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WWW.BEDRIJVENPARKH2O.NL

TH HOOGWAARDIG DISTRIBUTIECENTRUM
MINDENSTRAAT 3, ZWOLLE

TH HOOGWAARDIG EN MODERN BEDRIJFSCOMPLEX
KLEEFSTRAAT 4, ZWOLLE

Grootschalig logistiek bedrijfscomplex op
toplocatie aan de Venus 100 te Heerenveen.
Er is nog een gedeelte beschikbaar ter grootte
van bijna 10.000 m². Dit complex is volledig
gesprinklerd en bij uitstek geschikt voor
logistieke dienstverleners en op- en overslag-
doeleinden. Andere gebruikers van het complex
zijn onder andere UPS en Tetra Pak.

Huurprijs:
Bedrijfsruimte EUR 45,- per m² per jaar ex BTW
Kantoorruimte EUR 70,- per m² per jaar ex BTW

Directe zichtlocatie aan de A7
Circa 9.200 m² bedrijfsruimte
Circa 600 m² kantoorruimte

8 meter vrije hoogte
15 loadingdocks en ruim buitenterrein
Volledig voorzien van sprinklerinstallatie

Draagvermogen van 25 kN/m²
Ruimschootse parkeervoorziening
Uitstekende bereikbaarheid
Per direct beschikbaar

WWW.MATOSMEDIA.NL
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Voor meer informatie:
050 31 41 232

cushmanwakefield.nl



Friesland, ruimte voor uw
logistieke ontwikkeling

   Nog voldoende grond
      beschikbaar

  Ruime kavels

  Goede bereikbaarheid

  Voldoende arbeidspotentieel

  Actieve, samenwerkende
      overheden

  Samenwerking Frisian Ports:
      uitstekend vaarwegennetwerk



Direct beschikbare grote kavels, met een 
concurrerende prijsstelling en een exibele 
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.

Ontwikkeling voorzieningenniveau gericht op 
zowel hoger opgeleiden, maar ook op MBO 
en lager geschoold personeel.

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

A1
bedr venpark
deventer.nl

A1 Bedr venpark Deventer - met 
zichtlocaties direct aan de A1 - biedt 
ondernemers alle kansen om groot, 
groter, groots te ondernemen. Naast 
de goede aansluiting op verschillende 
Europese transportroutes en een 
binnenhaven aan de ssel beschikt de 
regio over voldoende arbeidspotentieel. 
Kavels z n direct beschikbaar. Van 0,5 
tot 15 hectare of meer.



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
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Mindenstraat 3, Zwolle

Hoogwaardig distributiecentrum van circa 26.000 m2

gelegen op het nieuwste bedrijventerrein van Zwolle
(Hessenpoort) met aansprekende bedrijven zoals Ikea,
Kuehne + Nagel, DHL, GLS en Wehkamp. 

Het gebouw is uitstekend bereikbaar door de directe
ligging bij de autosnelweg A-28, de bereikbaarheid naar
de rest van Nederland is uitstekend.   

• Circa 22.000 m2 warehouse
• Circa 3.000 m2 mezzanine
• Circa 1.390 m2 kantoorruimte
• 17 loading docks voor vrachtwagens
• 9 loading docks voor transportbussen
• Vrije hoogte expeditie 8 meter
• Vrije hoogte warehouse 10 – 14 meter
• Uitstekend gelegen bij de autosnelweg A28

Aanvaarding & huurprijs: in overleg

TE HUUR







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



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



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.



De gemeente Barneveld werkt aan een optimale bereikbaarheid. De 

aanleg van de Harselaartunnel is zo’n project om de bereikbaarheid en de 

verkeersveiligheid te verbeteren. Ook onze lobby voor de aanpak van de 

aansluiting A1/A30 en de aanleg van een oostelijke rondweg om Barneveld 

zijn daar voorbeelden van.

Het Ondernemersloket Barneveld wil ook bereikbaar zijn voor alle ondernemers 

met vragen over ondernemen in Barneveld. Wij staan u graag met raad en 

daad terzijde.

Ondernemersloket Barneveld
Tel. 0342 - 495 888   |   E-mail: ondernemersloket@barneveld.nl

Barneveld  beter 
   bereikbaar

www.facebook.com/ondernemersloketbarneveld

Twitter: @BedrijvigBveld

Volg ons via

nog
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Kleefstraat 4, Zwolle

Hoogwaardig en modern bedrijfscomplex omvattend
circa 7.715 m2 bedrijfsruimte alsmede circa 725 m2

kantoorruimte centraal gelegen op het jonge
toonaangevende bedrijventerrein Hessenpoort te Zwolle.

In directe nabijheid zijn een groot aantal toonaangevende
bedrijven gevestigd, waaronder Kuehne + Nagel, Buisman
Warehousing, Altrex, IKEA, Stork Air en DHL.

• Circa 7.715 m2 bedrijfsruimte
• Circa 725 m2 kantoorruimte
• Grotendeels voorzien van vloerverwarming en sprinkler
• Vrije hoogte tot maximaal 10,75 m
• Vloerbelasting 3.000 kg/m2 / 8.000 kg/m2

• 10 elektrisch bedienbare overheaddeuren
• 6 loadingdocks
• Krachtstroominstallaties (230V en 400V)
• Kraan(baan) in werkplaats (2x5ton)
• Aanvaarding in overleg
• Koop is onder voorwaarde bespreekbaar

Huurprijs: Op aanvraag

TE HUUR


