BEDRIJVENTERREIN

NEW SPACE,
NEW OPPORTUNITIES

Strategische ligging
Flexibele kavels
Ontwikkelruimte
Duurzame voorzieningen

nieuwprinsenland.nl
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Welkom op bedrijventer

BENUT DE VRIJHEID OM DE TOEKOMST VAN UW BEDRIJF VORM TE GEVEN

Maximale flexibiliteit
Bedrijventerrein Nieuw Prinsenland biedt u de flexibiliteit om
precies te ontwikkelen wat uw onderneming nodig heeft.
Er zijn ruime bouwmogelijkheden, toegang voor bedrijven
in milieucategorie 3 t/m 5.2 en diverse kavelgroottes. Het
bedrijventerrein beslaat 70 ha., waarvan 50 netto uitgeefbaar
is. De naastgelegen glastuinbouwlocatie van 270 ha. bruto
wordt ontwikkeld door de Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij. Inclusief de hier gevestigde suikerfabriek van Suiker

Unie is Nieuw Prinsenland in totaal 510 ha. groot. Met kavels
van 0,5 ha. tot meer dan 10 ha. is bedrijventerrein Nieuw
Prinsenland geschikt voor ondernemingen van elke omvang.
Als productielocatie biedt Nieuw Prinsenland door clustering
en inrichting mogelijkheden om op duurzame, maar vooral
winstgevende manier samen te werken.
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Bij Dinteloord, pal aan de A4 tussen
de wereldhavens van Rotterdam en
Antwerpen en in directe verbinding
met het Schelde-Rijnkanaal, ligt
bedrijventerrein Nieuw Prinsenland.
De ideale vestigingsplaats voor
ondernemers die op zoek zijn
naar ruime bouwmogelijkheden
op een strategische locatie. Een
buitenkans voor bedrijven die actief
zijn in of gelieerd aan de agro- en
levensmiddelensector, de biobased
economy, value added logistics,
dienstverlening, onderzoek en
ontwikkeling.
Aanbod
• 50 ha. netto uitgeefbare kavels
• kavelgroottes van 0,5 ha. tot groter
dan 10 ha.
• kaveldieptes 70-90 meter, 120-150
meter en dieper
• bouwhoogte tot 40 meter
• maaiveld is +1 m NAP
• milieucategorieën 3 t/m 5.2
• collectieve leidingenstrook voor
eventuele uitwisseling van stromen

Basis voor symbiose en samenwerking
De combinatie van de perfecte ligging, de variabele bouwkavels en het uitstekende prijs-kwaliteitniveau, maakt bedrijventerrein Nieuw Prinsenland een strategische en duurzame
vestigingslocatie. Bovendien is bedrijventerrein Nieuw
Prinsenland interessant voor bedrijven die meerwaarde zien
in winstgevende symbiose.
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ROTTERDAM 35 KM

A59

A4

BREDA 35 KM

SUIKERFABRIEK
GLASTUINBOUW

ANTWERPEN 55 KM
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N268

ROOSENDAAL 15 KM

A17

New location,
New highway
TOPLOCATIE
Bedrijventerrein Nieuw Prinsenland
ligt bij Dinteloord in de gemeente
Steenbergen en heeft directe
verbindingen met de belangrijkste
verkeersaders van Noordwest-Europa.
Te beginnen met een afrit aan de
A4, de nieuwe noord-zuidverbinding
tussen de wereldhavens Rotterdam
en Antwerpen (beide havens liggen
op 60 km van Nieuw Prinsenland)
en het Ruhrgebied. Daarnaast zijn er
ambities voor het ontwikkelen van
eigen kadefaciliteiten voor bulk- en/of
containervervoer. Nieuw Prinsenland
ligt op slechts vijf kilometer varen
van het Schelde-Rijnkanaal en
heeft daarmee aansluiting op alle
belangrijke waterwegen van WestEuropa. Ook voor transport per
pijpleiding is het bedrijventerrein
gunstig gelegen; op slechts vijf
kilometer van de omvangrijke
buisleidingenstraat tussen Rotterdam
en Antwerpen.
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De Coöperatie Beheer Bedrijventerrein Nieuw Prinsenland
U.A. vertegenwoordigt en behartigt de belangen van
ondernemers op het bedrijventerrein, en biedt een
platform voor het stimuleren van onderlinge symbiose en
samenwerking.

