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DC MILES 
ZALTBOMMEL

Grote kavels vanaf 
0,5 tot 5 hectare 
direct beschikbaar 
 
 
A1 bedrijvenpark Deventer 
(120 hectare bruto) biedt 
bedrijven ruimte om te 
groeien door:

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.

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

A 1 
BEDRIJVENPARK 
DEVENTER.NL



Dynamis Logistiek bouwt op een landelijke dekking en meer specifi ek de aanwezigheid van Dynamis partners op vrijwel alle logistieke 

hotspots in Nederland. Binnen de diverse kantoren is een team met specialistische kennis van logistiek vastgoed aanwezig, de leden van 

dit team werken nauw samen om onze klanten snel en adequaat te bedienen. Dynamis Logistiek speelt snel in op vragen vanuit de markt 

en beschikt over uitgebreide kennis van de mogelijkheden van logistieke locaties en objecten. Daarnaast houdt dit team zich bezig met 

taxaties, beleggingen en huisvestingsvraagstukken op logistiek vastgoedgebied.

Wij zijn met diverse logistieke 
projecten bezig, nieuwsgierig? 

Neem contact op met een van onze specialisten

Sprekende Cijfers
Logistiek 2019

Marc Tesselhoff
06 10 47 03 88
tesselhoff@s-t.nl
stmakelaars.nl
Kantoor Arnhem

Sjoerd Roelofs
06 51 50 76 81
s.roelofs@s-t.nl
stmakelaars.nl
Kantoor Nijmegen

Gert-Jaap van Keulen
06 21 21 65 74
vankeulen@molenbeek.nl
molenbeek.nl



TE HUUR
Bedrijvenpark Medel  
Prinsenhof 11 – Tiel

Ca. 19.150 m² Warehouse

Deelverhuur mogelijk vanaf ca. 10.000 m²

Per direct beschikbaar

Real Estate Agent Developer

020 540 54 05
jordy.verhoeven@eu.jll.com

010 261 90 96
info@dc-am.eu
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• Totale opp. ca. 22.635 m2 waarvan
ca. 19.150 m2 warehouse

• Vloerbelas琀ng van 4.000 kg / m² met
maximale puntbelas琀ng van 80 kN

• Kolom overspanning van 11,5 x 22,8 meter
• BREEAM cer琀昀ca琀e ‘Good’

• Bedrijvenpark Medel heeft zich de laatste 
jaren ontwikkeld tot één van de logistieke 
hotspots in hartje Nederland

• Gelegen direct aan de A15 snelweg
• Barge terminal CTU Rivierenland op het 

Amsterdam - Rijn kanaal op minder dan 1 km

Speci昀ca琀es Loca琀e





Strijbosch Thunnissen
Bedrijfsmakelaars

Interesse? Bel 024 365 10 10 
Bekijk ons aanbod op stmakelaars.nl

TE HUUR Morsestraat 25 
Tiel

Multifunctioneel bedrijfscomplex ter grootte van 
circa 10.404 m² bestaande uit bedrijfsruimten en 
kantoorruimte, verdeeld over twee bouwlagen. 
Het complex beschikt over een hoogwaardig 
opleveringsniveau. 
 
Het perceel heeft een grootte van circa 18.151 m². 
 
Vloeroppervlakte: 
Kantoorruimte:      ca.       1.446 m²  v.v.o 
Bedrijfsruimte I       ca.       5.525 m²  v.v.o 
Bedrijfsruimte II:     ca.       3.433 m²  v.v.o 
Totaal groot:          ca.     10.404 m²  v.v.o 
 
De vrije hoogte in bedrijfsruimte I bedraagt 6 m1 

en in bedrijfsruimte II is deze 12 m1. 
 
Deelverhuur van de hallen is niet wenselijk, wel 
bestaat de mogelijkheid om minder kantoormeters 
te huren icm de bedrijfsruimten. 
 
