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Ondernemen op een 
toplocatie langs de A1 
 
A1 Bedrijvenpark Deventer is één van de 
groenste bedrijvenparken van Nederland. 
Veertig procent van de in totaal 129 hectare 
wordt ingevuld met water en groen. Het park 
heeft geen aardgasaansluiting en voor de 
energievoorziening wordt onder andere 
gebruik gemaakt van de ‘eigen’ windmolens 
langs de A1. 

1. Kavels met een concurrerende prijsstelling 
en een flexibele kavelindeling. 

 
2. Strategische ligging en zeer goed 

bereikbaar voor internationale markt. 
Zichtlocaties en eigen op- en afritten 
direct aan de A1. 

 
3. Focus op bedrijven in de logistiek, 

duurzame maakindustrie, circulaire 
bedrijven en bedrijven met groeiambities 
uit de regio.

Voor meer informatie kunt u 
bellen met accountmanager 
Theo van Raaĳ : 06 - 51 69 60 23

A 1 
BEDRIJVENPARK 
DEVENTER.NL



Designlogic BV is een internationaal 

werkend, onafhankelijk 

ingenieursbureau dat zich heeft 

gespecialiseerd in de ontwikkeling 

van voornamelijk logistiek vastgoed 

met als specialisme de opslag 

van gevaarlijke stoffen volgens PGS 15.

Steenovenweg 5 

5708 HN Helmond 

T. 040-263 11 31 

E. info@designlogic.nl

• Ontwerp & Technische 
   ontwikkeling 
 

• Vergunningsmanagement 
 

• Projectmanagement

www.designlogic.nl



De afgelopen jaren vond een aantal belangrijke ontwikkelingen plaats dat van invloed 
is op het mogelijk realiseren van een railterminal: 
•   De filedruk in de Randstad en in Midden-Nederland is toegenomen. De A1 staat 

volgens Transport en Logistiek Nederland op de eerste plek van economisch duurste 
files; 

•   De toename van de uitstoot van stikstof en de noodzaak om dit te verminderen; 
•   De plannen van het Havenbedrijf Rotterdam om in 2040 40% containervervoer via 

het spoor te laten plaatsvinden (in plaats van over de weg). 
 
Deze ontwikkelingen waren mede aanleiding voor de BIK Barneveld en de gemeente 
Barneveld eerst een nieuwe behoeftepeiling te doen en deskundigen te raadplegen 
over de mogelijkheden en kansen voor een Railterminal Barneveld voordat vervolg-
stappen zouden kunnen worden gezet. 
 
Conclusies 
De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn: 
•   De meeste (succesvolle) railterminals liggen langs de oost-west-assen in Nederland. 

Dat geldt ook voor het initiatief in Barneveld. De Railterminal Barneveld wordt 
onderdeel van de internationaal belangrijke TEN-T Corridor North Sea-Baltic States. 
Hiermee is de verbinding gegarandeerd naar Midden- en Noord-Europa en Azië. 

•   Een relatief groot aantal bedrijven gaf aan van de terminal gebruik te willen maken 
om containers of bulkgoederen te (laten) vervoeren. 

•   De kansen voor een railterminal nemen toe als ook andere diensten (naast het 
verladen van containers en bulkgoederen) worden aangeboden, zoals bijvoorbeeld 
warehousing (opslag van containers) en het repareren van containers. 

•   De railterminal zou niet alleen containers en bulkgoederen moeten verladen, maar 
ook trailers. Daarmee draagt de Railterminal Barneveld direct bij aan het verminde-
ren van de filedruk in Midden-Nederland en de uitstoot van stikstof. Hiermee onder-
scheidt Railterminal Barneveld zich direct van een groot aantal bestaande terminals. 

•   Het is verstandig op zoek te gaan naar een exploitant die de Railterminal Barneveld 
gaat exploiteren. Dat kan een zelfstandig exploitant zijn of als extra locatie van een 
al elders opererende terminal. Het is aan te bevelen om bij die zoektocht ook de 
provincie Gelderland te betrekken. 

