars, managers bedrijventerreinen en logistieke hotspots, financiers, makelaars, aannemers,
adviseurs, planologen, architecten, provinciale en gemeentelijke bestuurders en beleidsmedewerkers RO en
EZ.
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