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VGP ontwikkelt een fulfilment center voor Amazon in VGP Park 
Frankenthal 

 
VGP heeft een nieuw langlopende huurovereenkomst met Amazon getekend voor haar industriële 

park, VGP Park Frankenthal, gelegen in de regio Rheinland-Pfalz (Duitsland). Het e-commerce 

bedrijf zal een fulfilment center van ongeveer 60.000 m² magazijn en bijkomende kantoorruimte 

huren, die exclusief ontwikkeld worden door VGP. Eenmaal voltooid, zal het gebouw een van de 

meest moderne-, hoogtechnologische fulfilment centers zijn in Europa. 

Amazon creëert meer dan 1.000 nieuwe banen  

De oplevering en opening van het fulfilment center is gepland voor eind 2017. Amazon zal in het 

eerste jaar van haar operationele activiteiten meer dan 1.000 nieuwe permanente voltijdse banen 

creëren. In aanvulling op de logistieke ruimte, zal VGP ook bijkomende kantoorruimte en extra 1.200 

parkeerplaatsen voor medewerkers bouwen op het 17-hectare grote logistieke en industriële park van 

VGP Park Frankenthal. Dit nieuwe project van Amazon is andermaal een voorbeeld van hoe e-
commerce bedrijven steeds meer de drijvende kracht zijn achter de groei in de logistieke sector. Met 

deze verwezenlijking realiseert VGP een nieuwe belangrijke referentie op de Duitse markt, naast 

andere e-commerce huurders die VGP reeds bedient in haar bestaande vastgoedportefeuille. 

State-of-the-art oplossingen voor e-commerce gebouw  

Jan Van Geet, CEO van VGP, licht toe: “We zijn erg blij Amazon te kunnen verwelkomen in ons VGP 

Park in Frankenthal. E-commerce heeft zich ontwikkeld als een van de sterkste groeimotoren in 

logistiek vastgoed tijdens de afgelopen jaren. We kijken dan ook uit naar de realisatie van dit 

aangepaste fulfilment center dat ons de kans geeft onze kunde te tonen om een logistieke 

vastgoedreferentie te bouwen die aan de hoogste kwaliteits- en toekomstgerichte eisen voldoet. We 

verheugen ons tevens dat we met Amazon bij de stad Frankenthal een huurder kunnen introduceren 

die niet enkel aanzienlijk zal bijdragen aan de werkgelegenheid in de regio maar tevens in belangrijke 

mate de economische welvaart van de regio positief kan ondersteunen.” 

VGP Park Frankenthal ligt bij het verkeersknooppunt Ludwigshafen, in de nabijheid van Frankenthal 

en Ludwigshafen. 
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Profiel 

VGP (www.vgpparks.eu) bouwt en ontwikkelt kwalitatief hoogstaand semi-industrieel vastgoed en bijbehorende kantoren, 
voor eigen rekening en voor rekening van haar VGP European Logistics joint venture (50:50 joint venture tussen Allianz 
Real Estate en VGP) die vervolgens aan gerenommeerde klanten worden verhuurd door middel van langlopende 
commerciële huurcontracten. VGP beschikt over een ‘in-house’ team dat alle stappen beheert van het volledig geïntegreerde 
businessmodel: gaande van de identificatie en de aankoop van gronden tot de uitwerking en het ontwerp van het project, het 
toezicht op de bouwwerkzaamheden, de contacten met potentiële klanten en het facility management. 

VGP noteert op Euronext Brussel en op de Main Market van de Prague Stock Exchange 

 