•   Barneveldse bedrijven die ondersteunende diensten zoals warehousing aanbieden, 
worden uitgenodigd zich te melden om de ontwikkeling van de Railterminal Barne-
veld mede mogelijk te maken.

Vervolg 
De conclusies van het onderzoek onderstrepen volgens gemeente en ondernemers-
koepel dat er nog altijd kansen zijn voor de komst van een Railterminal Barneveld. 
 

 
 
 
 
Voorzitter van de BIK Barneveld, Gijs Eikelenboom, is ook 
enthousiast: “Het onderzoek toont aan dat de kansen voor 
een Railterminal Barneveld meer dan aanwezig zijn. 
Er is voldoende potentie om met elkaar een volgende stap 
te zetten. Ik ben ervan overtuigd dat de realisering van een 
Railterminal Barneveld bijdraagt aan de versterking van het 
ondernemers- en vestigingsklimaat in Barneveld en duur-
zaam transport Nederland.” 
 
 
 
 
 
 
 
Wethouder Didi Dorrestijn-Taal: “We zijn erg blij met de uit-
komsten van dit onderzoek. We zijn nog altijd positief over 
de ambitie en het initiatief om een goederenoverslag te 
realiseren en zetten ons, waar dat nodig is, in om dit initiatief 
naar een volgende fase te brengen.” 

 
 
De BIK Barneveld en de gemeente Barneveld hebben afgesproken dat zij de komende 
tijd mogelijke exploitanten gaan interesseren voor de ontwikkeling van een goede-
renoverslag in Barneveld. 
 
 
Voor meer informatie: www.barneveld.nl.

VAN WENS NAAR WERKELIJKHEID

RAILTERMINAL 
BARNEVELD/FOODVALLEY

De behoefte aan een railterminal in Barneveld – langs de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn bij Harselaar – is onverminderd groot. Dat is één van de belangrijkste 
conclusies van het behoefteonderzoek ‘Barneveld Duurzaam Bereikbaar (2020/20210)’. Dit onderzoek is gehouden in opdracht van de gemeente Barneveld 
en de BIK Barneveld (Barneveldse Industriële Kring). Een relatief groot aantal bedrijven gaf aan van de terminal gebruik te willen maken om containers 
of bulkgoederen te (laten) vervoeren.



G-PARK ZEVENAAR; 5 nieuwe warehouses met 
een totale oppervlakte van 130.000 m2 bvo, gelegen 

op businesspark 7Poort in Zevenaar. 
 
 

De vĳf warehouses van elk ruim 26.000 m² b.v.o. zĳn gebouwd om het bestaande aanbod in de regio te optimaliseren 
en hebben een vrĳe hoogte van 12,20 meter, 25 of meer overheaddeuren per unit en ruime parkeergelegenheden. 
Het DC heeft een hoogwaardige afwerking en is  deels direct beschikbaar voor gebruik.

G-PARK ZEVENAAR

NOG 90.000 M2 
BESCHIKBAAR
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100% ELEKTRISCH 
 
Het project is gecertificeerd volgens de BREEAM-NL standaard, 
kwalificatie vier sterren ‘Excellent’. Het is 100% elektrisch 
uitgevoerd waarbĳ zonnepanelen op het dak veel van de 
gevraagde energie kunnen leveren. Er is geen gasaansluiting. 
De hallen en kantoren zĳn verder zeer duurzaam en zĳn 
voordelig in gebruik vanwege zeer efficiënte LED-verlichting 
en verwarmingsinstallaties. Ook de onderhoudsvriendelĳkheid 
is zeer hoog, onder andere vanwege de toepassing van 
vloerverwarming in de hallen en kantoren. 
 
