
Aan de bewoners/eigenaar van dit pand

Onderwerp: Ontwikkeling Logistiek Park Moerdijk
Datum: 16 maart 2022 

Geachte heer/mevrouw,

In de oksel van knooppunt Klaverpolder (A16/A17) ontwikkelt Havenbedrijf Moerdijk het nieuwe 
Logistiek Park Moerdijk (LPM). Omdat u in de omgeving van het toekomstige LPM woont of 
werkt, ontvangt u deze brief. 

Wij houden u graag op de hoogte van nieuws rondom de ontwikkeling van het LPM en dan met 
name over de werkzaam heden en projecten die plaatsvinden op initiatief van het havenbedrijf. 

Toekomstige locatie LPM – De eerste afnemer is bekend: de logistieke dienstverlener DSV.
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ACTUELE STAND VAN ZAKEN
De voorbereidingen voor het LPM zijn in volle gang. Zo is het hele terrein van het LPM inmid-
dels onderzocht en ontdaan van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog en allerlei puin.  
De ‘voorbelasting’ met zand is voor de eerste fase van het LPM (langs de A17) afgerond.  
Om te kunnen bouwen, moeten we de bodem namelijk eerst samendrukken door veel grond 
aan te brengen op het terrein. Hiervoor is in fase 2 het gedeelte langs de Lapdijk aan de beurt. 

Momenteel graven we sloten rondom het park voor de door- en afvoer van (regen)water. In het 
deel langs de A17, de eerste fase, gaan we binnenkort de wegen van asfalt voorzien, zodat de 
eerste wegenstructuur ontstaat. De eerste bouw activiteiten worden na de zomer verwacht;  
dan zal logistiek dienstverlener DSV starten er een groot distributie centrum te realiseren. 

In de omgeving van het LPM werken we ondertussen aan initiatieven om verloren gegane 
natuur in het ontwikkelgebied te compenseren. Zo zijn we bezig met de werkzaamheden voor 
natuur- en recreatiegebied ten zuiden van de Appelzak. We verwachten de beplanting daarvan 
dit voorjaar af te ronden. 

INFORMATIEPAGINA OVER LPM OP ONZE WEBSITE 
Vanaf nu vindt u de informatie over het Logistiek Park Moerdijk op een eigen pagina op onze 
website: www.portofmoerdijk.nl/lpm. Hier vindt u ook contactpersonen voor vragen en opmer-
kingen. 

MELD U AAN VOOR DE DIGITALE LPM-NIEUWSBRIEF
We starten verder met een eigen nieuwsbrief over het LPM die elk kwartaal in uw mailbox kan 
vallen, of bij belangrijk nieuws u direct op de hoogte zal brengen. 

Wilt u geen informatie missen? Abonneer u dan via www.portofmoerdijk.nl/nieuwsbrief-lpm.  
U kunt zich elk moment weer uitschrijven als u dat wilt en uw mailadres wordt niet voor andere 
doeleinden gebruikt.

Uiteraard blijven wij u ook informeren over belangrijke ontwikkelingen tijdens de diverse bijeen-
komsten van de dorps- en gebiedstafels.

Met vriendelijke groet, 
namens Havenbedrijf Moerdijk

Ferdinand van den Oever
Directeur


