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T-PORT LOGISTIC CAMPUS
EUROPE’S NEXT LOGISTIC HOTSPOT
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Grote kavels vanaf
0,5 tot 5 hectare
direct beschikbaar

A1 bedrijvenpark Deventer
(120 hectare bruto) biedt
bedrijven ruimte om te
groeien door:

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

1. Direct beschikbare grote kavels, met een
concurrerende prijsstelling en een
flexibele kavelindeling.

2. Strategische ligging en zeer goed bereik-
baar voor (inter)nationale markt.
Zichtlocaties en eigen op- en afrit direct
aan de A1.

3. Voldoende beschikbaar arbeidspotentieel
op alle niveaus in regio met een goede
arbeidsethos en opleidingen op MBO
en HBO niveau voor technisch en logistiek
personeel.

WWW.MATOSMEDIA.NL
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Friesland, ruimte voor uw
logistieke ontwikkeling

   Nog voldoende grond
      beschikbaar

  Ruime kavels

  Goede bereikbaarheid

  Voldoende arbeidspotentieel

  Actieve, samenwerkende
      overheden

  Samenwerking Frisian Ports:
      uitstekend vaarwegennetwerk



T-Port
Logistic Campus

Europe’s next 
logistic hotspot

Disclaimer | All shown impressions belong to Wil-Ma and Wastiau & Co architects

tportcampus.com
heylenwarehouses.com

+31 6 57 86 60 96
bob.loohuis@heylenwarehouses.com

TO RENT

XL Business Park 
Twente

60.000 Sqm rented
120.000 Sqm available

Total size  180.000 sqm
Warehouse  161.987 sqm
Mezzanine  built-to-suit
Of ce	 	 	 built-to-suit

Adress   Columbus 11 - 14 and
    16 - 23, Almelo
Tenure   Freehold
Site    300.000 sqm
Total LFA  180.000 sqm
    + built-to-suit
Site coverage 59%
Floor load  50kn/sqm
Floor	 atness	 DIN 18202 tabel 3,
    Zeile 4
Clear Height  12,20 m
Loading docks 1 per 1000 sqm

CTT 
terminal



It’s a
long term
relationship.

It’s not just
a long term

lease.

We build to last. That goes for properties we own, develop and manage around the world and, most 
importantly, for our relationships. We’re always on the lookout for opportunities to add value and to 
fi nd unique solutions for our customers. And to provide the out-of-the box thinking that makes all 
the difference. Visit us at goodman.com/nl.



Gebouw-A: 520 m2

Gebouw-B: 622 m2 (of 2 units van 311 m2) 

Gebouw-C: 1.080 m2 (2 x 311 m2, 1 x 415 m2)

Op het direct aan de snelweg gelegen nieuwe Bedrijvenpark A1 
bij Deventer wordt dit fraaie complex van 3 bedrijfs-gebouwen 
gerealiseerd bestaande uit meerdere units variërend in grootte van 
ruim 300 tot 520 en dankzij de koppelbaarheid zijn ook 600, 700 
en zelfs 1080 m² mogelijk. Naast deze grote mate van flexibiliteit 
staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Enerzijds dankzij de 
toepassing van duurzame en onderhoudsarme materialen met 
hoge isolatiewaarden, maar ook door toepassing van de laatste 
stand der techniek als het gaat om de installaties.
En…..er worden zonnepanelen toegepast. 

Kortom: fraai en stoer worden 
gecombineerd met duurzaamheid 
en energiezuinigheid! 

• BEDRIJVENPARK A1

• GOED BEREIKBAAR

• HOEKLIGGING - GOED ZICHTBAAR

•  ENERGIEZUINIG v.v. ZONNEPANELEN

• FRAAIE UITSTRALING

•   ONDERHOUDSARME EN DUURZAME 
MATERIALEN

•   INDELING + AFBOUW OP MAAT MOGELIJK

Fraai en stoer

MEER INFORMATIE?

BEDRIJFSMAKELAARS

Flexibel
de units zijn geheel flexibel in te delen bijvoorbeeld 
met een verdiepingsvloer en naar wens af te werken! 
Turnkey oplevering is ook bespreekbaar. Wilt u liever 
een GROTERE of KLEINERE unit neem dan contact met 
ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Unieke eigen kavel
Wat dit project uniek maakt is dat iedere koper een 
eigen deelperceel koopt! U hoe�  uw terrein dus niet te 
delen met andere eigenaren! De kavels zijn ca. 675 m2 
per stuk. Parkeren op eigen terrein is dus mogelijk. 2 
kavels hebben zelfs een eigen inrit!