Deze ontwikkeling past volledig binnen GLP’s toezegging 
om de CO2 uitstoot te verminderen, energie- en waterverbruik te 
reduceren, gebruik te maken van gecertificeerde en gerecyclede 
bouwmaterialen en zo veel mogelĳk in te zetten op 
hernieuwbare energie.

Philippe Hendriks  
Country Director  

  
 

WTC Tower I, West Wing, Level 3, Strawinskylaan 1811  
1077 XX  Amsterdam, The Netherlands 

 
T +31 (0)20 723 50 01 M +31 (0)6 50 68 29 74 

philippe.hendriks@glp.com 
 
 
 
 

www.glp.com



Het bruist op Laarberg. Al veel bedrijven vonden hun nieuwe vestigingsplek op dit 
veelzijdige, regionale bedrijventerrein midden in de Achterhoek en vlak bij de Duitse 
grens. De meeste van de ondernemers hebben veel ruimte nodig, omdat ze zelf producten 
maken, afval bewerken tot nieuwe grondstoff en of online goederen verkopen vanuit een 
grote opslag. Met de versnelde ontwikkeling van Laarberg Noord komt er nog meer plek 
voor echte Achterhoekse ondernemers die meer willen dan alleen vierkante meters.

Benieuwd wat er allemaal kan op Laarberg?
Kijk op Laarberg.nl of neem contact op met Joost Okkema, 06 22 40 83 85

Groen bedrijventerrein 
Laarberg breidt uit

Gewild bij ondernemers

  

Laarberg biedt:

•  Grote kavels 

•  Hoge milieucategorie

•  Duurzame voorzieningen

•  Maatwerk ondersteuning

•  Focus op circulair ondernemen

Wie Laarberg bezoekt, gelegen in Groenlo met een 
eigen afslag vanaf de N18, zal zich verbazen. Over 
de ruimte, het groen en hoe naadloos het terrein 
is ingepast in de bestaande omgeving. Met grote 
zorgvuldigheid is nagedacht over deze ideale plek 
voor succesvolle bedrijven die bewust willen groeien.

Wat nodig is om te groeien
Wat maakt Laarberg zo’n gewilde plek? Joost 
Okkema, directeur van de Gebiedsonderneming 
Laarberg, noemt een combinatie van factoren. 
“Het is een robuust terrein voor de lange termijn, 
met veel ambitieuze collega-ondernemers 
en groeimogelijkheden. We bieden een fi jne 
werkomgeving en helpen ondernemers fl oreren door 
hen al vanaf het begin te ondersteunen met de juiste 
kennis en kunde.” Liesbeth Kats, directiesecretaris en 
uitgifteadviseur grondzaken, vult aan: “We leveren 
kavels op maat. Dat is uniek. We bespreken met 
ondernemers hun bedrijfsproces om te ontdekken 
waaraan hun kavel moet voldoen en wat bijvoorbeeld 
de meest handige ontsluiting is.”

Joost Okkema (directeur) en Liesbeth Kats (uitgifteadviseur Grondzaken).



Erfpacht en zonne-energie
De kavels kunnen zelfs worden uitgegeven in erfpacht. 
Werd in het begin soms nog argwanend gereageerd 
op deze constructie, nu wordt het gezien als een groot 
pluspunt. Kats legt uit: ”De gemeente koopt de grond 
en de ondernemer betaalt hiervoor pacht. De rente 
is momenteel vrij laag. Op deze manier blijft er meer 
fi nanciële ruimte over om te investeren in het nieuwe 
pand en in duurzame oplossingen.” Wat Laarberg 
verder onderscheidt is volgens Okkema het eigen 
Solarpark dat voorziet in energie. “Bij de aanleg van 
het park hebben we de ruimte meervoudig benut. Er 
liggen niet alleen zonnepanelen; de groene bermen 
zijn meters breed, de houtwallen zijn vernieuwd, 
er staan fruitbomen, vleermuiskasten en er is een 
heuse schapenwei. Dat is niet standaard op een 
bedrijventerrein.”

