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Welkom in het hart van Twente
 Bent u op zoek naar een geschikte locatie voor uw bedrijf?

Starten, groeien, vernieuwen en verbinden 

Wat uw ambitie ook is, u wilt vooruit. In Hengelo  

en Borne begrijpen en ondersteunen we dat. Want 

ondernemen, innoveren én slim en hard werken zit 

in ons bloed. Tel daar onze centrale ligging, optimale 

bereikbaarheid, het aanwezige kennispotentieel en 

onze mooie en fijne leefomgeving bij op en ontdek dat 

u hier een bijzonder gunstig ondernemersklimaat heeft.

Gemeente Hengelo November 2019

Volop ruimte en mogelijkheden

Wilt u weten wat wij u als ondernemer te bieden 

hebben? Bent u op zoek naar een geschikte locatie 

voor uw bedrijf? In Hengelo en Borne vindt 

u verschillende vestigingslocaties met diverse 

mogelijkheden, passend bij uw ambitie. In deze 

brochure nemen we u in vogelvlucht mee langs onze 

verschillende bedrijventerreinen.
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We hebben veel te bieden
 Onze sterke punten...

Kracht en ondernemerschap
 Wat kunnen wij voor ondernemers betekenen?

Centrale ligging en optimale bereikbaarheid

Hengelo en Borne liggen centraal in het stedelijk gebied 

van Twente. Door de ligging aan de A1 en de A35, de 

uitstekende treinverbindingen en het Twentekanaal zijn 

we optimaal bereikbaar. 

Groot netwerk van specialistische MKB bedrijven  

in combinatie met innovatieve maakindustrie

Er zitten veel hoogwaardige technische bedrijven in 

Twente. Bijna elk product, halffabrikaat of technische 

toepassing is binnen een straal van 50 kilometer te 

vinden. 

Aangename leefomgeving

Hengelo en Borne hebben alle voorzieningen binnen 

handbereik, een mooi groen landschap en organiseren 

vele evenementen per jaar.

Meer weten? 
Hengelo.nl/ondernemen

Borne.nl/ondernemen/ondernemend-borne

Hengelo is van oudsher een techniekstad. Grote 

en krachtige namen zoals Stork en Hazemeijer 

hebben een stevig fundament gelegd. Die kracht 

en dat ondernemerschap zijn terug te vinden in 

ons DNA.

Hengelo en Borne liggen centraal in Twente. Een regio 

die bijzonder goed is in High Tech Systems & Materials, 

met de Universiteit Twente - aan de rand van Hengelo - 

als belangrijke broedplaats met internationaal potentieel. 

Met 81.000 inwoners staat Hengelo op plek 41 op de 

lijst van grootste gemeenten in Nederland.  

Circa 5.000 Hengelose bedrijven zorgen voor ruim 

46.000 arbeidsplaatsen. Door de centrale ligging is 

Hengelo/Borne een uitstekende vestigingslocatie voor 

zowel lokaal, regionaal als (inter)nationaal opererende 

bedrijven. Hengelo huisvest grote internationaal 

opererende bedrijven, zoals Stork Thermeq, Thales 

Nederland en Eaton. Ook het midden- en kleinbedrijf 

(MKB) doet het hier bijzonder goed. Door hun continue 

aandacht voor innovatie, kwaliteit en veiligheid 

én hun betrokkenheid bij elkaar en de omgeving 

zorgen ze voor duurzame verbindingen en sterke 

samenwerkingsverbanden.

Goede arbeidskrachten

In Twente wonen en werken mensen met een  

fantastisch arbeidsmoraal vanuit een grote  

betrokkenheid bij bedrijf en omgeving.
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Westermaat
De Veldkamp

Een ecologische omgeving waar  
wonen en werken dicht bij elkaar liggen
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Welkom! 
Westermaat De Veldkamp ligt centraal in Twente,

op grondgebied van Hengelo en Borne. Het 

bedrijventerrein staat open voor een grote diversiteit 

aan bedrijven. Van kleine tot middelgrote en grote 

bedrijven op het gebied van transport, distributie, 

industrie, bouw en groothandel. Bovendien is perifere 

detailhandel toegestaan op een gedeelte van het terrein. 