New
Business
GEZONDE BASIS
VOOR GROEI
Bedrijventerrein Nieuw Prinsenland
staat open voor een grote diversiteit
aan bedrijven. Van MKB tot
multinational, van R&D-specialist tot
food-producent en van loonbedrijf tot
(logistieke) dienstverlener. Nergens
vindt u een locatie met zo’n perfecte
ligging en zoveel flexibiliteit in
kavelgrootte en bouwmogelijkheden.
Bent u actief in de agrobusiness,
levensmiddelenindustrie of
aanverwante sectoren, dan komt daar
nog een belangrijke meerwaarde bij.
Op het terrein is al een suikerfabriek
van Suiker Unie gevestigd en
de ambitie is om de mogelijke
synergetische voordelen met nieuw te
vestigen ondernemingen te benutten.

nieuwprinsenland.nl

BEDRIJVENTERREIN

Groene stroom uit windmolenpark
Op en rond Nieuw Prinsenland komen windmolens die
groene stroom leveren aan het 150/20 kV-station. De
windmolens genereren voldoende energie voor 32.500
huishoudens.
Zuiver water
Naast watervoorziening van het nutsbedrijf, kunnen
bedrijven desgewenst gebruikmaken van gezuiverd water

uit de waterzuiveringsinstallatie die gekoppeld is aan de
suikerfabriek.
Restwarmte
De restwarmte die tijdens het proces van de suikerfabriek
vrijkomt, kan in de glastuinbouwbedrijven worden toegepast. Ook andere ondernemingen kunnen hier gebruik van
maken. De transportleidingen voor de restwarmte lopen
via de collectieve kabels- en leidingenstrook.

New
Cooperation
VOORBEELDEN
VAN DE
MOGELIJKHEDEN
Synergie is meer dan een mooi streven
op Nieuw Prinsenland, er worden
concrete mogelijkheden geboden om
op een winstgevende manier samen
te werken. De productie van groen
gas en windenergie en de uitwisseling
van restwarmte kunnen een basis zijn.
Vervolgens gaan aan elkaar verwante
bedrijven desgewenst verder op het
gebied van onderzoek en ontwikkeling
of zelfs de uitwisseling van personeel,
kennis en ervaring. Maar wie alleen een
multimodaal ontsloten toplocatie zoekt,
is hier ook op zijn plaats.

Groen gas
Sinds 2011 produceert Green Energy (van Suiker Unie)
groen gas door vergisting van organische reststromen uit
de suikerfabriek. Ook andere agrobedrijven kunnen straks
mogelijk hun plantaardige reststromen ter vergisting
aanbieden bij Green Energy. Het zo geproduceerde gas
is een duurzame energiebron voor de bedrijven op Nieuw
Prinsenland. De CO2 die vrijkomt bij het vergistingsproces
is prima geschikt als meststof voor de glastuinbouw.
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SAMENGEVAT
Logistieke hotspot
Gelegen op een knooppunt van (water)
wegen aan de nieuwe A4 en op 60 km van
de havens van Antwerpen én Rotterdam is dit
de ideale locatie voor efficiënte aan- en afvoer
van grondstoffen en eindproducten.
Flexibele kavels, ontwerpvrijheid
In totaal is op bedrijventerrein Nieuw Prinsenland netto
50 ha. aan kavels beschikbaar. De kavelgrootte varieert
van 0,5 ha. tot groter dan 10 ha. en bouwen is toegestaan
tot 40 meter hoog. Hier bouwt u precies het pand dat u nodig
heeft voor uw onderneming.
Duurzame voorzieningen
Gas uit biomassa, restwarmte uit de suikerfabriek, stroom uit
windmolens en eigen waterzuivering. Bedrijventerrein Nieuw
Prinsenland zet een nieuwe standaard in mogelijkheden voor
duurzame en maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering.
Een collectieve leidingenstrook maakt de eventuele
uitwisseling van stromen mogelijk.
Brede doelgroep
Bedrijventerrein Nieuw Prinsenland is een ideale
voedingsbodem voor bedrijven in agro & food, biobased
economy, value added logistics, dienstverlening, research en
development en de glastuinbouwsector. Iets voor u!
Milieucategorie 3 t/m 5.2
Bedrijventerrein Nieuw Prinsenland staat voor vrijheid van
vestiging. Bedrijven in milieucategorie 3 t/m 5.2 zijn welkom
en vinden hier de inspiratie om hun activiteiten zo duurzaam
mogelijk in te richten.
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BENT U OP ZOEK NAAR EEN
NIEUWE LOCATIE?
Wij komen graag in contact met bedrijven die een
vestigingslocatie zoeken. Ziet u kansen in samenwerking
en het delen van voorzieningen, natuurlijk altijd vrijblijvend
en op basis van behoefte? Wilt u meer weten over
de mogelijkheden en de specifieke kansen voor úw
onderneming? Neem dan contact op voor overleg.
Ontwikkelingsbedrijf Bedrijventerrein Nieuw Prinsenland:
Tel: (0165) 52 50 79
info@nieuwprinsenland.nl
www.nieuwprinsenland.nl
U @NPrinsenland
Bezoekadres
Noordzeedijk 113
4671 TL Dinteloord

Postadres
Postbus 100
4750 AC Oud Gastel

Informatie over vestigen op Nieuw Prinsenland:
N.V. REWIN West-Brabant
Tel: (076) 564 67 80
info@rewin.nl
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