Ontzorgen en stimuleren
Het Laarberg-team ondersteunt de ondernemers 
waar mogelijk. “We geven niet alleen kavels uit. We 
willen ook dat het de bedrijven op de lange termijn 
goed blijft gaan”, stelt Okkema. “Daarom kan iedere 
ondernemer rekenen op een team van specialisten 
dat bijdraagt aan langdurig succes.” Kats: “Denk hierbij 
aan projectleiders en aan ruimtelijk, fi nancieel en 
juridisch adviseurs die kritisch meekijken, tips geven 
en helpen bij het aanvragen van bijvoorbeeld de juiste 
vergunningen. Door de ondernemers te ontzorgen 
op die vlakken waar ze vaak zelf niet veel weet 
van hebben, komen ze snel verder.” Okkema: “Ook 
motiveren we de ondernemers om veel groen op te 

nemen in hun plannen. Dat is niet alleen belangrijk 
voor de natuur hier. Gelet op de krapte op de 
arbeidsmarkt is het heel slim om je medewerkers een 
fi jne werkomgeving te bieden.”  

Duurzaam voordeel
“Bedrijven aan elkaar verbinden en collectief 
duurzaam voordeel behalen is een van onze 
speerpunten”, vertelt Okkema. “Behalve het Laarberg-
team werkt onze Vereniging van Eigenaren hier hard 
aan. Een voorbeeld is de energievoorziening. We 
onderzoeken nu hoe we de opgewekte energie van 
ons Solarpark direct kunnen terugvoeren naar onze 
bedrijven. Dat scheelt ook belastingen. Van de energie 
die over is, kunnen bedrijven bijvoorbeeld waterstof 
maken. Die kan door anderen dan weer gebruikt 
worden om hun heftrucks op te laten rijden, wat de 
stikstofuitstoot vermindert. Zo borrelen er nog veel 
meer goede ideeën en initiatieven.” 

Uitbreiding Laarberg Noord
Bedrijven die willen groeien overwegen Laarberg 
steeds vaker als serieuze optie. Met name door de 
veelzijdigheid. Kats: “Er zijn nu zo’n vijftig bedrijven 
gevestigd op ons mooie terrein. Door de grote vraag is 
vervroegd gestart met de ontwikkeling van Laarberg 
Noord, waar nu al veel belangstelling voor is.” Binnen 
het plangebied is nog meer ruimte voor verdere 
ontwikkeling maar dat is voorlopig toekomstmuziek. 
Okkema besluit: “We gaan ons eerst richten op Noord 
en op de fl ora en fauna daar. Op Laarberg wordt 
binnenkort weer twee hectare extra groen aangelegd 
en we willen de omwonenden en bedrijven in de 
buurt graag betrekken om hieraan mee te werken. 
We zijn voortdurend op zoek naar verbinding.” 

Laarberg breidt uit aan de noordzijde.

Uniek is dat we kavels op maat leveren, 
indien gewenst in erfpacht. “

“



Kantoorruimte
Flexruimte
Business Center
Labruimte

Winkelruimte 
Showroomruimte
Balieruimte
Praktijkruimte

Bedrijfsruimte
Magazijnruimte
Logistieke ruimte
Bouwgrond

Nieuwbouw bedrijfsruimte met kantoorruimte, 
ca 2.750 m²
•    Gelegen op bedrijventerrein GDC te Eindhoven
•  Metrage/verhouding op wens van gebruiker 

in te delen
• Vrije hoogte bedrijfsruimte tot wel ca 20 meter
• Logistieke functie mogelijk
• Ruime parkeer mogelijkheden op eigen terrein
>   Beschikbaar: in overleg

DE SCHAKEL 35 
TE EINDHOVEN - 
NIEUWBOUW

Nieuwbouw t.b.v. een distributiecentrum op het GDC!

