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Casus 

Wij als Sicuro zijn momenteel op zoek naar een nieuwe bedrijfsruimte voor ons bedrijf. 
Hiervoor is de huidige en minimaal gewenste situatie uitgeschreven, waarbij de nieuwe 
situatie kleiner mag zijn dan de huidige, gezien wij momenteel een pand hebben met 1 
grotere werkplaats en meerdere kleinere hallen als werkplaatsjes of opslag. Dit is qua ruimte 
minder gunstig dan bij één of 2 grotere hallen. Hierbij kan het mogelijk zijn dat een locatie 
ondanks dat deze afwijkt van het hieronder omschreven, toch interessant is, als er 
praktischer ingedeeld kan worden. 
 

Huidige bedrijfsruimte 

Kantoor/kantine 75 m2 
Magazijn  30 m2 
Werkplaats  300 m2 
Overige  195 m2 
Totaal   600 m2 
 
Buitenopslag  >1000m2 
 

Benodigde bedrijfsruimte 

Kantoorruimte  35 m2 
Spreekkamer  15 m2 
Kantine (excl. wc) 25 m2 
Was/kleedruimte 15 m2 
Houtwerkplaats 225 m2 
Metaalwerkplaats 50m2 
Magazijn  30 m2 
Overige  75 m2  (kunstgras, betonzand, glijbanen, enz.) 
Totaal   470 m2 
 
Buitenopslag 
Hout (8*30m)  240 m2 
Containers  65m2 
Opslag stenen 15m2 
Aanhangers  30m2 
Gereed product (incl.)   
Rijvlak   50m2 
Totaal   400 m2 
 
Praktische eisen 

- Milieucategorie 3 noodzakelijk; 
- Minimaal 1 roldeur hoogte 330cm en breedte 350cm (voorkeur niet meer dan 3 i.v.m. 

jaarlijkse keuringen); 
- Plafondhoogte minimaal 500cm; 
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- Krachtstroom; 
- Watervoorziening; 

 

Locatie eisen 

Parkeerplekken >6 st. (afhankelijk van afstand personeel); 
   Voorkeur >8 st.; 
Bereikbaarheid OV Redelijk (bushalte nabij); 
Bereikbaarheid Dicht bij grotere provinciale weg; 
   Goed bereikbaar met vrachtverkeer; 
   Omgeving Helmond, Gemert, Beek en Donk, Veghel en Uden. 
 

 
 

Eisen uitstraling / staat 

Als technisch bedrijf is het voor ons geen probleem als we (in overleg) zelf 
wijzigingen/verbeteringen aan moeten brengen. Dit mede omdat dit bij kan dragen in het 
praktisch indelen van de locatie. 

- Wij ontvangen zelden tot nooit klanten, dus uitstraling is minder van belang; 
- Het pand dient wel technisch goed te zijn bij huur, bij koop kan er gekeken worden 

naar wat wij zelf (laten) opknappen; 
- Kantoorruimten en kantine kunnen zelf evt. gemaakt worden, mits daar ruimte voor is; 
- Oud agrarisch behoort tot de mogelijkheden; 
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- Wij vinden het juist een plus als we het pand door de jaren heen kunnen 
moderniseren en opwaarderen, waarbij wij in acht houden dat de uitstraling moet 
blijven passen bij de omgeving. 

 

Kans oud agrarisch vastgoed 

De laatste jaren komt er erg veel agrarisch vastgoed leeg te staan, wat zorgt voor 
verpaupering en verval. Dit is nadelig voor de omgeving en de vastgoedeigenaren. 
Momenteel zitten wij ook al gehuisvest in een voormalig agrarische locatie, wat bij ons bedrijf 
goed past (zie synergiepunten). 
 

Synergiepunten met oud agrarisch 

- Als bedrijf met lage milieucategorie en weinig overlast, zouden wij de buurt niet tot 
last zijn; 

- Het voorkomt rommelige en verpauperende locaties; 
- Meer roering zorgt voor toezicht en daardoor een verhoogde veiligheid in het 

buitengebied; 
- Wij zijn voornemens om in de loop der tijd de locatie te opwaarderen, waardoor het 

juist weer een oog is voor de omgeving (stijl is daarbij te overleggen); 
- Het is goed voor de werkgelegenheid; 
- Wij kopen zoveel mogelijk lokaal/regionaal wat weer goed is voor de economie; 
- Wij maken als bedrijf al leefbaardere buitenruimtes in de bebouwde gebieden van 

steden en dorpen, maar ook bossen. Door in het buitengebied verpaupering tegen te 
gaan met onze eigen bedrijfsvoering, doen we dit nu ook in het landelijk/agrarisch 
gebied. 

 

Voordelen oud agrarisch vastgoed 

- Relatief veel buitenruimte; 
- Hallen/schuren die toch al herbestemd moeten worden, geven ruimte voor eigen 

indeling; 
- Afhankelijk van vorig gebruik vaak een goede nokhoogte; 
- Lage aanschafwaarde doordat het vastgoed vaak opgeknapt moet worden; 
- Wij kunnen gefaseerd alles opknappen en opwaarderen naar de huidige normen. 

Denk daarbij aan isolatie, energie en uitstraling (afstemmen op omgeving). 


