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1. Uitvraag Olthof boerderij 
 
1.1. Inleiding 

De gemeente Deventer is eigenaar van het ensemble De Olthof, bestaande uit een boerderij met bijbehorende schuur, een aangrenzend bouwperceel en is 
gelegen aan de Olthoflaan 10-12 in Deventer. Het geheel wordt hierna aangeduid als ‘de boerderij’. Het erf De Olthof kent een lange geschiedenis die 
teruggaat tot de 10e eeuw. De oudste elementen van de huidige boerderij (gebinten) dateren van begin 17e eeuw. 
 
De boerderij is altijd als zodanig in gebruik geweest. Het ensemble is aangewezen als gemeentelijk monument en is gelegen op het A1 Bedrijventerrein 
Deventer ten zuiden van Deventer, langs de A1. De boerderij staat al ongeveer 15 jaar leeg. Het wordt momenteel gebruikt voor opslag (boerderij) en 
atelier (schuur) van een beeldend kunstenaar. De afspraken met beide gebruikers kunnen met een korte opzegtermijn worden beëindigd. 
 
De gemeente Deventer is op zoek naar een exploitant die bereid is de Olthof boerderij te restaureren en exploiteren in combinatie met het aangrenzend 
bouwperceel. Daarbij heeft de gemeente een voorkeur voor een functionele relatie met het nabijgelegen A1 Truckparking. Voor A1 Truckparking vindt een 
zogenaamde uitvraagprocedure plaats. De uiteindelijke beslissing om over te gaan tot verkoop van de Olthof Boerderij ligt bij het college van Burgemeester 
en Wethouders.  
 
 

1.2. Doelstelling 
Het doel is het in standhouden van de monumentale boerderij en een nieuwe functie te zoeken voor de boerderij en naastgelegen perceel. De nieuwe 
ontwikkeling heeft bij voorkeur een relatie met A1 Truckparking én is van toegevoegde waarde voor de chauffeurs die gebruik maken van de parking.   
 

1.3. Leeswijzer 
In dit document zijn naast de inleiding de volgende hoofdstukken beschreven: 

• A1 Bedrijvenpark Deventer 

• Olthof boerderij 

• In de buurt 

• Proces en planning  
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2. A1 Bedrijvenpark Deventer 
 
2.1. Algemene informatie A1 Bedrijvenpark Deventer 

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’ windturbines langs de 
A1. Verder proberen we in overleg met de kopers van de bedrijfskavels te kijken hoe we de nieuwbouw zo duurzaam mogelijk kunnen ontwikkelen. Denk 
hierbij ook aan circulariteit en natuurinclusiviteit.  
 
Het A1 Bedrijvenpark ligt ten zuiden van Deventer, langs de rijksweg A1, Het bedrijvenpark is in ontwikkeling. Het oostelijke gedeelte is na genoeg geheel 
verkocht, medio 2021 wordt gestart met de uitgifte van westelijke gedeelte Enkele partijen die zich op A1 Bedrijvenpark gevestigd hebben of gaan vestigen 
zijn: Sligro, Aldi, Leger des Heils, Metos, Team DSM, Davo uitgeverij, Jumbo, Coolblue en hotel Van der Valk. 
 

 
  

Figuur 1 A1 Bedrijvenpark Deventer 
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2.2. Toekomstvisie A1 Bedrijvenpark Deventer 
Innovatie en duurzaamheid zijn belangrijke kernwaarden van het park. De ambitie is om in 2030 energieneutraal te zijn. Gezien de strategische ligging 
binnen Europa’s belangrijkste transportroutes is het een uitstekende basis voor internationaal georiënteerde en logistieke bedrijven, alsmede bedrijven in 
de maakindustrie en lokale bedrijven met groeiambities. 
 
De ambities van de gemeente Deventer met deze locatie zijn besloten in het realiseren van een hoogwaardige architectuur, een goede landschappelijke 
inpassing waardoor een aantrekkelijk snelwegpanorama ontstaat en een hoge mate van duurzaamheid in bouwen en produceren. De ambities van de 
gemeente zijn in lijn met de provinciale ambities voor het park. Een zeer uitgebreide lijst met toegestane bedrijven is te vinden in het bestemmingsplan 
Bedrijvenpark A1.  
 
 

2.3. Bufferzone 
Het bedrijvenpark ligt midden in het groen, tegen het dorpje Epse. Tussen de Olthof boerderij en Epse ligt een robuuste bufferzone dat een mooie 
natuurlijke overgang vormt. De bufferzone met speciale aandacht voor ecologie en recreatie zorgt ervoor dat het bedrijventerrein optimaal is ingepast in het 
landschap. 
 