Logistieke ruimte met kantoorruimte, ca 4.500m²
 •  Gelegen op het Goederen Distributiecentrum (GDC) te Acht
•  Ca 3.600 m2 logistieke ruimte, ca 600 m2 

kantoorruimte en buitenterrein
•  Aanvullend casco kantooruimte ca 300 m2 op de 

2e verdieping
•  Voorzien van sprinkler- en schuiminstallatie, 

klimaatbeheersing/mechanische ventilatie in 
de bedrijfsruimte

•  Diverse PGS veiligheidsvoorzieningen binnen/buiten 
vanwege opslag van gevaarlijke stoffen

•  39 loadingdocks voorzien van levelers en 1 overheaddeur
•  Vloerbelasting logistieke ruimte 2.500 kg/m2 en vrije 

hoogte ca 8 meter
• Energielabel: A
• Ruim buitenterrein ten behoeve van rangeren en parkeren
> Beschikbaar: januari 2022

ACHTSEWEG NOORD 13 
TE EINDHOVEN 

Logistieke ruimte voor opslag / distributie van gevaarlijke stoffen!



AAN- EN VERKOOP  |  AAN- EN VERHUUR  |  BELEGGINGEN  |  TAXATIES  |  ADVIES  |  NIEUWBOUW

BOSSERS & FITTERS   Bedrijfshuisvesting B.V.   Beemdstraat 48   5652 AB Eindhoven   T. 040 250 70 60   www.bedrijfshuisvesting.nl   www.bossers-fi tters.nl   info@bossers-fi tters.nl

www.bedrijfshuisvesting.nl   www.bossers-fi tters.nl 

Logistieke bedrijfsruimte met kantoor en 
showroom, ca 12.400 m²
•  Gelegen op Bedrijventerrein De Run nabij de 

op-/afrit van de N2-A2
•  Ca 10.500 m2 logistieke ruimte, ca 1.100 m2 

kantoorruimte en ca 800 m2 showroom
•  Vloer logistieke ruimte heeft een draagkracht van 4.000 kg/m2
•  Vrije hoogte van de logistieke ruimte ca 12,6 m2 onder 

de dakconstructie
•  6 elektrisch bedienbare roldeuren, 3 separate roldeuren, 

3 nooddeuren en 7 docks met levelers
• Stroomcapaciteit 400 KVA
•  Kantoorruimte met uitgebreid en hoogwaardig 

opleveringsniveau
• Energielabel: A
• 61 parkeerplaatsen op eigen terrein
>  Beschikbaar: 1e kwartaal 2022

Logistieke ruimte, nieuwbouw, 
voorzien van 7 docks en parkeren!
•  Gelegen op het Goederen Distributiecentrum 

(GDC) te Acht
•  Ca 4.500 m2 logistieke ruimte op te leveren in 

overleg met de verhuurder
• 7 loading docks
• Vrije hoogte van ca 12 meter
• Verwarming middels vloerverwarming
• Voorzien van sprinklerinstallatie
• 40 parkeerplaatsen op eigen terrein
> Beschkbaar: Q1 2022

DE RUN 4271 
TE VELDHOVEN

DE SCHAKEL 
ONGENUMMERD 
TE EINDHOVEN - 
NIEUWBOUW

Zéér hoogwaardig distributiecentrum voorzien van 7 docks!

Nieuwbouw distributiecentrum op het GDC!



www.bedrijvenparkH2O.nl

De Waard Tenten verhuist naar H2O Houthandel Van Gelder breidt uit op H2O

Hattemerbroek, 10 september 2021 - De Waard Tenten verhuist van Heerde naar H2O, op een kavel 
van 5.840 m2, naast het geplande hotel Van der Valk Hattem. Ook de zakelijke activiteiten 
uit Roden worden verplaatst naar Hattem. Vanaf medio 2022 zullen er zo’n 12 personen werk-
zaam zijn in de nieuwe vestiging. 
 