Het terrein is optimaal te bereiken via de A1 en A35 

en heeft een goede aansluiting met de woongebieden in 

Hengelo en Borne.

hengelo.nl/westermaatdeveldkamp

Industrie, distributie, opslag en transport 

en aanverwante bedrijvigheid

Milieucategorie 1 tot en met 4.2

Aan de A1 en A35

Modern ingericht

Bouwhoogte: minimaal 6 tot maximaal 15 meter, 

maximale bebouwing: 60%

Prijs: vanaf €155  p/m2 excl. BTW

Deels perifere detailhandel toegestaan

De Veldkamp
Westermaat De Veldkamp is hét epicentrum van

de Twentse bedrijventerreinen en heeft een ecologische

omgeving. Het zuidelijke deel van de Veldkamp maakt

de locatie uniek door de Groene Wig. Het gemeentelijk

monument “Boerderij de Lemerij” staat hier midden

in het groen. Langs de naastgelegen vijver ligt een mooie

wandelroute voor personeel. De gemeenten Hengelo en

Borne werken samen om u als ondernemer de ruimte te

bieden. Op het terrein zijn diverse bedrijven gevestigd als

Dutch Shape Aerospace and Automotive Tooling, Nijwa

Trucks en Jonkman Coating.

 Hans Jansink 

 0651691638

 h.jansink@hengelo.nl 

 Loes Temmink 

 0611437481

 l.temmink@borne.nl 



Bestemmingsplan De Veldkamp 2014
Via www.ruimtelijkeplannen.nl of www.hengelo.nl > projecten en plannen > 
bestemmingsplannen

Grondprijzen 
Kavels 

Prijs p/m2 

excl. btw 

1, 3, 43, 44, 45 € 165,00

2, 12, 13, 14a, 14b, 15, 21A, 21C € 155,00

22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 46, 47, 48, 54, 55, 56 € 170,00

34, 35, 52 € 180,00

37A, 37B, 38, 39, 40, 41, 50, 51, 57, 58, 59 € 175,00

Prijspeil 2019

13

Bedrijven gevestigd op dit bedrijventerrein zijn o.a.:

Dutch Shape Aerospace

Nijwa Trucks

Jonkman Coating

4

33

53

Uitgeefbare kavels

Verkocht

Kavelnummer

Amsterdam A1 / E30 Duitsland

€170,-
3510 m²

22

€155,-
3500 m²

12

€155,-
2500 m²

13
€155,-
1866 m²

14

€155,-
2107 m²

14B

€155,-
1452 m²

21C

€170,-
4364 m²

23
€170,-
7339 m²

24

€170,-
5433 m²

27

€170,-
6201 m²

30

€170,-
5760 m²

31
€180,-
7615 m²

34

€180,-
4660 m²

35

€185,-
4007 m²

52

€175,-
3398 m²

51

€175,-
3691 m²

50

€170,-
6539 m²

54

€175,-
3380 m²

41

€155,-
7006 m²

2

€165,-
1780 m²

3

€155,-
565 m²

€175,-
2750 m²

40

€175,-
2750 m²

39

€175,-
2750 m²

38

€175,-
1581 m²

37B

€175,-
2750 m²

37A

€185,-
7415 m²

57

€185,-
8479 m²

58

€185,-
9441 m²

59

€170,-
5927 m²

56€170,-
7257 m²

55€170,-
5389 m²

28
€170,-
6906 m²

29

16 17

25

32

33

26

18 19 20

5

7
6

21A

21D

21B

15

53

42

36

49

8

4

9

11

1

45

43

44

46

47

48

Geïnteresseerd?
Benieuwd naar alle 
mogelijkheden en 

voorwaarden? Neem 
contact met ons op.
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Westermaat
Campus

Een hoogwaardig technologisch bedrijvenpark  
met een groen en sociaal karakter
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Welkom!
Aan de noordwestzijde van Hengelo ligt het

bedrijvenpark Westermaat Campus. Het bedrijvenpark

is de poort van Twente, ligt strategisch aan de A1 en

heeft een doorgaande route van en naar Centraal-

Europa, Oost-Europa en Scandinavië. Daarnaast is het

park goed te bereiken met het openbaar vervoer.