 
Figuur 2 tekening met bufferzone A1 Bedrijvenpark 
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2.4. Bereikbaarheid via OV 
A1 Bedrijvenpark is bereikbaar met de bus. Vanaf 2021 rijdt lijn 8 (Station – Bedrijvenpark A1) van maandag tot en met vrijdag één keer per uur rijdt. In de 
spits rijdt de bus twee keer per uur. De buslijn rijdt via de Rivierenwijk en Westfalenstraat (Kloosterlanden) van en naar Bedrijvenpark A1. Buslijn 8 sluit bij 
halte de Hondsroos aan op buslijn 6 in Colmschate Zuid. Reizigers reizen met buslijn 6 en 8 vanaf halte de Hondsroos vier keer per uur met de bus van en 
naar het centrum. De bus sluit aan op de trein. Ook Epse is bereikbaar via een aantal lijnbussen (lijn 56 (Deventer Borculo) en lijn 81 (Deventer Zutphen)). 
Meer informatie is te vinden op de website www.9292.nl. 

 
2.5. Parkmanagement 

A1 kent een eigen parkmanagementvereniging waar elk bedrijf lid van wordt. Er is een parkmanager beschikbaar gesteld door de overkoepelende 
organisatie van alle bedrijventerreinen in Deventer. Op de Deventer bedrijventerreinen is voor collectieve zaken en belangenbehartiging, de Stichting 
Bedrijvenparkmanagement actief welke onder andere zorgdraagt voor de collectieve beveiliging en het onderhoud van groen op kavels. (bijlage 1, folder 
Parkmanagement) 

http://www.9292.nl/


   
 
 

 

8 

3. Olthof boerderij 
 
3.1. Olthof boerderij, korte omgevingsschets 

De boerderij is gelegen binnen de blauwe cirkel op de naastgelegen foto op het in ontwikkeling zijnde 
bedrijvenpark. Tegenover de boerderij ligt A1 truckparking Deventer, De parking heeft plaats voor 100 
voertuigen en is 24/7 geopend. 
 
Naast de parking en tegenover de boerderij is een onbemand brandstof verkooppunt van Total/Pitpoint 
(LNG/Diesel) ten behoeve van trucks aanwezig.  
 
De Olthof boerderij ligt op de grens tussen A1 Bedrijvenpark en de bufferzone met de woonkern Epse. 
Deze bufferzone is een groene, ecologische zone.  
 
De bebouwing rondom de boerderij op het bedrijventerrein bestaat uit moderne bedrijfsgebouwen. De 
boerderij is dus als resterende oude bebouwing in het gebied een ‘vreemde eend in de bijt’.   

Figuur 3 foto omgeving Olthofboerderij 
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3.2. Informatie object Olthof boerderij 
De boerderij heeft de opzet van een zogeheten “krukhuisboerderij” (een boerderij met een 
dwars geplaatst woonhuis) en bestaat formeel uit twee adressen. Olthoflaan 10 betreft het 
woonhuisgedeelte en Olthoflaan 12 betreft de voormalige stal. Een eventuele adreswijziging 
naar de Van der Landeweg behoort tot de mogelijkheden. Het woonhuisgedeelte is fysiek 
opgedeeld in 2 gedeelten, met beide een eigen bovenverdieping, toegankelijk middels vaste 
trappen. 
 
De hoofddraagconstructie, ofwel de gebinten, is het oudste deel van boerderij De Olthof en 
dateert uit 1674. Dit is de dragende houtverbinding die de kap draagt. Deze robuuste 
constructie verkeert nog in relatief goede staat en dat is bijzonder te noemen. Het draagt bij 
aan de historische beleving van de boerderij.. De Boerderij is een typisch voorbeeld van een 
laat negentiende -eeuwse hallehuisboerderij (van oorsprong een langgerekt, driebeukig 
gebouw met de deel in het midden en de stallen aan weerszijden) in krukhuisvorm en heeft 
daarmee een sterk streekeigen karakter. De boerderij heeft enkele kenmerkende 
negentiende-eeuwse stijlkenmerken zoals stalen stalramen, luiken aan de voorzijde, twee 
grote schoorstenen met schouw (die voorzien is van witjes) en de kenmerkende glazen erker 
aan de zichtzijde van de gevel. De spantconstructie van de boerderij verkeert nog in goede 
staat en draagt bij aan het historische karakter van de boerderij. 
 