Bereikbaarheid
De locatie is direct gelegen aan de A1 (Amsterdam – 
Hengelo) op steenworp afstand van de op- en afrit en 
dus uitstekend te bereiken. Vanaf het bedrijvenpark bent 
u in slechts 10 minuten in het centrum van Deventer.

A1 Bedrijvenpark Deventer
Ca. 300 à 400 m2 bedrijfsunit
Nering Bögelweg ong.

TE KOOP
Pakt u die kans om groots te ondernemen 
op A1 Bedrijvenpark Deventer?

www.tenhag.nlwww.rebo.nl

A1
bedrĳ venpark
deventer.nl www.A1Bedrĳ venparkDeventer.nl

Kwaliteit, duurzaamheid, flexibel, uniek! Dat zijn slechts 
enkele kernwoorden die dit fantastische project van 4 
compleet opgeleverde bedrijfsunits van 300 à 400m2 gelegen 
op een EIGEN KAVEL omschrijven. Op het volop in aanbouw 
zijnde A1 Bedrijvenpark bieden wij deze multifunctionele 
bedrijfsunits aan in een bedrijfsverzamelgebouw van in totaal 
ca. 1300 m2. Wees er snel bij, de eerste unit is reeds verkocht!

A1 Bedrijvenpark Deventer ligt centraal aan verschillende 
belangrijke Europese transportassen en beschikt over een 
binnenhaven aan de IJssel. Het hoogwaardige en ruim 
opgezette bedrijventerrein telt circa 56 hectare netto 
uitgeefbare grond. Er is momenteel nog circa 30 hectare 
uitgeefbare grond beschikbaar. De hoofdstructuur van het 
park is opgesteld maar de verkaveling is � exibel. Op basis 
van de wensen wordt er maatwerk geleverd. Kavels op het 
bedrijvenpark zijn direct beschikbaar. Er zijn kavels van 0,5 
tot 15 hectare of meer.

Dankzij ligging aan de A1 - op korte rijafstand van de A50 -  is er sprake van 
een bijzonder strategische ligging met in de nabijheid Europa’s belangrijkste 
transportaders naar alle windstreken, zoals Scandinavië en Oost-Europa, maar ook 
binnen Nederland. Die positie wordt versterkt door de goede verbindingen met het 
openbaar vervoer en een vijftal internationale luchthavens binnen een bereik van 
1,5 uur. Daarnaast heeft Deventer één van de grotere binnenhavens van Nederland 
met jaarlijks 1 miljoen ton overslag. De plannen voor een containerterminal zijn 
in ontwikkeling. De haven van Deventer is onderdeel van het vaarnetwerk voor 
goederenvervoer.

Inmiddels kozen de volgende ondernemers reeds voor vestiging op deze locatie: 
Netters Infra, Van der Valk Exclusief, Truckpoint Nederland, Metos, Gero, VDR Vastgoed.

Kavelprijzen (prijspeil november 2017): 
variërend van €125 per m2 tot €165,- per m2, 
afhankelijk van locatie.

Voor gedetailleerde informatie kunt u contact opnemen met Rico ten Hag, mobiel 
bereikbaar op +31653835777, per email via r.tenhag@tenhag.nl

0570 - 614 607

NIEUW!
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Waar ruimte voor logistiek, 
maakindustrie en innovatie 
hand in hand gaan

 

 

De grootste industriële 
concentratie van Noord-
Nederland

Binnen twee uur rijafstand 
meer dan 20 miljoen 
mensen

Centraal ligt de A37-E233, de kortste en snelste 
verbinding tussen de Randstad, Bremen-Hamburg, 
Scandinavië en de Baltische Staten

    
   

   

   
  

     
   

 

Over water uitstekend 
bereikbaar via de 
Euroterminal Coevorden  
en Eurohafen Emsland

Railverbindingen met 
Rotterdam, Amsterdam, 
Duitsland, Zuid-Europa en 
de Scandinavische landen

   
   

    
     

Welkom in de 
Dutch TechZone
Regio van excellent 
vakmanschap
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Bremen

Hamburg

Hannover
Osnabruck

Dortmund

Rotterdam

Amsterdam

Groningen

Enschede

Antwerpen

Zwolle

 

Bremerhaven

Düsseldorf Kassel

Keulen

Münster

Wilhelmshaven

Emden
Eemshaven

Emmen

Coevorden
Hardenberg

Hoogeveen

   
  

    
    

        
     

    

Breed scala aan logistieke 
en technische opleidingen, 
van VMBO tot HBO

Centrum van biobased 
chemie en research

Samen op weg naar de 
meest innovatieve corridor 
van Noordwest-Europa

   
   