Huurprijs: v.a. € 42,50 per m2 per jaar

TE HUUR Nieuweweg 271-275 
Wijchen

No nonsens opslagruimte met 8 loading docks, 
laad- en 2 loskuilen. 
In totaal is heeft de ruimte een verhuurbaar 
vloeroppervlak van 12.700 m2 welke in twee delen 
kan worden gehuurd. 
 
Vloeroppervlakte: 
• bedrijfsunit 1       ca.     6.950 m² 
• bedrijfsunit 2       ca.     5.200 m² 
• kantoorruimte    ca.        550 m² 
• totaal                  ca.   12.700 m² 
 
Opleveringsniveau: 
•   8 Loadingdocks met dock-levellers en laadkuilen, 

verdeeld over 5 en 3 loadingdocks; 
•   Hoogte 5,27 meter onderkant dak en 

4,10 meter onderkant spant; 
•   2 overheaddeuren op maaiveldniveau; 
•   Diverse (kracht)stroomaansluitingen; 
•   Servicekosten: € 2,50 per m2 per jaar. 
 
Huurprijs: € 35,- per m2 per jaar



Laagste kosten  
Ongekend gelijkmatig licht  
Maximaal duurzaam

Minimaliseer uw operationele kosten voor uw warehouses 
door de extreem duurzame verlichting van LUMINAID. Niet 
enkel in energieverbruik, maar ook qua levensduur. En dat 
gecombineerd met een uniek gelijkmatig lichtbeeld. 
DATALUX lijnverlichtingsystemen zijn de nieuwe standaard 
voor distributiecentra en opslaglocaties. De armaturen zijn 
standaard stofdicht waardoor ze extreem lang meegaan. 
Door de toepassing van de vermogenselektronica buiten 
het systeem zijn de onderhoudskosten zeer laag. 
Indrukwekkend is het lage energieverbruik, zonder dat 
daarbij afbreuk wordt gedaan aan het benodigde 
lichtniveau voor optimale werkomstandigheden.

LUMINAID lichtlijnsystemen zijn verkrijgbaar via de betere elektrotechnische installateur 
Geïnteresseerd? Neem contact op via www.luminaid.eu

Lijnverlichting voor 
logistiek vastgoed



Zaltbommel

DC MILES
ZALTBOMMEL

ONTWIKKELING:
www.overengh.com
info@overengh.com

Vlak onder het hart van Nederland, aan de A2, net buiten centrum van de historische stad Zaltbommel, ligt een 
duurzaam, veilig en centraal gelegen bedrijventerrein. De Wildeman biedt de aantrekkelijke combinatie van 
een duurzame structuur in een groene omgeving, uitstekende bereikbaarheid en een intensieve samenwerking 
op het gebied van veiligheid tussen de ondernemers die er gevestigd zijn, de gemeente Zaltbommel en 
ondersteunende diensten als politie en brandweer.

Duurzaamheid
• 

• Dak geschikt voor het aanbrengen van zonnepanelen;

• LED-verlichting.

Terrein
• Terreinverharding gedeeltelijk geschikt voor zwaar verkeer, 

verkeersklasse 45;

• Terrein is afgesloten met hekwerk;

• Parkeervoorzieningen voor personenwagens, vrachtwagens en 

• Buitenverlichting op de gevels boven de docks en parkeerplaatsen;

• Onderhoudsarme groenvoorziening.

Bedrijfsruimte (ca. 24.000 m²)
• Vrije stapelhoogte ca. 12,2 m¹;

• Hoofdstramienmaat 22,8 m¹ x 12 m¹;

• Vlakheid van de betonvloer uitgevoerd conform DIN 18.202 Zeile 4;

• Opslagzone: maximale vloerbelasting 50 kN/m², maximale puntlast 90 kN;

• Expeditiezone: maximale vloerbelasting 25 kN/m²;

• 27 elektrisch bedienbare loadingdocks met elektrisch hydraulische 

levellers. Dynamische belasting 60 kN;

• Dockshelter met bumpers en dock nummers;

• 2 overheaddeuren, afm. 4 x 4,5 m¹ met aansluiting op het maaiveld;

• 

Mezzanine
• Diepte mezzanine max. 12 m¹;

• Vlakheid van de betonvloer uitgevoerd conform DIN 18.202 Zeile 4;

• Maximale vloerbelasting 7,5 kN/m²;

• Voorzien van balustraden en 2 kantelhekken per 10.000 m².

