
Groep Heylen en DHL Supply Chain bouwen logistieke campus op Borchwerf II 
“Goed resultaat bereiken door wederzijdse professionaliteit” 
 
Momenteel ontwikkelt Groep Heylen voor DHL Supply Chain een nieuwe logistieke campus 
(genaamd Agora 21) op Borchwerf II in Oud Gastel. Nog voor de zomer dit jaar moet de 
eerste fase zijn afgerond. De samenwerking gaat heel goed en soepel: “We werken 
gemakkelijk samen door onze wederzijdse professionaliteit. Daarbij doet Groep Heylen haar 
best om ook nét dat stapje extra te doen”, aldus DHL. 
 
We praten met Jurgen Bevelander (Manager Corporate Real Estate DHL Benelux) en Dirk van 
Houtum (vanuit zijn rol als Manager Facility Benelux bij DHL verantwoordelijk voor de 
begeleiden van de bouw) over de samenwerking tussen DHL en Groep Heylen bij de 
ontwikkeling van Agora 21: “Alle tekenen en voorwaarden voor een succesvol project zijn in 
de samenwerking met Groep Heylen aanwezig”.  

  
DHL Supply Chain Benelux gaat in het nu te bouwen eerste deel van de logistieke campus 
een logistieke operatie uitvoeren voor een van haar consumer klanten. Zegt Jurgen 
Bevelander: “We hebben daarvoor een marktscan gedaan naar geschikte nieuwe DHL 
campuslocaties voor onze sector Consumer & Retail. En deze zijn schaars. Uiteindelijk 
vonden we deze plek op Borchwerf II het meest geschikt en zo is het ook gekomen dat we 
met Groep Heylen als ontwikkelaar in zee zijn gegaan”. 
 
Contacten tussen DHL Supply Chain Benelux en Groep Heylen bestonden al langer. “Echter  
dit is het eerste concrete project dat we gezamenlijk doen”, licht Dirk van Houtum toe.  
 

Volgens de heren Bevelander en Van Houtum is het belangrijk dat de ontwikkelaar en de 
huurder zich in dit soort trajecten goed kunnen vinden in de doelstellingen en de wijze van 
werken. En daar heeft Groep Heylen, dankzij haar adviezen en meedenken, een grote rol in 
vervuld. Ook in praktische zin is het goed samenwerken. “Want zowel bij Groep Heylen als 
bij ons is sprake van één aanspreekpunt. Daarna worden dan intern allerlei disciplines 
aangeschakeld”, aldus Jurgen Bevelander, die deze samenwerking als “zeer professioneel en 
vlot” bestempelt. 
 

Dirk van Houtum vult aan: “Ook de toegevoegde waarde van een ervaren ontwikkelaar als 
Groep Heylen speelt een rol. Daaruit vloeien verbeteringen uit voort die ons ten goede 
komen. Maar denk ook aan aspecten op het gebied van duurzaamheid. Ook daar heeft 
Groep Heylen veel ervaring mee en daarnaast is de Groep Heylen voortdurend genegen mee 
te kijken of  bijvoorbeeld preferred suppliers van DHL ook kunnen worden meegenomen.  
Zeker wanneer het ook van toegevoegde waarde voor Groep Heylen is. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan LED-verlichting in het warehouse. Ik vind dat soort aspecten positief in de 
samenwerking”. 
  
DHL Supply Chain Benelux is de grootste logistiek dienstverlener in de Benelux. Daarbij is het 
van groot belang dat de afspraken worden nagekomen. Daar hangt heel veel aan vast. 
“Groep Heylen is daarbij tot op heden een betrouwbare partij gebleken en dat is een mooi 
begin bij de realisatie van deze eerste stap in de ontwikkeling van de logistieke Consumer & 
Retail campus van DHL op Borchwerf II”, zegt Jurgen Bevelander. 



 
Dirk van Houtum tot slot: “De medewerking van Groep Heylen gaat ver. Ook camerabeelden 
van de voorgang van de bouw worden gedeeld met ons. Groep Heylen heeft op de 
bouwplaats een installatie geplaatst waardoor we de voortgang van de bouw op afstand 
kunnen zien en volgen. Dat zijn leuke dingen die onze verbintenis verder versterken”. 
 

 

 
 
Jurgen Bevelander (links) en Dirk van Houtum (rechts) stellen zich op de hoogte van de 
voortgang van de eerste fase van de bouw van de logistieke campus: ‘We liggen op schema, 
dankzij de professionaliteit van DHL en Groep Heylen’. 
 
 
 


