
Projecten

38

“Wat doet 
Barneveld beter?”

Harselaar

De gemeente Barneveld breidt het bestaande bedrijven-

terrein Harselaar op vier locaties uit:

1.  Harselaar-West-West; een nieuw bedrijventerrein in de 

“oksel” van de A1 en A30; 15 hectare;

2.  Columbiz Park; dé nieuwe kantorenlocatie van de Val-

lei; strategisch gelegen aan de A1 met een uitsteken-

de openbaar vervoersverbinding voor de deur;

3.  Harselaar-Zuid; een nieuw bedrijventerrein voor indus-

triële en volumineuze bedrijven, gelegen tussen Har-

selaar en Barneveld; 30 hectare;

4.  Harselaar-Driehoek; een nieuw bedrijventerrein tussen 

de snelweg A1 en de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn; 

15 hectare.

Vereniging Eigen Huis vroeg het zich een aantal 
maanden geleden hardop af. “Wat doet 
Barneveld beter?” De verrassende woning-
markt, de dynamiek van de Veluwse gemeente, 
de bedrijvigheid die hier heerst, ondanks crisis 
en ondanks krimp. Wethouder Gerard van den 
Hengel, in het college van B&W van Barneveld 
onder andere verantwoordelijk voor economi-
sche zaken, is duidelijk: “Barneveld is dé vesti-
gingslocatie voor bedrijven in Midden-
Nederland; Barneveld ligt centraal, is uitstekend 
bereikbaar en heeft tal van kwalitatieve voorzie-
ningen. Barneveld is verrassend voor wie het 
niet kent en is vertrouwd voor wie zich hier kor-
ter of langer heeft gevestigd.” 
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Barneveld: verrassend en 
vertrouwd
Barneveld bouwt aan de toekomst; de 
komende jaren breidt de gemeente zowel 
qua inwoneraantal als qua hoeveel bedrij-
venterreinen uit. De gemeente Barneveld 
(53.000 inwoners, 17.596 hectare) is 
wereldwijd bekend vanwege de innovatieve 
pluimveesector. Maar ook transport, logis-
tiek, dienstverlening en toerisme zijn 
belangrijke pijlers van de Barneveldse eco-
nomie. Barneveld telt ruim 5000 bedrijven 
met 30.000 arbeidsplaatsen. Een bedrijvige 
gemeente.

De komende jaren breidt de gemeente 
Barneveld uit. Het aantal inwoners groeit 
van 53.000 nu naar zo’n 65.000 in 2030. 
Dat is verrassend in een tijd dat elders 
woningbouwprojecten worden geschrapt en 
gemeenten besluiten om bedrijventerreinen 
toch niet te ontwikkelen. De gemeente 

Barneveld realiseert wél nieuwe locaties 
voor de vestiging van bedrijven; de 
komende jaren zo’n 75 hectare. Uitstekende 
(soms letterlijke A1-)locaties voor de vesti-
ging van uw onderneming. Daarnaast ont-
wikkelt de gemeente nieuwe woningen 
(zo’n 250 per jaar) in Barneveld, 
Voorthuizen, Kootwijkerbroek en 
Zwartebroek.

Briellaerd-Noord
Het nieuwe bedrijventerrein Briellaerd-
Noord is de uitbreidingslocatie van het 
bestaande bedrijventerrein De Briellaerd. 
Het kenmerkt zich door een hoogwaardige 
en kwalitatieve uitstraling. De uitbreiding is 
5 hectare groot.

Kiesjekavel.nl
De gemeente Barneveld biedt particuliere 
kavels en bedrijfskavels aan op de nét 
gelanceerde website www.kiesjekavel.nl. 
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Meer informatie

Wilt u meer informatie over de vesti-

gingsmogelijkheden in Barneveld?

Neem dan contact op met Andries 

Duifhuis of Evert Morren van de ge-

meente Barneveld, tel. 14 0342 (net-

nummer niet nodig) of bouwkavels@

barneveld.nl. Of kijk op www.kiesje-

kavel.nl.
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