De boerderij ligt op een markante verhoging in het landschap. Het gebouw vormt een 
duidelijke eenheid met naastgelegen schuur. Beide gebouwen vormen een ensemble. De 
boerderij is een herinnering aan het agrarische verleden van de plek, die door de aanleg van 
Bedrijvenpark A1 een geheel ander karakter heeft gekregen. Daarmee is de boerderij een 
stille getuige van een rijk verleden en een markant herkenningspunt op het bedrijventerrein. Op de naastgelegen tekening is het bovenaanzicht van de 
bestaande situatie weergegeven. De boerderij en de schuur liggen vrij centraal op het perceel. De prachtige boom die tussen de boerderij en de schuur 
staat heeft een monumentale uitstraling. Ook de bomen die de kavel omzoomen zijn behoudenswaardig. Het erf rondom de boerderij kent een 
archologische verwachtingswaarde. In bijlage 3 ‘Objectinformatie Olthof boerderij’ staat meer gedetailleerde informatie over de Olthof boerderij.  
 

3.3. Kavelpaspoort & planologische mogelijkheden 
Voor de Olthof boerderij en het naastgelegen bouwperceel is een kavelpaspoort/kavelsuggestie opgesteld, zie bijlage 2a en 2b. Het kavelpaspoort bevat 
relevante informatie over de ontwikkelmogelijkheden van de boerderij en het naastgelegen bouwperceel zoals bijvoorbeeld maatvoeringen en dergelijke. 
 
De locatie Olthof Boerderij valt onder de werking van het Chw Bestemmingsplan A1 Bedrijvenpark 2020. (zie Chw A1 Bedrijvenpark 2020 
(ruimtelijkeplannen.nl)). Ter plaatse zijn bedrijven tot en met milieucategorie 2 toegestaan en gelden functieregels en bouwregels. Voor een volledig 

Figuur 4 aanzicht boerderij met bijgebouwen (inmiddels gesloopt) 
voor de ontwikkeling A1 Bedrijventerrein.  

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/transform/NL.IMRO.0150.Chw002-VG01/pt_NL.IMRO.0150.Chw002-VG01.xml#inhoudNL.IMRO.PT.s1
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/transform/NL.IMRO.0150.Chw002-VG01/pt_NL.IMRO.0150.Chw002-VG01.xml#inhoudNL.IMRO.PT.s1
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overzicht van de bepalingen in het bestemmingsplan en planologische mogelijkheden wordt verwezen naar het bestemmingsplan. 
 
Bij de herontwikkeling van de boerderij dient bovendien rekening gehouden te worden omgevingsaspecten als erfgoed, milieu en ecologie. Binnen de 
gemeente zijn diverse specialisten aanwezig die kunnen adviseren over het nemen van de juiste stappen. Bovendien krijgt een koper namens de gemeente 
een zogenaamde klantadviseur toegewezen ter ondersteuning in het proces. De gemeente verkoopt de boerderij in de huidige staat. De koper/exploitant is 
zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van benodigde vergunningen en dergelijke.  
 

3.4. Monument exterieur/interieur 
De boerderij en bijbehorende werkschuur zijn aangewezen als gemeentelijk monument. Dat betekent dat ze wettelijk beschermd zijn voor wat betreft het 
interieur en exterieur van de boerderij. In dat kader is het raadzaam de erfgoedadviseur van de gemeente vroegtijdig bij de planvorming te betrekken of een 
deskundige in te schakelen.  
 
Inmiddels staat de boerderij al bijna 15 jaar leeg. Dit heeft niet alleen de staat van onderhoud van de boerderij geen goed gedaan, maar gaat vooral ook 
voorbij aan de kansen die dit historische object biedt voor de profilering en verdere ontwikkeling van A1 bedrijvenpark. Het is dan ook wenselijk dat er een 
nieuwe functie wordt gevonden voor dit complex gelet op de monumentale waarde.  
 
Ten aan zien van de aandachtspunten op gebied van exterieur en interieur heeft de gemeente extern advies ingewonnen. Hiervoor wordt verwezen naar 
bijlage 4 (bouwkundige opnamen en reparatievoorstel). Dit advies heeft geen status en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wel kan het advies 
als achtergrondinformatie worden meegenomen in de planvorming. 
 

3.5. Potentiele nieuwe functies 
De Olthof Boerderij biedt diverse mogelijkheden voor een nieuwe bedrijfsmatige invulling. Conform het bestemmingsplan zijn meerdere functies 
toegestaan. Zoals aangegeven gaat de voorkeur van de gemeente uit naar een ontwikkeling waarbij een functionele relatie ontstaat met de naastgelegen 
Truckparking. Ten aanzien van de ambities Truckparking wordt verwezen naar het uitvraagdocument Truckparking in bijlage 5.   
 