   
  

  
  

   
  

Volop ruimte voor 
logistieke bedrijven en 
maakindustrie in de regio 
met een scherp oog voor 
duurzaamheid

   
 

   

Gemeente Coevorden 
Rieja Raven
tel. 14 0524 / +31(0)6-51593933
r.raven@coevorden.nl

Gemeente Emmen
Peter Stoker
tel. 14 0591 / +31(0)6-52091501
p.stoker@emmen.nl

Gemeente Hardenberg
Ger Pesman
tel. 14 0523 / +31(0)6-53962045
ger.pesman@ommen-hardenberg.nl 

Gemeente Hoogeveen
Edwin Claassen
tel. 14 0528 / 31(0)6-52376330
e.claassen@dewoldenhoogeveen.nl

www.dutchtechzone.nl



A15

ACCESS
& EXIT

BETUWE
ROUTE

RAIL
TERMINAL

BARGE
TERMINAL

Bel Jay Lelie of Gijs Spruijt voor alle informatie 026 446 1400 PARK15LOGISTICS.COM

DIRECT BESCHIKBAAR
10.000 - 100.000 m2
hoogwaardig en duurzaam warehouse

RAIL
TERMINAL

TEGENOVER
(2019)

BARGE
TERMINAL
OP 7 KM

EIGEN OP-
EN AFRIT

A15

Verkoopinformatie:

0575 51 63 61
zutphen@tenhag.nl

UW IDEALE
STRATEGISCHE 
AANKOMST- EN 
VERTREKPUNT

• Kavels op maat
• Centrale ligging

Bedrijfskavels
te koop in Zutphen



Bedrijvenpark H2O is direct gelegen aan de A28 en A50

en daardoor perfect bereikbaar. H2O biedt alle ruimte

om te ondernemen voor kleine en middelgrote bedrijven

in de economisch sterke regio Zwolle.

Hoogstaande voorzieningen zoals een glasvezel netwerk

en een actief parkmanagement, maken Bedrijvenpark

H2O een ideale locatie voor lokaal en regionaal

georiënteerde bedrijven.

Bedrijvenpark H2O
Hattemerbroek

Ondernemen op een 
economische toplocatie 
met uitstekende zichtlocaties 
langs de A28 en A50

Logistieke toplocatie, vlak bij Zwolle

Representatieve uitstraling met veel zichtlocaties

Actief parkmanagement en hightech voorzieningen

Voor uiteenlopende bedrijven (tot categorie 4.2)

Diverse kavelgroottes per direct beschikbaar

Kavelprijzen vanaf € 130,- per m2

www.bedrijvenparkh2O.nl

A28 A50

N50



Bel Jay Lelie of Gijs Spruijt voor alle informatie 026 446 1400 PARK15LOGISTICS.COM

TOONBEELD VOOR DE NIEUWE
GENERATIE LOGISTIEKE PARKEN
INNOVATIEF EN DUURZAAM

RUIM 32 HA.
BESCHIKBAAR

DIRECT BESCHIKBAAR
10.000 - 100.000 m2
hoogwaardig en duurzaam warehouse

RAIL TERMINAL
TEGENOVER

(2019)

BARGE
TERMINAL OP

7 KM

EIGEN OP- EN
AFRIT A15



Agro food
Regio FoodValley biedt een uitstekend vestigingsklimaat voor bedrijven in food en
de foodgerelateerde bedrijvigheid. In de regio bevinden zich grote exporterende
bedrijven en importeurs die gebruik maken van import vanuit Rotterdam en expor-
teren naar onder andere Oost Europa. Een voorbeeld is AgriUniek-Rijnvallei dat
grondstoffen voor de mengvoerderindustrie importeert uit Hongarije.

Voor de aanvoer van bulkgoederen in de diervoeder productie wordt gebruik
gemaakt van de havens van Wageningen en Nijkerk. De importerende bedrijven,
zoals vrieshuizen, werken met containers vanaf Rotterdam. Export vanuit de regio
gaat deels via Rotterdam , maar in toenemende mate vindt vervoer van foodproduc-
ten en machines en installaties plaats naar Oost Europa.

Het is daarom niet verwonderlijk dat in deze regio veel interesse bestaat voor
goederenoverslag per spoor.

Logistiek DNA
Barneveld ligt centraal in regio Food Valley en heeft nu al een overloop functie voor
zwaardere industrie en logistiek voor de regio Amersfoort.  Van oudsher is in Barne-
veld een sterke transportsector aanwezig, die voortkomt uit de agrarische productie
en toelevering. Veel vrachtwagenmerken hebben hier een dealer en de plaats kent
gespecialiseerde carrosseriebouwers. Met andere woorden: logistiek en transport
zit in het DNA van Barneveld.

