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	Bedrijvenpark, Apeldoorn-Noord

www.apeldoorn.nl
• Totaal 40 ha.
• Ca. 12 ha. beschikbaar, flexibele verkaveling
• (Boven)regionale MKB- bedrijven in de sectoren
handel, dienstverlening, techniek, lichte industrie
A15
en logistiek
• Glasvezel
• Parkmanagement
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Ecofactorij, Apeldoorn

www.apeldoorn.nl
• Totaal 100 ha.
• 12 ha. beschikbaar
A50
• Grootschalige bedrijven in de maakindustrie
en logistieke sector
• Directe ontsluiting A50 en A1
A15
• Eigen duurzaam elektriciteitsnetwerk
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A1 Bedrijvenpark, Deventer
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De Mars, Zutphen
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De Spoel, Lochem

www.a1bedrijvenparkdeventer.nl

www.zutphen.nl

www.bedrijfskavelslochem.nl

• Totaal 56 ha. uitgeefbaar
• Ca. 48 ha. beschikbaar, flexibele verkaveling
• Bedrijven in de sectoren distributie, logistiek,
maakindustrie en bouwnijverheid
• Ruime milieucategorieën mogelijk
• Binnenhaven met jaarlijks 1 miljoen ton overslag
• Glasvezel, parkmanagement

• Totaal 200 ha.
• Bedrijven in de sectoren grafisch, circulair,
A18
industrieel,
grote detailhandel
• Milieucategorie 5 (zware industrie) toegestaan
• Goed bereikbaar via weg, water en spoor
• Op loopafstand van de historische binnenstad
van Zutphen

• Ca. 16 ha. beschikbaar
•	Bedrijven in de sectoren distributie,
handel en productie
•	Flexibele verkaveling
•	Direct aan de (vernieuwde)
N346 en Twentekanaal

europa binnen
handbereik

Hamburg
Groningen
Bremen

De Cleantech Regio koerst op circa 4000
extra cleantech banen in 2020. We zetten in
op schone productie, minder energieverbruik,
minder afval en minder CO2-uitstoot. Door
te focussen op energietransitie besparen we
energie in gebouwen, industriële processen
en mobiliteit. We ondersteunen bedrijven
die koploper zijn in hun markt. Duurzame
maakindustrie en slimme distributie en
logistiek zijn hierbij belangrijke pijlers.

Cleantech Regio

Amsterdam

Hannover
A1
A50

Strategische ligging en goede aansluitingen
over water, weg en per spoor. O.a. via de
IJssel en Twentekanaal, aansluiting met
diverse Europese transportroutes via A1 en
A50, spoorlijn Berlijnlijn en vijf internationale
luchthavens binnen anderhalf uur rijafstand.

Rotterdam
Dusseldorf
Calais

Keuze uit een verscheidenheid aan
bedrijventerreinen. Elk met zijn eigen unieke
eigenschappen. Samen sterk door onderlinge
verbondenheid en samenwerking in de regio.
In de Cleantech Regio werken de Stedendriehoekgemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe,
Lochem, Voorst en Zutphen met ondernemers,
onderwijs en onderzoek samen aan een schone
toekomst. Daarmee koerst de regio op een duurzame
economie en samenleving. Een schone toekomst,
waarin energieneutraliteit speerpunt is en economie
en ecologie hand in hand gaan.

www.cleantechregio.nl
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