Er wordt ruimte geboden aan vernieuwende

bedrijvigheid, kennisintensieve of initiërende industrie,

toeleverende groothandel en zakelijke dienstverlening.

hengelo.nl/westermaatcampus

Aansluiting op gasnet

€ 2,50 / m2 grondprijs footprint

Parkmanagement verplicht, bijdrage € 1,00 tot € 1,20  

per m2 op jaarbasis, minimaal € 2.000 per jaar

Milieucategorie 1 tot en met 3.2

Direct aan de A1

Kennisintensieve of initiërende industrie, toeleverende 

groothandel en zakelijke dienstverlening

Bouwhoogte: maximaal 40 meter,  

maximale bebouwing: 50%

Prijs: vanaf €175 p/m2 excl. BTW

Innovatief en high-tech bedrijvenpark

Westermaat Campus
Westermaat Campus heeft een sociaal karakter en

biedt een warm onthaal aan bezoekers en ondernemers. 

Het park heeft een Campus Business Center wat dé 

ontmoetingsplaats is. In de Business Center kunnen 

bedrijven zich vestigen en voor de omliggende bedrijven 

kan er vergaderd en geluncht worden. 

Een belangrijke kernwaarde van Campus is 

duurzaamheid. Het park heeft een mooie uitstraling, 

leuke wandelroutes en een grote vijver. Het stadspark 

Weusthag, waar je ook kunt wandelen, ligt vlakbij.  Op 

Westermaat Campus zijn bedrijven gevestigd als Sensata, 

Electromach, Trumpf, Silk-ka en Unit4.

 Hans Jansink 

 0651691638

 h.jansink@hengelo.nl 
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SBI
Zie Bestemmingsplan Bedrijventerrein Westermaat bijlages bij regels: 
Bijlage 2 staat van bedrijfsactiviteiten - Bedrijventerrein - Campus & Bijlage 
3 staat van bedrijfsactiviteiten - Bedrijventerrein - Campus deelgebied 4; 
Bestemmingsplan Bedrijventerrein Westermaat: via www.ruimtelijkeplannen.nl 
of www.hengelo.nl > projecten en plannen > bestemmingsplannen

Grondprijzen 

Kavels 
Prijs p/m2 

excl. btw 

Deelgebied 1b € 185,00

Deelgebied 1b kleine kavel € 180,00

Deelgebied 2a € 180,00

Deelgebied 2b aan de Jan Tinbergenstraat € 180,00

Deelgebied 2b aan het water € 185,00

Deelgebied 3c € 250,00

Deelgebied 4 € 265,00

Deelgebied 5 € 175,00

Prijspeil 2019

19

€185,-

CA. 
5218 m²

deelgebied 1b

€180,-
1401 m²

€185,-
4032 m²

deelgebied 2b
3804 m²
€180,-

deelgebied 2a
17075 m²
€180,-

deelgebied 3c
5496 m²
€250,-

deelgebied 5
5202 m²
€175,-

deelgebied 4
17735 m²
€265,-
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2

3

20

21

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Amsterdam A1

Duitsland E30

Bedrijven gevestigd op dit bedrijventerrein zijn o.a.:

Silk-ka Unit4

Electromach Trumpf

Sensata

3 17

4 18

14

Uitgeefbare kavels

Verkocht

Kavelnummer

Geïnteresseerd?
Benieuwd naar alle 
mogelijkheden en 

voorwaarden? Neem 
contact met ons op.
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Gezondheids
park

