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groots in ligging

groots in ligging
Arbeidsmarkt

Infrastructuur

Gelegen op het kruispunt van de A1 en de A50.
van de arbeidsmarkt

van de arbeidsmarkt

is ICT-sector

is maakindustrie

90.000
Dagelijks passanten.

2020

Maar liefst vijf internationale
luchthavens op anderhalf uur
rijden afstand.

Afstanden

Eigen containerterminal in 2020.

Onderdeel van de

1u 15min
Schiphol Airport, Amsterdam
1u 37min
Haven, Rotterdam
1u 40min
Düsseldorf, Duitsland
2u 12min
Antwerpen, België
3u 30min
Frankfurt, Duitsland
5u 10min
Berlijn, Duitsland
5u 35min
Parijs, Frankrijk

belangrijke europese

North
SeaBaltic
Coridor.

Één van de grootste
binnenhavens van Nederland
om de hoek. Met eigen
containerterminal vanaf 2020.

IJssel

Twee
treinstations
en een directe

Direct gelegen

treinverbinding

aan de IJssel.

naar Berlijn.
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De uitvalsbasis
voor transport en
logistiek
Direct gelegen aan de A1 en op 5 minuten van de A50 heeft
A1 Bedrijvenpark Deventer een sterke strategische ligging binnen
Europa’s belangrijkste transportroutes. De ideale uitvalsbasis voor
internationaal georiënteerde, logistieke bedrijven. Dit wordt versterkt
door de goede verbindingen met het openbaar vervoer, een van de
grootste binnenhavens van Nederland om de hoek en maar liefst vijf
internationale luchthavens op anderhalf uur rijden afstand.

groots in ligging
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Ruimte om
te groeien
Met een totale oppervlakte van 129

Heeft zichtbaarheid prioriteit? Het bedrijvenpark

hectare, waarvan 60 hectare uitgeefbaar, is

biedt ruim 2 kilometer aan zichtlocatie langs

A1 Bedrijvenpark een uitstekende locatie voor

de A1. Momenteel worden kavels uitgegeven

bedrijven die op zoek zijn naar ruimte voor

op het oostelijke gedeelte. Wanneer 70% van

uitbreiding. De verkaveling is flexibel van 0,5

de kavels is verkocht wordt er gestart met de

tot 15 hectare of zelfs meer. Kavels op het

kavelverkoop op het westelijk deel.

bedrijventerrein zijn direct beschikbaar.
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Duurzame
maakstad
Deventer
Hanzestad Deventer kent een historie als maakstad. En met zo’n 17 procent
van de banen is de maakindustrie nog volop in bedrijf. A1 Bedrijvenpark
Deventer biedt de moderne maakindustrie een aantrekkelijk vestigings
klimaat. Met opleidingen van ROC Aventus, Saxion Hogeschool en de
Technicampus, multimodale transportvoorzieningen, tal van ingenieurs
bureaus en automatiseerders zijn alle randvoorwaarden voor een gunstig
vestigingsklimaat aanwezig.

Gero
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Project Bouw Twello

Vestigers

Ĳsselbouw en Ontwikkeling

Porsche
Centrum Twente

Autoprotech
Klik op een bedrijfsnaam
en u wordt doorverwezen
naar de bijbehorende
informatie.

Aldi
Sligro

Leger des Heils/
ReShare
Quality Checks

Sligro

Project Bouw Twello

“Door het nieuwe DC
kunnen we de logistieke
processen optimaliseren
en verduurzamen. Wij
gaan voor Heineken
de horecabevoorrading
verzorgen. Vanuit Deventer
kunnen we onze klanten in
oost en midden Nederland
nog beter bedienen en
maken we per saldo minder
kilometers op de weg.”
Willem - Jan Strijbosch

Hortilife

A1
Truck Parking
Deventer
Alpac

Leger des Heils
In het nieuwe sorteercentrum
kunnen in ieder geval 25
mensen aan het werk van de
sociaal werkvoorzieningschap
Sallcon, onderdeel van
KonnecteD. Smedinga: “Wij
bieden ze een veilige werkplek,
een zinnige dagbesteding en
de kans om te re-integreren
op de arbeidsmarkt.”
Simon Smedinga

Van der Valk
“Deventer is een prachtige
Hanzestad aan de IJssel met
een rijke historie en het mooie
Sallandse buitengebied. Met
dit hotel richten wij ons dan
ook op de toeristische én de
zakelijke markt. Het hotel ligt
centraal op de as Randstad Team Sunweb
Duitsland en bij het kruispunt
A1 – A50, dus het wordt een
ideale locatie voor zakelijke
Hotel Van der Valk besprekingen en congressen.’
Paul van der Valk

Sterkenberg

Metos

Netters Infra

Team Sunweb
“Door de groei en de
successen van het team zijn
we uit ons jasje gegroeid. Het
nieuwe pand moet aansluiten
bij onze keep challenging
filosofie en een beleving
bieden voor onze wielerfans
en partners. Daarom
zetten we ook stevig in op
duurzaamheid.”
Iwan Spekenbrink

circulair textielsorteercentrum
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Arbeid

Ondernemersverenigingen

400.000

Maar liefst vijf ondernemersverenigingen
binnen Deventer.