Kantoorruimte (ca. 800 m²)
• Aluminium raamkozijnen met isolerende beglazing HR++;

• Te openen ramen met inbraakwerend hang- en sluitwerk (SKG***);

• Kantoren voorzien van koeling, verwarming en ventilatie;

• Pantry per kantoorunit per etage uitgerust met vaatwasser, koelkast en 

magnetron.

BOUW:
www.hercuton.nl
info@hercuton.jajo.com

M  2
R E A L  E S T A T E



Sprekende Cijfers
Logistiek 2019

In 2018 was wederom sprake van een zeer grote dyna-
miek in de logistieke sector, afgelopen jaar is een nieuw 
hoogtepunt van het transactievolume bereikt. In 2019 
zal er naar verwachting een consolidatie optreden in 
de logistieke vastgoedmarkt. Onder invloed van een 
lager economisch groeitempo zal ook de gebruikers-
vraag naar logistiek vastgoed afzwakken. Ondanks de 
afzwakking blijft de logistieke dynamiek nog van een 

uitzonderlijk hoog niveau. Zeker binnenlandse logistieke 
dienstverleners zullen door de toenemende consumptie 
van huishoudens en de nog altijd groeiende aandelen 
e-commerce positieve vooruitzichten blijven houden. 
Voor internationaal opererende logistieke partijen 
vormen politieke verhoudingen op het wereldtoneel een 
aanzienlijk risico. De huidige uitdagingen in de wereld-
handel leiden naar verwachting tot een groeivertraging 

in 2019. De onzekerheden rondom de Brexit zijn op korte 
termijn het grootste risico voor de Nederlandse handel. 
Na de forse groei van de relevante wereldhandel in 
2017 van 5%, worden in 2018 en 2019 aanzienlijk lagere 
groeicijfers genoteerd. Hoewel Nederland een belang-
rijke speler blijft in de internationale handel, zal er op 
termijn ook in dit logistieke segment een stagnatie van 
de groei optreden.



Poort naar de Randstad, omgeven door Vallei en Veluwe 
De gemeente Barneveld ligt op het snijvlak van twee dyna-
mische regio’s: Regio Foodvalley en Regio Amersfoort. Als 
poort naar de Randstad, maar omgeven door de natuur, 
rust en ruimte van Gelderse Vallei en Veluwemassief. Bar-
neveld. Meer dan ‘kip en ei’ trouwens, al zijn we natuurlijk 
wel Poultry Capital of the World. De pluimveesector stem-
pelt onze economie; en niet alleen door onze agrariërs. Ook 
onze innovatieve maakindustrie (met diverse markt- en we-
reldleiders!) heeft zich, rondom de pluimveesector, krach-
tig ontwikkeld. Agrofood ten top! 
 
Maar Barneveld is, zoals gezegd, méér dan kip en ei. De 
economie wordt, naast dienstverlening, ICT, transport en 
logistiek, ook gevoed door toerisme en recreatie. Met ieder 
jaar meer dan 450.000 (!) overnachtingen (op meer dan 
tachtig vakantieparken, boerencampings en hotels) draagt 
de gemeente Barneveld, samen met Visit Veluwe, een be-
langrijk steentje bij aan het streven de Veluwe (weer) op de 
eerste plek van binnenlandse vakantiebestemmingen te 
krijgen. 
 