De Waard Tenten is bij het grote publiek bekend om de stormvaste tenten. Steeds meer is De 
Waard Tenten actief in het Business-to-Business-segment, met luxe glamping tenten en be-
drijfsmatige toepassingen, bijvoorbeeld op festivals of evenementen. De Waard Tenten is on-
derdeel van de Sunshine Group, waar ook bekende merken als Alpenkreuzer en Doréma 
voortenten deel van uit maken. Het hoofdkantoor van Sunshine Group staat in Doetinchem. 
 
CEO Marcel Beekman van de Sunshine Group: “Synergie en bereikbaarheid zijn belangrijke 
argumenten voor deze samenvoeging van onze BtC en BtB locaties. We zien al enige tijd dat 
assortimenten elkaar meer en meer overlappen en het hebben van een gezamenlijke locatie 
zorgt voor enorme efficiency, betere afstemming en vereenvoudiging van processen. We wil-
len vanuit de nieuwe vestiging zowel de zakelijke markt als de particulier onderdompelen 
in de beleving van en emotie rondom onze tenten. Met deze aanpassing zetten we wederom 
een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van ons bedrijf en het benutten van het 
marktpotentieel voor De Waard in het bijzonder”. 
 
Bedrijvenpark H2O is een regionaal bedrijvenpark van 50 hectare uitgeefbaar terrein, in 
de regio Zwolle, bij het knooppunt Hattemerbroek, waar de rijkswegen A28 en A50 elkaar 
kruisen. Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. ontwikkelt Bedrijvenpark H2O 
namens de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek.

Hattemerbroek, 10 september 2021 - Houthandel Van Gelder heeft een perceel van zo’n 15.000 m2 
gekocht aan de Warmtekrachtstraat in Hattemerbroek. Houthandel Van Gelder – in 1979 
begonnen aan de Oudeweg in Hattemerbroek – is sinds 1985 gevestigd aan de Voskuilerdijk 
en sinds 2018 is er een distributiecentrum aan de Rondweg in Wezep. 
 
Op de nieuwe locatie worden opslaghallen, een magazijn en een kantoor gebouwd waarin 
veel houten elementen toegepast worden. Het gaat om een uitbreiding van de activiteiten. 
De zaak aan de Voskuilerdijk en het distributiecentrum aan de Rondweg blijven gewoon in 
bedrijf. Het ontwerp en de aanvraag omgevingsvergunning zijn in voorbereiding bij Atlant 
Bouwdiensten. Lagemaat is inmiddels gestart met het grondwerk.  
 
Bedrijvenpark H2O is een regionaal bedrijvenpark van 50 hectare uitgeefbaar terrein, in de 
regio Zwolle, bij het knooppunt Hattemerbroek, waar de rijkswegen A28 en A50 elkaar krui-
sen. Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. ontwikkelt Bedrijvenpark H2O namens 
de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek.

PERSBERICHT



  Direct beschikbare grote kavels, met een 

kavelindeling. 

  Strategische ligging en zeer goed bereikbaar voor 
(inter)nationale markt. 

  Samen op weg naar een schone toekomst. Eigen 
windturbines, gasloos bedrijvenpark, energie 
neutraal. En uiteraard glasvezel.

  Actief en slagvaardig, sector overschrijdend 
ondernemersnetwerk. 

  Samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en 
overheid wordt gestimuleerd.

  Voldoende beschikbaar arbeidspotentieel op alle 
niveaus in de stad en de regio, met een uitstekend 
arbeidsethos en opleidingen op MBO en HBO 
niveau voor technisch en logistiek personeel.

Onder meer de strategische ligging,
de  en natuurlijk 
de  maken A1 
Bedrijvenpark Deventer een eersteklas 
vestigingslocatie. Voor ondernemers met 
grootse plannen én bedrijven die grootse 
ruimte nodig hebben.

A1
.nl

circulair textiel sorteer centrum
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