400.000 inwoners in de regio
en 32.000 bedrijven.

32.000

port of
Deventer

Steden
driehoek

MKB Deventer: grootste lokale ondernemers
vereniging van Nederland met 1200 leden.

Samenwerking

port of
Zwolle

1.200

port of
Twente

130

Nieuw
Deventer
Circuit

DKW Deventer: Deventer Kring

Ontvangstplatform

Samenwerking port of Deventer

Werkgevers met 130 grotere

voor nieuwe

port of Zwolle en port of Twente

werkgevers in Nederland.

ondernemers.

in overkoepelend POLO (Port of
Logistics Overijssel).

Cleantech
Regio

Hogescholen

www.saxion.nl
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Een aangenaam
vestigingsklimaat
Nieuw in Deventer? Debutanten worden met open armen ontvangen door het
Nieuw Deventer Circuit. Hét netwerk voor beslissers binnen ondernemend en
bestuurlijk Deventer. Met als belangrijke activiteit: de ‘inburgeringscursus’ voor
nieuwe directieleden van bestaande en nieuwe bedrijven. Het Circuit is slechts
één van de vele netwerkverenigingen die in Deventer actief zijn.

Zo kent Deventer de grootste lokale ondernemersvereniging van ons land:
MKB Deventer. Met 1.200 leden maakt de vereniging zich sterk voor
een aantrekkelijk ondernemersklimaat, onder andere door projecten en
meerjarenprogramma’s te initiëren op het gebied van exportstimulering,
kennisuitwisseling, stadsmarketing, duurzaamheid en netwerkversterking.
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Deventer
ondernemers

Klik op een
bedrijfsnaam en u
wordt doorverwezen
naar de bijbehorende
informatie.

Deventer is een echte Hanzestad. Al van
oudsher herbergt de stad indrukwekkende
Goederenvervoer in
West-Europa

Kartonnen verpakkingen

Voorheen AkzoNobel
Chemicals

namen als het gaat om maakindustrie,
handel en innovatie. En ook nu zijn er tal van
bedrijven die (inter)nationaal floreren.

Europees advies- en
ingenieursbureau

Wereldwijd advies- en
ingenieursbureau

Nederlands adviesbureau

Bedden en matrassen
fabrikant

Oorspronkelijk een
gasfittingen fabrikant

IT bedrijf

Wereldwijde fabrikant van
krimpfolieverpakkingen
voor voedsel

Medicinale gassen en
gerelateerde apparatuur

Online drukkerij

Producent sportartikelen
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Talent
voor de
toekomst
Deventer floreert in het opleiden van jong talent. De
Technicampus, ROC Aventus (MBO) en het Saxion (HBO) bieden
samen meer dan 46 opleidingen. Hogeschool Saxion kent
bovendien meer dan 60 verschillende nationaliteiten onder haar
studenten. Met een speciaal ‘export development’ programma
wordt internationale kennis gedeeld met het bedrijfsleven.
Zo helpen studenten bedrijven aan business in hun land van
herkomst. Startups krijgen in Deventer een vliegende start
met het Saxion Startup Center. Deze school voor startende
ondernemers biedt studenten de mogelijkheid om tijdens hun
studie aan de slag te gaan met hun eigen bedrijf.

bronvermelding: IAA Architecten/Tjeerd Derkink
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Schoon
veilig
duurzaam

Aardgasloos

Alle bedrijven op A1 Bedrijvenpark
Deventer zijn aangesloten bij het

Twee windturbines

parkmanagement: schoon, veilig,

direct aangesloten

duurzaam.

op energienetwerk.

Onderdeel van

Cleantech
Regio

2030

In 2030 is Deventer energieneutraal.

Biogas
en
water
stof
tank
station

De plannen voor een waterstof
tankstation zijn ver gevorderd.

40% van de in
totaal 129 hectare
bestaat uit water
en groen.
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Groen,
innovatief en
duurzaam
Innovatie en duurzaamheid zijn onlosmakelijk
verbonden met A1 Bedrijvenpark Deventer.
Het bedrijvenpark wordt één van de
groenste bedrijventerreinen van Nederland.
40% van de in totaal 129 hectare bestaat
uit water en groen. Het park heeft geen
gasaansluiting en voor de energievoorziening
wordt onder andere gebruik gemaakt van de
‘eigen’ windmolens langs de A1.