De combinatie van bedrijvigheid, oog voor innovatie én de 
aanwezige onderwijs- en kennisinstellingen laat nieuwe 
ideeën en kansen ontstaan. Bijvoorbeeld met het oplei-
dingsprogramma Barneveld Tomorrow, waarbij aansluiting 
wordt gezocht tussen bedrijfsleven, onderwijs en jonge, 
startende ondernemers met nieuwe, innovatieve, ideeën 
die – met raad en daad bijgestaan door ervaren onderne-
mers – als ‘start-up’ aan de slag willen. Of wat te denken 
van de Barneveld Techniek Opleiding, waardoor we straks 
over voldoende geschoolde technici voor onze maakindus-
trie beschikken. 
 

Bereikbaarheid 
Een dynamische gemeente in het hart van twee succes-
volle regio’s. Dat vraagt ook om een optimale bereikbaar-
heid. We treffen – samen met de provincie Gelderland, de 
regio en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat – 
voorbereidingen voor de aanpak van de aansluiting van de 
A1 en de A30. De aansluiting staat in de top 5 van Neder-
landse files en er gebeuren té vaak ongelukken. 
 
Ook is het belangrijk dat het openbaar vervoer meegroeit 
met de ontwikkelingen in Barneveld en de regio. Daarom 
onderzoeken we samen met ProRail, NS en de buurge-
meenten de mogelijkheden om op de spoorlijn Amersfoort-
Apeldoorn een regiosprinter te laten rijden. In ieder geval 
is het de wens van de Tweede Kamer, als Knooppunt Hoe-
velaken op de schop gaat, een tijdelijk station op deze 
spoorlijn te openen. Dat is goed voor de mobiliteit én om 

de toekomstige mogelijkheden van zo’n treinstop op deze 
belangrijke openbaar vervoerverbinding te verkennen. 
 
Wat het spoor betreft… we blijven erg positief over de rea-
lisering van een railterminal, een overslag van goederen op 
het spoor bij Barneveld. We liggen aan de zogenoemde 
TEN-T Corridor dat onze Randstad (met bijvoorbeeld de 
havens van Rotterdam en Amsterdam) met de Baltische 
staten en Noord-Europa verbindt. Een railterminal zorgt 
voor minder vrachtverkeer in de toch al overvolle Randstad 
en biedt nieuwe kansen voor lokale en regionale bedrijven 
in Utrecht, Gelderland en Overijssel. 
 

 
Nieuwe bedrijventerreinen voor ondernemers 
We ontwikkelen nieuwe bedrijventerreinen voor onderne-
mers die soms al decennialang in onze gemeente zijn ge-
vestigd en graag willen uitbreiden. Maar ook voor nieuwe 
ondernemers – die bewust hebben gekozen voor een cen-
traal gelegen vestigingslocatie. Na de succesvolle ontwik-
keling van Harselaar Zuid Fase 1a (32 hectare) worden 
voorbereidingen getroffen om de tweede fase (Harselaar 
Zuid Fase 1b) te ontwikkelen: 25 hectare. De verwachting 
is dat er – net als bij de eerste fase – opnieuw veel belang-
stelling zal bestaan voor dit bedrijventerrein. 
 
Naast het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen, in-
vesteren we ook in het revitaliseren en verduurzamen van 
bestaande bedrijventerreinen. We deden dat al met 
Harselaar-West; binnenkort zal dit ook gebeuren op het 
bedrijventerrein Harselaar-Oost. We doen dat samen met 
ondernemers. 
 
Naast grote bedrijventerreinen – zoals op Harselaar – heb-
ben we ook oog voor de lokale behoefte aan vestigingsmo-
gelijkheden. Zoals in Stroe en Voorthuizen waar initiatieven 
voor kleineschalige bedrijventerreinen worden voorbereid. 
 
 
Informatie? 
Het Ondernemersloket Barneveld 
staat u met raad en daad terzijde! 
 
Accountmanager: 
Frits op de Haar 
 
Telefoon:                 0342-495888 
E-mail:                    ondernemersloket@barneveld.nl 
Website:                 www.barneveld.nl/ondernemen

BOOMING BARNEVELD!

