
 

 

 
 
 
 

 

 

 WDP EN THE GREENERY GAAN LANGETERMIJN PARTNERSHIP AAN  

 

29 april 2015 – WDP Nederland en The Greenery sluiten een partnership voor de aankoop, de 

herontwikkeling en de verdere uitbouw van de sites van The Greenery gelegen te Barendrecht en 

Breda. Beide partijen hebben op 28 april 2015 een akkoord bereikt over de verkoop van gronden en 

opstallen door The Greenery. Het betreft een initiële investering voor WDP Nederland van circa 46 

miljoen euro voor de aankoop van beide sites nu, en een bijkomende investering van circa 26 miljoen 

euro gespreid over de komende twee jaar voor de ontwikkeling van 60.000 m² nieuwbouw voor The 

Greenery.  

 

Nieuwbouw Barendrecht  

WDP Nederland zal op de locatie aan de Dierensteinweg een nieuwbouw realiseren ter uitbreiding van 

het bestaande Retail DC van The Greenery. In de nieuwbouw worden ook de logistieke activiteiten van 

Hagé International, de import-afdeling van The Greenery, ondergebracht. Ten behoeve van de 

bestaande fustwasserij van Euro Pool System, waar het reinigen van kratten wordt uitgevoerd door 

The Greenery, wordt een tweede nieuwbouw gerealiseerd. Oplevering van beide panden, van in totaal 

ongeveer 40.000 m², is voorzien voor einde 2016.  

Nieuwbouw Breda 

Op de huidige locatie van The Greenery in Breda wordt door WDP Nederland een nieuwbouwlocatie 

van circa 20.000 m2 gerealiseerd. De locatie wordt ten dele ingericht als Zachtfruit DC voor The 

Greenery. De oplevering is voorzien in de loop van het vierde kwartaal van 2016. In de tussenliggende 

periode blijft de logistieke operatie van The Greenery Zachtfruit gehuisvest op de huidige locatie. 

Huurcontracten van bestaande huurders op deze site blijven actief. WDP Nederland zal in de toekomst 

het verkregen deel van het terrein herontwikkelen.  

Over WDP 

WDP Nederland is onderdeel van de Belgische vastgoedbelegger WDP. WDP ontwikkelt en investeert 

in logistiek en industrieel vastgoed en is marktleider in zijn sector in de Benelux-regio. WDP heeft meer 

dan 2 miljoen m² panden in portefeuille. Dit internationaal patrimonium van semi-industriële en 

logistieke gebouwen is verdeeld over meer dan 100 sites op logistieke knooppunten voor opslag en 

distributie in België, Frankrijk, Nederland en Roemenië.  
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Over The Greenery  

Als marketing- en distributiebedrijf van de Cooperatie Coforta UA levert The Greenery jaarrond een 

compleet assortiment van verse groente, fruit en paddenstoelen aan internationale supermarktketens, 

groothandelaren, cateraars en de verwerkende industrie. Om de versheid van haar producten te 

garanderen kiest The Greenery naast haar centrale distributiecentra voor een maximale inzet van 

gekwalificeerde telerslocaties voor directe verlading van versproducten naar de DC’s van haar klanten. 

Dankzij deze korte keten kan iedere consument zorgeloos genieten van groente en fruit, iedere dag 

opnieuw.  
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Noot voor de redactie: 

Voor aanvullende vragen, neem contact op met WDP of The Greenery: 

WDP Comm. VA  Joost Uwents   Mickael Van den Hauwe 
Blakebergen 15   CEO    CFO 
1861 Wolvertem 
Belgium   T +32 (0) 52 338 400  T +32 (0) 52 338 400 
www.wdp.be   M +32 (0) 476 88 99 26  M +32 (0) 473 93 74 91 
investorrelations@wdp.be joost.uwents@wdp.be  mickael.vandenhauwe@wdp.be 
 
Image gallery: www.wdp.be/relations/pressmedia 
 
 
The Greenery   Chantal Oostvogels   
Postbus 79   Manager corporate communicatie 
2290 AB  Barendrecht  T. +31 (0)180 648 875  
Nederland   c.oostvogels@thegreenery.com 
www.thegreenery.com 
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