10 beste
redenen om
uw bedrijf te
vestigen

Onderdeel van de
belangrijke europese

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

IJssel
Direct gelegen aan

North
SeaBaltic
Coridor.

Biogas en
waterstof
tankstation
De plannen voor een waterstof
tankstation zijn ver gevorderd.

Twee
treinstations
en een directe
treinverbinding

Gelegen op het kruispunt

naar Berlijn.

van de A1 en de A50.

de IJssel.

Port of
Zwolle
Port of
Deventer

90.000
Dagelijks passanten.

Port of
Twente
Samenwerking port of

Maar liefst vijf

Deventer port of Zwolle

internationale

en port of Twente in

luchthavens op

overkoepelend POLO (Port

anderhalf uur

of Logistics Overijssel).

rijden afstand.

Aardgasloos

Clean
tech
Regio
Twee windturbines
direct aangesloten
op energienetwerk.

Regionale
samenwerking
voor een energie
neutrale en
duurzame
economie en
samenleving.

10 beste redenen
om te kiezen voor A1
Bedrijvenpark Deventer
1	Direct beschikbare grote (en kleine) kavels, tegen een

concurrerende prijs en met een flexibele kavelindeling;

6	Hoogwaardig en professioneel parkmanagement, met
collectief onderhoud en beveiliging (cameratoezicht),
waar elk bedrijf bij is aangesloten. Daardoor zijn

2	Een sleutelpositie in het Trans-Europees hoofd

kwaliteit en veiligheid gewaarborgd;

netwerk van spoor, auto- en waterwegen voor het
internationale personen- en goederenvervoer (TENT).
Zichtlocaties direct aan de A1, met een eigen op- en
afrit en een containerhaven op 5 minuten afstand;

7	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;

3	Deventer maakt werk van de energietransitie, met

een aardgasloos bedrijvenpark, eigen windturbines,

e-laadpalen, een duurzaam Truckpoint en

8	Rijk en modern voorzieningenniveau voor hoger

opgeleiden en MBO en lager geschoold personeel;

inspanningen om een waterstof tankstation te
realiseren. Uiteraard ligt er een snel glasvezelnetwerk;

9	Een bruisende Hanzestad aan de IJssel, met een 1250

jaar oude binnenstad en een groene (woon)omgeving;

4	Persoonlijke begeleiding door een multidisciplinair
projectteam A1 Bedrijvenpark. Ondersteuning op

het gebied van projectmanagement, vergunningen,
marketing energievoorziening en duurzaamheid;

10	Innovaties, experimenteren, pionieren en realiseren.
Een levendige handelsgeest en dynamische

ondernemerschap zitten al eeuwenlang in het Deventer
DNA.

5	Deventer heeft een actief en slagvaardig, sectoroverschrijdend ondernemersnetwerk van

(toeleverende) bedrijven. Samenwerken tussen
bedrijven, onderwijs en overheid wordt gestimuleerd.
MKB Deventer is de grootste van Nederland;

Gero
Project Bouw Twello
Ĳsselbouw en Ontwikkeling

Porsche
Centrum Twente

Autoprotech
Aldi
Sligro

Leger des Heils/ReShare
Davo
Project Bouw Twello

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

Vestigers

Ter Hoeven Verf

Matco

Quality Checks
Jumbo

Hortilife

Postermen
A1
Truck Parking
Deventer
Alpac

Sterkenberg

Netters Infra

Prijzen
zichtlocatie  € 185 p/m²
midden 

€ 165 p/m²

buiten 

€ 145 p/m²

prijzen zijn exclusief BTW

Team Sunweb
Hotel
Van der Valk

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

Metos

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
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