De gemeente Barneveld groeit en bloeit. Jaarlijks 

worden honderden nieuwe woningen gebouwd en 

ontwikkelen we – voor ons bedrijvige bedrijfsleven – 

nieuwe bedrijventerreinen. Een gemeente waar je 

je vleugels kunt uitslaan en waar je meer dan 5.500 

collega-ondernemers ontmoet. Een gemeente die 

voor de derde keer op rij (!) werd uitgeroepen tot 

MKB-vriendelijkste gemeente van Gelderland; een 

titel die we met gepaste trots dragen en ons iedere 

dag aanspoort om er als gemeente voor onze onder-

nemers te zijn. Een gemeente waar we samen wer-

ken aan een dynamisch en economisch sterk 

Barneveld.

De gemeente Barneveld bouwde in 
2017 en 2018 de Harselaartunnel. 

De tunnel draagt bij aan een betere 
en veiliger bereikbaarheid van 

Barneveld, Voorthuizen en Harselaar.

 
Breek de dag… tik een eitje! 
Wie ‘Barneveld’ zegt, denkt natuurlijk meteen aan ‘kip 
en ei’. Niet zonder reden, want Barneveld telt ruim 3,5 
miljoen stuks pluimvee en heeft – samen met het noor-
delijk gedeelte van de gemeente Ede, de grootste 
concentratie pluimvee van Nederland. En dat zorgt 
vervolgens voor een – met de pluimveesector verbon-
den – toeleverende industrie met meer dan 2000 ar-
beidsplaatsen. Wereldwijd actief en zeer innovatief, 
zoals MOBA en Jansen Poultry Equipment. 
 
Barneveld als internationaal kenniscentrum voor 
de pluimveehouderij 
De ontwikkeling van het Poultry Expertise Centre in 
Barneveld heeft de pluimveeopleiding (we noemen dat 
ons praktijkcentrum) een kwaliteitsimpuls gegeven en 
biedt nu erkende opleidingen op zowel MBO- als 
HBO-niveau aan. Wageningen University & Research 
haakt steeds meer aan bij deze ontwikkeling. Het ver-
sterkt het imago van Barneveld als hét kenniscentrum 
voor de pluimveehouderij. 
 
Poultry Innovation Lab 
De afgelopen jaren is het lectoraat Gezonde Pluimvee-
houderij ingesteld, zijn MBO-opleidingen vernieuwd, 
is een aantal modules in E-learning ontwikkeld en is 
de bouw van een innovatieve pluimveestal (het Poultry 
Innovation Lab) gestart. In deze stal heeft een aantal 
ondernemingen hun meest actuele innovaties ge-
plaatst om die in de praktijk te kunnen testen en 
demonstreren. 
 
Campus Barneveld 
Het kon – vanwege al deze dynamiek – niet uitblijven: 
een plan voor de ontwikkeling van de Campus Barne-
veld. Uitbreiding van onderwijsfaciliteiten voor de op-
vang van het groeiende aantal studenten MBO, HBO 
en internationaal. Uitbreiding van praktijk- en dier- 
faciliteiten en de ontwikkeling van een bedrijfsverza-
melgebouw voor aan de sector gerelateerde (star-
ters)bedrijven. En studentenhuisvesting om de blij- 
vende belangstelling voor deze opleiding te kunnen 
accommoderen. 
 
Manifest van Salentijn – Gezonde veehouderij 
Regio Foodvalley heeft veel aandacht voor de toe-
komst van de agrarische sector. Recent werd het 
Manifest van Salentijn gesloten, waarin we samen met 
de sector kijken hoe we agrariërs kunnen helpen om 
de juiste beslissingen te nemen voor hun bedrijf. 
 
Ook hebben we, mét de sector, maatregelen genomen 
voor een gezonde veehouderij. Daarin werkt de keten 
samen bij de aanpak van emissie van fijnstof, ammo-
nia en geur. Een praktijkcentrum voor emissiereductie, 
waarin we proefondervindelijk zoeken naar betaalbare 
en snelle methodes om de uitstoot van met name fijn-
stof terug te dringen, start binnenkort met steun van 
de regiogemeenten. 
 