“Op het bedrijvenpark
bouwen wij ons meest
duurzame hotel- en
congrescomplex to
dusver.”
Paul van der Valk
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Circulaire
economie
Deventer is één van de voortrekkers in de Cleantech Regio. Een bonte verzameling
van samenwerkende gemeenten, ondernemers, onderwijsinstituten en
kennisinstellingen, met één gemeenschappelijke ambitie: energieneutraal zijn in
2030. Hoe we dat realiseren? Door meer te doen met minder. Meer productiviteit,
meer banen en meer efficiëntie. Met minder energieverbruik, minder verspilling van
grondstoffen en minder impact op het milieu. Dat is niet alles. De Cleantech Regio
wil een schone, prettige leefomgeving zijn. En zet dus in op schone technologie
en op een goed vestigingsklimaat, schoon vervoer, goede bereikbaarheid, groene
innovaties en een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

“Als je textiel een
nieuw leven geeft,
in welke vorm ook,
bespaar je op nieuwe
grondstoffen.“
Simon Smedinga
Leger des Heils
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Borgen van
kwaliteit
Wat goed is, moet goed blijven, daarom is er actief
en verplicht parkmanagement op A1 Bedrijvenpark
Deventer. Het parkmanagement - in handen van
Bedrijvenparkmanagement Deventer - heeft de volgende
doelstellingen: behoud van hoogwaardige uitstraling;
duurzaam beheer en onderhoud; efficiencyvoordelen door
middel van collectieve inkoopcontracten; waardebehoud
vastgoed door kwaliteit van de omgeving.

groots in duurzaamheid
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Kavel
paspoort
In het kavelpaspoort is omschreven welke uitgangspunten
financieel, juridisch en wat betreft ontwerp van toepassing
zijn. Het kavelpaspoort gaat alleen over het oostelijk deel.
Wanneer 70% van de kavels is verkocht wordt gestart met de
kavelverkoop op het westelijk deel. A1 Bedrijvenpark Deventer
kent een flexibele kavelindeling. Samen met u zoeken we we de
beste vestigingslocatie voor uw bedrijf.
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UITGIFTECATEGORIEËN

am-Berlijn

← Amsterd

→

GRONDGEBRUIK
UITGIFTECATEGORIEËN

Aldi

groen

zichtlocaties € 170 p/m

Van der Valk

verkeer

2

middenterrein € 150 p/m

water

buitenranden € 135 p/m

wonen

2

2

Team Sunweb

Porsche Centrum Twente
Metos

Sligro

A1

Leger des Heils/ReShare
Netters Infra

Sterkenberg

Autoprotech
Gero

Quality Checks
Olthof

Project Bouw
Twello

A1
Truck Parking
Deventer

Alpac
Hortilife

l→

daa

n
ose

-Ro

e
woll
←Z

IJsselbouw en
Project Bouw Ontwikkeling
Twello

MILIEUCATEGORIEËN

am-Berlijn

← Amsterd

→

Aldi

MILIEUCATEGORIEËN
bedrijf t/m categorie 1

Team Sunweb
Van der Valk

A1
Porsche Centrum Twente

bedrijf t/m categorie 3.1

Metos

Sligro

Leger des Heils/ReShare

bedrijf t/m categorie 2

Netters Infra

Sterkenberg

bedrijf t/m categorie 3.2
Autoprotech
Gero

Quality Checks
Olthof

Project Bouw
Twello

A1
Truck Parking
Deventer

Alpac
Hortilife

l→

daa

n
ose

-Ro

e
woll
←Z

IJsselbouw en
Project Bouw Ontwikkeling
Twello

TOEGESTANE
BOUWHOOGTES

am-Berlijn

← Amsterd

→

A1

Aldi
Team Sunweb

TOEGESTANE BOUWHOOGTES

Van der Valk
Porsche Centrum Twente

max. 30 meter
max. 20 meter
max. 15 meter

Metos

Sligro

Leger des Heils/ReShare

max. 12 meter
max. 8 meter

Sterkenberg

Autoprotech
Gero

Quality Checks
Olthof

Project Bouw
Twello

A1
Truck Parking
Deventer

Alpac
Hortilife

l
daa

n
ose

-Ro

e
woll
←Z

IJsselbouw en
Project Bouw Ontwikkeling
Twello

Netters Infra

→

21

groots in ondenemen

Beeldkwaliteitsplan
Een beeldkwaliteitsplan is een belangrijk middel om de ambities, onder meer
op het gebied van kwaliteit, te realiseren. De zuidelijke stadsrand vormt - vanaf
de A1 en vanuit westelijke richting - de entree tot de stad. Dit gebied zal
uitgroeien tot het beeldmerk van de Duurzame (maak)stad Deventer.

22

groots in ondernemen

Contact met het
A1-Team
Het A1-Team bestaat uit vakspecialisten op verschillende gebieden
zoals stedenbouw, milieu, marketing, vergunningen en juridische
zaken. Wilt u meer informatie over A1 Bedrijvenpark Deventer?
Dan kunt u contact opnemen met één van de accountmanagers:
Theo van Raaij 06 - 51 69 60 23 | tbfg.van.raaij@deventer.nl
Anníka van Loon 06 - 57 55 79 24 | a.van.loon@deventer.nl

A1 Bedrijvenpark Deventer is samenwerkingspartner van het Team
Sunweb, dat hier vanaf 2019 haar hoofdkantoor heeft.