Ter inspiratie heeft de gemeente aanvullend een tweetal scenario’s voor mogelijke herbestemming van de Olthof Boerderij laten uitwerken. Deze scenario’s 
zijn opgenomen in bijlage 3. De betreffende scenario’s zijn indicatief, ook hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.  
 

3.6. Subsidiemogelijkheden 
Voor eventuele cascorestauratie en herbestemming bestaan subsidieregelingen en fondsen. Om een indruk te geven heeft de gemeente een aantal 
regeling van de provincie Overijssel en potentiele fondsen bekeken. De koper dient zelf onderzoek uit te voeren of een beroep gedaan kan worden op deze 
regelingen en dient daartoe zelf een aanvraag in te dienen. In bijlage 3 staat meer informatie over subsidiemogelijkheden.   
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3.7. Ambities en uitgangspunten 
Ten aanzien van de Olthof Boerderij heeft de gemeente een aantal ambities en uitgangspunten geformuleerd. Deze aspecten worden van belang geacht 
voor wat betreft de restauratie, toekomstige exploitatie en continuïteit. De onderstaande randvoorwaarden dienen door gegadigden in acht genomen bij het 
uitwerken van een plan en/of het indienen van een voorstel conform dit verkoopdocument. De gemeente zal de plannen en biedingen mede op basis van 
de betreffende randvoorwaarden toetsen en beoordelen. 
 

• De toekomstige ontwikkeling van de boerderij past binnen de kaders van het geldende bestemmingsplan en de huidige milieucategorie zoals 
opgenomen in dit verkoopdocument en bijbehorend kavelpaspoort;  

• Deelname aan Parkmanagement A1 Bedrijvenpark is verplicht; 

• Uitgangspunt is dat het gehele terrein wordt aangekocht en in geheel wordt ontwikkeld;  

• Gelet op de cultuurhistorische waarde en monumentale status van de boerderij dienen de opstallen gerestaureerd te worden en behouden te 
blijven; 

• Toekomstig koper dient inzichtelijk en aannemelijk te maken op welke wijze de restauratie en behoud van de Olthof boerderij wordt gerealiseerd 
(renovatieplan); 

• Sloop van de aanwezige opstallen is niet mogelijk gelet op de monumentale status; 

• Parkeervoorzieningen voor personenauto’s en de verkeersafwikkeling voor bevoorrading, laden en lossen worden binnen het terrein 
gerealiseerd; 

• De hoofdtoegang van het perceel moet komen aan de Van der Landeweg. De terreininrichting wordt zodanig gerealiseerd dat er geen (sluip) 
verbinding voor autoverkeer tussen Olthoflaan en Van der Landeweg ontstaat; 

• Een gecombineerde ontwikkeling tussen de boerderij en A1 Truckparking beschouwt de gemeente als meerwaarde en heeft de voorkeur indien 
beide functies elkaar versterken (voor meer info Truckparking zie hoofdstuk 4); 

• Indien een gecombineerde ontwikkeling tussen Truckparking en de Olthof boerderij tot stand komt, dan is een permanente en gegarandeerde 
koppeling tussen deze twee percelen uitgangspunt; 

• De minimale verkoopprijs van het object bedraagt €188.000,-- (kosten koper); 

• De gemeente roept uitsluitend eindgebruikers op een bieding uit te brengen. Dat wil zeggen, partijen die het object zelf willen restaureren en 
daarna exploiteren. Tussenpersonen kunnen worden uitgesloten van de biedingsprocedure; 

• Het college van B&W behoudt zich het recht voor om niet tot verkoop over te gaan. 
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4. In de buurt 
 

4.1. A1 bedrijvenpark en toeristisch achterland 
 
Tegenover de Olthof Boerderij is A1 Truckparking is gelegen. A1 Truckparking 
Deventer is een zogenaamde “Klasse 3” beveiligde truckparking. Dat wil zeggen 
dat er douche, toiletten en wasgelegenheden aanwezig zijn. Horeca maakt geen 
onderdeel uit van de Truckparking. Dit biedt kansen voor de ontwikkeling van de 
Olthof Boerderij als mogelijk ondersteunende voorziening bij Truckparking. 
Zoals beschreven ligt de Olthof Boerderij aan de zuidzijde tegen de groene 
Bufferzone van het A1 bedrijvenpark en wordt aan deze zijde ontsloten door een 
(toeristisch) fietspad. De Olthof Boerderij kan door haar ligging gebruik maken 
van het potentieel van de aanwezige bedrijvigheid op het A1-bedrijvenpark, als 
ook van het achterland qua recreatieve en toeristische mogelijkheden. 
 