Wanneer naar het grotere Europese transport netwerk wordt gekeken, valt op dat
Barneveld met een groot bedrijventerrein direct verbonden is met Transeuropese
netwerk “North Sea-Baltic States” zowel wat betreft de weg- als de spoorverbinding.

Verschillende partijen werken, samen met de gemeente, aan een plan voor goede-
renoverslag op het bedrijventerrein Harselaar in Barneveld. Dat terrein van ruim 250
hectare en met nog ruime uitbreidingsmogelijkheden is ingericht op het faciliteren
van transport en kan bedrijven tot in de hoogste milieucategorieën huisvesten. 

Railterminal Barneveld
Uit een eerste marktverkenning bleek dat in de regio rondom Barneveld voldoende
lading zou kunnen worden gegeneerd voor de economische exploitatie van een
goederenoverslagpunt. Veel bedrijven volgen de ontwikkelingen met grote interesse
en geven aan gebruik te willen maken van de faciliteit, waarbij uiteraard de diensten
voldoende moeten aansluiten op de bedrijfsvoering. De Barneveldse Industriële
Kring is een groot pleitbezorger van deze voorziening.

De initiatiefnemers hebben al diverse onderzoeken laten verrichten. Het is duidelijk
dat een railterminal bij Barneveld technisch goed kan en inpasbaar is. Het is voor
veel bedrijven en ook voor de regio een effectieve bijdrage aan de duurzaamheids-
doelstelling. Onderzoeken van TNO in samenwerking met de Universiteit Delft en
Buck Consultants bevestigen dat.

Er is ruimte voor een terminal die voldoet aan de maximale treinlengte volgens de
UIC-norm van 750 meter. Het is de bedoeling om de terminal in te richten voor zowel
containers als bulkgoederen overslag.

Overigens zijn niet alleen de gemeente en regio FoodValley zeer geïnteresseerd in
deze ontwikkeling. Dat geldt ook voor de provincie Gelderland; een provincie die
zich bewust is van de ligging tussen de Randstad en het Duitse achterland en is
bereid om mee te denken om de plannen vorm te geven. Railbrokerz uit Roterdam,
dat al vervoer in de regio organiseert, onderschrijft deze ontwikkeling en werkt mee
aan de planvorming.

De grondeigenaar, AZ Industrials, en de gemeente Barneveld hebben inmiddels
aan Berenschot Consultancy opdracht gegeven om in nauw overleg met Prorail en
andere spoorpartijen een definitief ontwerp met een investeringsplan op te stellen.
Daarbij worden ook alle omgevingsfactoren in beeld gebracht, zodat de railterminal
op voldoende draagvlak van de samenleving en het bedrijfsleven kan rekenen.

Partijen streven er naar om de railterminal binnen enkele jaren operationeel te
hebben. 

BULK EN CONTAINEROVERSLAG
IN BARNEVELD

Gemeente Barneveld
Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld

T 14 0342
www.barneveld.nl



Bent u een ondernemer
met grootse plannen?

XL Businesspark Twente biedt u een veilige 
en hoogwaardige vestigingsplaats!

Op het XL Businesspark Twente krijgt u letterlijk en fi guurlijk alle ruimte. 
Het businesspark biedt ruimte aan gerenommeerde nationale en internationale 
bedrijven in de logistiek, transport, distributie en industrie. Zoekt u bedrijfs-
ruimte van 2 hectare of meer? Het bedrijvenpark bestaat uit 120 hectare 
uitgeefbaar terrein. Bovendien biedt XL Businesspark Twente u een veilige en 
hoogwaardige vestigingsplaats, met hightech voorzieningen en een ideale ligging.

• Logistieke hotspot
 -  Direct ontsloten via A35/A1 en Twentekanalen
 -   Gelegen aan de grootste Oost-Westverbinding, 

de NorthSea Baltic Corridor TEN-T
 - Openbare kade en containerterminal
 - Toegankelijk voor klasse Va schepen

• Hoogwaardig parkmanagement
 - Centrale bluswatervoorziening
 - Collectieve beveiliging
 - Maatwerk voor duurzame oplossingen

•  Beschikbaarheid gekwalifi ceerd 
personeel

Bedrijfs-ruimte
Vanaf 2 ha

Wolbes Landen 9a, 7627 PS Bornerbroek | +31 (0) 546 85 18 88 | info@xlpark.nl | www.xlpark.nl


