
The Bay in Breda 

Stroomlijn je logistiek, versterk je ambities



Als je de wind in de zeilen wilt hebben voor je logistieke activiteiten, 
dan moet je project The Bay ontdekken. Een uitzonderlijk duurzaam 
project, een geweldige bereikbaarheid en een aanlokkelijk design dat 
je werkgeversmerk in de markt zet bij grote ondernemingen: 
dit nieuwe WDP-project in Breda heeft heel wat voor je in petto.



Het distributiecentrum van de toekomst
Dit distributiecentrum is zo veel meer dan een magazijn. Deze nieuwbouwfaciliteit biedt meer dan 48.000 
vierkante meter aan magazijnoppervlakte, verdeeld over 6 units die variëren van 5.680 m² tot 7.329 m². 
De gebouwen zijn voorzien van slimme technologie die jouw logistiek efficiënter, groener en duurzamer maken. 
Alles wordt ontwikkeld om aan jouw eisen te voldoen.

Heb je uitbreidingsplannen of heb je nood aan extra opslagruimte? Laat dan verschillende units samenvloeien 
tot een groter geheel. Stel het logistieke centrum samen dat jouw bedrijf op het lijf geschreven is.

The Bay bezit alle voordelen waar ambitieuze bedrijven en urban professionals naar op zoek zijn.  
Dit state-of-the-art distributiecentrum is strategisch bijzonder goed gelegen. Perfect om je  
logistieke operaties én de aantrekkelijkheid van je werkgeversmerk een stevige boost te geven.

Slimme technologie helpt je bedrijf om een groene sprong voorwaarts te maken.  
En het architecturaal design van de magazijnen en kantoorruimtes doet wonderen  
voor de uitstraling van je merk bij klanten en medewerkers. Evenals de kwaliteit  
van de terreininrichting, die bij zal dragen aan een gezonde werkomgeving.  
Tijd voor efficiënte, toekomstbestendige logistiek voor jouw bedrijf!

Surf mee op de golven  
van slimme logistiek



Breda is het centrum van de regio West-Brabant en ligt strategisch 
tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen, maar ook pal tussen 
de luchthavens van Schiphol en Brussel. Deze businessgerichte 
stad telt 170.000 inwoners en staat bekend om z’n gastvrijheid, goed 
opgeleide werknemers en levendige gemeenschap.

The Bay vind je terug op de oevers van De Mark, een van twee rivieren 
die de stad doorkruisen. Je raadt het al: dit distributiecentrum biedt 
tal van mogelijkheden als het aankomt op watertransport. En vergeet 
zeker ook de charme niet die het water en de groene omgeving met zich 
meebrengt. Klanten en medewerkers kunnen ervan genieten terwijl ze 
door het prachtige park wandelen dat we aanleggen rond The Bay.
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én simpelweg heerlijk
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The Bay

Of je nu actief bent in de retail, logistiek, industrie of zakelijke dienstverlening, 
Breda is in elk geval een uitstekende keuze om je bedrijf te vestigen.  
Vraag het maar aan toppers die hun distributiecentrum er vestigden, zoals Lidl,  
Dynalogic, AH, Jumbo of DB Schenker.

Wist je trouwens dat The Bay naast het nieuwe pakketsorteercentrum van PostNL  
ligt én vlakbij DHL’s nieuwe Express Hub Breda? Je raadt het al: The Bay is dus  
ook een gedroomde uitvalsbasis voor jouw e-commerce activiteiten.  
Zin in? Laat ons helpen, we hebben ruime ervaring in systemen voor  
auto storage, picking & retrieval!

Altijd  
in goed  
gezelschap



Als we het over bereikbaarheid hebben, staat The Bay bovenaan het klassement.  
Het centrum en de ringweg van Breda liggen op een steenworp afstand, waardoor 
je chauffeurs snel aan hun reis kunnen beginnen. Zowel de A16, A59 als A27: ze zijn 
allemaal vlakbij. 

Komen je klanten en medewerkers misschien met het openbaar vervoer? Geen 
probleem, want het station van Breda ligt op slechts 2,5 kilometer afstand. En met 
HSL-Zuid ontwikkelde de stad een vernieuwende openbare vervoersoplossing waar jij 
natuurlijk volop gebruik van maakt.

Uiteraard is er ook nog het water. Transport over water is één van de grote troeven 
van je toekomstige distributiecentrum. The Bay kan bereikt worden vanaf het 
Volkerak. En via het Wilhelminakanaal varen CEMT klasse IV-vaartuigen rechtstreeks 
richting Hollands Diep!

Bereikbaarheid

Kies maar uit!



Duurzaam

Een duurzame, groene manier van werken vormt het hart van The Bay. De hoogwaardige 
constructiematerialen van dit distributiecentrum dragen bij aan het circulaire, duurzame 
concept. Er worden verschillende groene gevels voorzien, net zoals elektrische 
oplaadpunten voor auto’s en fietsen, maar ook ledverlichting met bewegingssensoren  
en daglichtcontrole. Zelfs een 100% gasloze “All-Electric” verwarmingsinstallatie in 
combinatie met een ruime hoeveelheid zonnepanelen behoort tot de mogelijkheden.

Ken je WDP Smart Energy al? Dat is onze manier om jouw ecologische voetafdruk te 
verkleinen én je efficiëntie te boosten. Via het nanoGrid-platform voor energiemanagement 
controleer en analyseer je jouw energie- en waterverbruik tot in de kleinste details.  
Zo heb je alles in handen om de energie-efficiëntie van je operaties te maximaliseren.

Groener wordt  
het niet



The Bay

Een voorsprong nemen met je bedrijf? Dan zet je in op een overtuigende werkomgeving  
én de juiste in-house talenten. Met The Bay trek je gegarandeerd de juiste profielen aan.  
Door deel uit te maken van onze The Bay-community, geef je jouw medewerkers het beste  
van wat een high-end distributiecentrum te bieden heeft:
- Hoogkwalitatieve kantoren met een overvloed aan daglicht
- Een groene werkomgeving met een weelderig park op de rivieroever
- Hightech-magazijnen met uitzonderlijk design
- Fantastische bereikbaarheid met de auto en het openbaar vervoer
- Een duurzame werkplek die productiviteit, duurzaamheid en welzijn in balans brengt

Hierdoor verbetert The Bay niet alleen je logistieke operaties.  
Het versterkt ook je employer brand, waardoor jij de talenten aantrekt die je nodig hebt!

Dé manier om je 
employer brand  
te versterken
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Ontdek The Bay
Wil je The Bay zelf ervaren? Contacteer ons  
nu voor een bezoek ter plaatse.

Martijn Sleutjes 
Sales & Development 
M +31 (0)6 307 204 31 
martijn.sleutjes@wdp.eu