 
Geïnspireerd geraakt? 
Kijk op www.aeres.nl of www.poultryexpertisecentre.nl 
voor meer informatie.

Luchtfoto van het bedrijventerrein Harselaar-Oost en (links 
op de foto) Harselaar-Zuid. Foto: Jan van Uffelen.



Celciusbaan 2   |   Nieuwegein

MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT OP MET:

JACQUELINE VAN WOERKOM 

 
06 29 05 35 60 
jacqueline.vanwoerkom@colliers.com

PASCAL MOLENAAR  

 

06 14 24 14 44
pascal.molenaar@colliers.com

Ongeveer 8.100 m² bedrijfsruimte 

en 2.100 m² kantoorruimte

Mogelijke Sale & Leaseback van 

de kantoorruimte met Hella

Het is mogelijk om het warehouse 
los te kopen

Vastgoedbelegging  
Bedrijfsruimte met kantoor

Distriport
Waalwijk
Modern logistiek complex 
in de directe nabijheid van de
nieuwe barge terminal

Pakketweg 1-7, De Kroonweg 4-10, Waalwijk

Op bedrijventerrein Haven 8 te Waalwijk is ProDelta 
gestart met Fase I van Distriport Waalwijk. Het totale 
complex omvat circa 69.300 m² warehouse, 12.000 m² 
mezzanine vloeren en 2.250 m² kantoorruimte. Per oktober 
2019 zal de eerste 32.000 m² worden opgeleverd.  

   Vrije stapelhoogte van 12,20 meter;
 Ultra vlakke vloeren conform DIN 15185;
 Ingroei mogelijk door gefaseerde bouw;
  Energiezuinige verwarming middels lucht water 

warmtepompen, eventueel in combinatie met  
WKO (gasloos);

  Groene stroom levering mogelijk d.m.v. zonne-
panelen gelegen op de daken;

   BREEAM certificaat outstanding.

T  010 892 04 70       E  info@prodelta.nl       www.prodelta.nl

TILBURG

BREDA

A16

A1

A16

E19

A
5
9

A27

A
27

E311

A
5
8

E
31

2

A
5
9

A65

N65

A
58

E3
12

A2

A50

E25

A2

E25

A
5
9

N261

N260

Distriport 
Waalwijk

ROSMALEN

EINDHOVEN

A261

WAALWIJKWAALWIJK

TE HUUR

70.000M2 DISTRIBUTIERUIMTE

040 2500100



  Direct beschikbare grote kavels, met een 

concurrerende prijsstelling en een fl 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.

  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 fl 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
bedrĳ venpark
deventer.nl

A-merken kiezen voor A1 
Bedrĳ venpark Deventer! 
Met zichtlocaties direct 
aan de A1, biedt A1 
Bedrĳ venpark Deventer 
ondernemers alle kansen 
om groot, groter, groots 
te ondernemen. 
Who is next? 

circulair textiel sorteer centrum

who isnext?



Barneveld   
   biedt ruimte

De gemeente Barneveld – centraal gelegen en prima bereikbaar via de A1, A30 en A12 én met 

het openbaar vervoer (4x per uur naar Amersfoort Centraal) – biedt ruimte aan ondernemers. 

Na de succesvolle ontwikkeling van het bedrijventerrein Harselaar Zuid Fase 1a (32 hectare),  

is het tijd om de vólgende fase te ontwikkelen: Harselaar Zuid Fase 1b (25 hectare).

Wilt u zich in Barneveld – voor de derde keer op rij uitgeroepen tot MKB-vriendelijkste  

gemeente van Gelderland! – vestigen? We vertellen u graag op welke manier wij u daarbij 

van dienst kunnen zijn. Neem contact op met het Ondernemersloket Barneveld.

Je onderneemt ’t in Barneveld!

Ondernemersloket Barneveld

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

www.facebook.com/ondernemersloketbarneveld

Twitter: @BedrijvigBveld

Volg ons via