 
 

 
 
 

4.2 Multi-energy tankstation 
Op het A1 Bedrijvenpark Deventer staat een hypermodern en duurzaam multi-
energy tankstation. Het A1 Bedrijvenpark Deventer ligt pal langs de A1 en is één 
van de meest duurzame en innovatieve bedrijvenparken in Nederland. Het station 
ligt naast de beveiligde A1 Truckparking Deventer op het bedrijvenpark te liggen. 
Het tankstation is begin 2021 geopend en voorzien van twee LNG-pompen. Naast 
LNG wordt ook de toekomstige mogelijkheid voor waterstof in het design 
meegenomen. 
 
 
  

Figuur 6 Multi energy tankstation 

Figuur 5 A1 Truckparking 
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5. Proces en planning  
De Olthof boerderij wordt op basis van een reguliere verkoopprocedure op de markt gebracht. Hierbij is geen sprake van een aanbestedingsplichtige 
overheidsopdracht, de aanbestedingswet is derhalve niet van toepassing. In dit hoofdstuk is globaal beschreven hoe het verkoopproces plaatsvindt en op welke 
wijze de beoordeling van ingekomen voorstellen zal geschieden.  
 

5.1. Indienen planvisie en uitbrengen bieding 
Voorliggend verkoopdocument wordt geplaatst op de (www.a1bedrijvenpark.nl en www.deventerverkoopt.nl) zodat een iedere geïnteresseerde partij kennis 
kan nemen van de verkoop en kan besluiten een bieding uit te brengen. 
 
Aan gegadigden wordt op basis van dit verkoopdocument gevraagd een planvisie van maximaal 3 A4 aan te leveren. Hierin wordt het beoogde gebruik en 
eventuele voorgenomen restauraties/aanpassingen aan het object beschreven. Tevens wordt beschreven op welke wijze het plan aansluit op de 
uitgangspunten en ambities zoals beschreven in dit verkoopdocument. Tot slot wordt gegadigden gevraagd om in combinatie met de planvisie een 
voorlopige bieding uit te brengen. Deze bieding is nog niet bindend en behoeft nog niet te worden voorzien van (bank)garanties. Wel vormt de bieding 
uitgangspunt voor het vervolgtraject. Na beoordeling besluit de gemeente of een vervolgtraject wordt opgestart. Dat vervolgtraject bestaat uit de verdere 
planuitwerking en contractvorming.  

 
 

5.2. Beoordeling 
Het projectteam van de gemeente beoordeelt de plannen op basis van de onderstaande criteria.  

 

• In hoeverre voldoet het plan aan de ambities en uitgangspunten zoals opgenomen in dit verkoopdocument; 

• De hoogte van de (voorlopige) bieding. 
 

De uiteindelijke afwegingsbevoegdheid en het besluit om een vervolgtraject op te starten ligt bij het college van B&W. Het college heeft in deze volledige 
keuzevrijheid en kan besluiten om zonder opgaaf van reden geen vervolgtraject op te starten indien plannen onvoldoende aansluiten bij de verwachtingen.  
 

5.3. Vragen en informatie  
Wilt u meer weten over A1 Bedrijvenpark, dan kunt u de website van het A1 bedrijvenpark bezoeken op www.a1bedrijvenparkdeventer.nl of contact 
opnemen met acquisitiemanager A1 Bedrijvenpark, de heer Ronald Bolderman (tel: 06-39314948 en e-mail: r.bolderman@deventer.nl). Concrete vragen 
dienen schriftelijk te worden gesteld. De vragenbeantwoording wordt bovendien gepubliceerd op de webpagina.  
 

 

http://www.a1bedrijvenpark.nl/
http://www.deventerverkoopt.nl/
http://www.a1bedrijvenparkdeventer.nl/
mailto:r.bolderman@deventer.nl
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5.4. Planning 
Zoals beschreven heeft de gemeente Deventer een voorkeur voor een gecombineerde ontwikkeling tussen A1 Truckparking en de Olthof Boerderij. In het 
kader van Truckparking is in dat betreffend uitvraagdocument een planning opgenomen. Het indienen van een planvisie en uitbrengen van een bieding op 
de Olthof Boerderij vindt plaats conform de planning van Truckparking. Voor de planning wordt dan ook verwezen naar het uitvraagdocument Truckparking, 
zie bijlage 5. 
 


