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Green Park Aalsmeer
Green Park Aalsmeer ligt direct naast ’s werelds grootste bloemenveiling (Royal 
FloraHolland). Dit trekt begrijpelijkerwijs sierteelt gerelateerde bedrijven aan, maar 
ook bedrijven uit de Home, Gift & Garden sector. Met Schiphol op 5 minuten afstand 
is dit een toplocatie voor elke logistieke ondernemer (regionaal en/of internationaal). 
Green Park Aalsmeer levert daarmee een grote bijdrage aan de groei van logistiek in 
de Metropoolregio Amsterdam en van het bedrijven-ecosysteem rondom Royal 
FloraHolland.

 © Totale oppervlakte
99,8 hectare waarvan nog 38,4 
beschikbaar

 © Kavelgroottes
Tot 60.000 m2

 © Milieucategorie
Tot maximaal 3.2

 © In het hart van de Randstad
 © Naast de Bloemenveiling (Greenport Aalsmeer)
 © Aan de N201, met eigen afrit
 © Schiphol in 5 min.
 © Amsterdam in 15 min.

Green Park Aalsmeer is ideaal gelegen tussen Schiphol, 
Bloemenveiling Aalsmeer en de N201. Green Park 
Aalsmeer is er speciaal voor sierteelt gerelateerde 
ondernemers, de Home, Gift & Garden sector en ook 
voor logistieke ondernemers die zich vlak bij Schiphol, 
in het hart van de Metropoolregio Amsterdam willen 
vestigen. Het gebied rondom Schiphol heeft zich 
ontwikkeld als een internationale hub, met een hoge 
concentratie van logistieke bedrijven. Deze bedrijven 
bieden een groot aantal services aan op het gebied 
van warehousing, order picking en transport, 
douaneafhandeling, verpakkingen, value added 
logistics, overslag en onderhoud.

 © Huur/koop/erfpacht
Koop

 © Parkmanagement
Kwaliteit, uitstraling, veiligheid 
en service level

 © Zichtlocaties
Ja, vanaf de N201

 © Reeds gevestigd
PTMD, Celieplant, Bouquetnet, 
Bloominess, Bakkersland, 
Scotch&Soda, DecoWraps, 
tankstation Truck & Easy, Met&Co, 
Scheijbeeck, e.a.

De feiten Bereikbaarheid
Ideale ligging voor  
logistiek en sierteelt

“De directe verbinding met de 
N201 levert efficiëntie voor onze 
internationale leveranciers en 
klanten. Ze staan binnen 5 
minuten vanaf Schiphol bij ons 
voor de deur.”

John Celie,
Directeur Celieplant
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Informatie
Aad Lafeber
a.lafeber@sadc.nl
M: +31(0)6 – 53 62 75 87 
T: +31(0)297 – 3 68 415

www.sadc.nl
www.greenparkaalsmeer.com
Twitter: @GreenParkbiz Creating smart business parks to grow
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Metropoolregio Amsterdam
Ondernemen in deze regio
SADC helpt u en andere ondernemers, groot en klein, 
bij de keuze en realisatie van uw nieuwe bedrijfslocatie. 
Wij geloven dat ondernemers het meest geholpen zijn 
met een bedrijfspand waar de onderneming kan 
groeien, concurreren, bereikbaar is en het personeel 
aangenaam kan werken. Dat geldt voor al onze 
werklocaties. Wij ontwikkelen en beheren juist 
daarom een groeiend en divers aanbod aan 
(inter)nationaal concurrerende werklocaties in de 
Metropoolregio Amsterdam.

Waarom vestigen in deze regio?
 © Top 5 vestigingsregio in Europa
 © 4 handelsknooppunten dicht bij elkaar (Port of 

Amsterdam, Schiphol Airport, Greenport Aalsmeer 
en Dataport AMS-IX)

 © Uitstekend bereikbaar voor klanten, personeel, 
goederen en data via de weg én met openbaar 
vervoer

 © Knowhow aanwezig voor (logistieke) innovatie
 © Aangename leefomgeving binnen fietsafstand
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