Het groene park waar u de zorgsector in  
verwevenheid samenvindt.
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Welkom! 
Het gezondheidspark is een parkachtig terrein nabij het

ziekenhuis ZGT. Het NS Station Hengelo Gezondheidspark 

bevindt zich op loopafstand en het Gezondheidspark is ook 

goed bereikbaar via de A35. Het park biedt ruimte voor

zorg, zorggerelateerde bedrijvigheid en wonen. Synergie

van diverse zorgpartijen biedt meerwaarde voor de

bezoekers en bewoners. In het centrumdeel is ruimte voor

ontwikkeling van diverse ondersteunende functies zoals

wellness, horeca, fitness en sport.

hengelo.nl/gezondheidspark

Sport, welness, tandtechniek, private klinieken,

technische en medische toepassingen

Nabij A35, treinstation Gezondheidspark

Prijs: vanaf € 200 p/m2 excl. BTW

Parkachtige omgeving

Max. bouwhoogte: 32 m. 

Max bebouwing: varieert max. 100%

Milieucategorie: 1 tot en met 3.1

Zorg en zorgerelateerde bedrijven

Gezondheidspark
Het Gezondheidspark heeft een sterk wellnessprofiel. 

Het park staat open voor allerlei thema’s. De groene 

setting met recreatieve wandel-, fietsroutes en

therapeutische tuinen zijn voor iedereen goed bereikbaar

en maken het park aantrekkelijk voor bezoeker

en bewoner. Op het terrein zijn diverse bedrijven

gevestigd, zoals ZGT, Ambiq, de Kievit, en

onderwijsinstelling Attendiz.

 Hans Jansink 

 0651691638

 h.jansink@hengelo.nl 



SBI
Zie Bestemmingsplan Gezondheidspark - bijlage bij regels:  

Staat van inrichtingen; Bestemmingsplan Gezondheidspark: via  
www.ruimtelijkeplannen.nl of www.hengelo.nl > projecten en  
plannen > bestemmingsplannen.

Grondprijzen 

Kavels 
Prijs p/m2 

excl. btw 

6, 12, 22, 2 € 200,00

2 € 210,00

3, 29, 30, 31, 32 € 220,00

16 Boerderij met gronden excl. btw. € 395.000

Prijspeil 2019

Geïnteresseerd?
Benieuwd naar alle 
mogelijkheden en 

voorwaarden? Neem 
contact met ons op.

25

Bedrijven gevestigd op dit bedrijventerrein zijn o.a.:

Uitgeefbare kavels

Verkocht

Kavelnummer

€200,-
2225 m²

12

²

€200,-
1800 m²

27

28

€220,-
10457 m²

29 €220,-
5997 m²

30

€220,-
3885 m²

3

€210,-
3425 m²

2

€200,-
7006 m²

6

€220,-
2593 m²

31

€220,-
5474 m²

32

21

542 m²

3897 m²

3292 m²

3588 m²

895 m²

4143 m²

4147 m²

825 m²

3646 m²

1964 m²

1

3

5

7

8

9
10

11

13

?

17

4

€395.000,-
excl. BTW

1445 m

16

Deldenerstraat
Hengelo
Delden (A35 / A1)

14

1189 m²

18

 Ambiq

de Kievit

13

18
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Oosterveld
Op dit compacte bedrijventerrein vindt u  

de directe aansluiting met Europa
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Welkom! 
Het nieuwe bedrijventerrein Oosterveld is gelegen aan

de noordoostkant van Hengelo. Het terrein is zeer

gunstig gelegen tussen de A1 en de Oldenzaalsestraat.

De afslag Hengelo-Noord van de A1 ligt direct naast de

deur. De bedrijven op Oosterveld hebben een gemengd

karakter. Kleine en middelgrote bedrijven uit de sector

industrie, bouw, transport, distributie, dienstverlening 

en groothandel zijn hier welkom. Op het terrein zijn 

ook bedrijfsverzamelgebouwen gepland, waarbij het 

mogelijk is kleinere units te kopen of te huren.

hengelo.nl/bedrijventerreinoosterveld

Milieucategorie: 1 tot en met 3.2

Nabij snelweg A1 en aan Rijksweg Hengelo-Oldenzaal

Prijs: vanaf € 140 p/m2 excl. BTW

Ruimte voor ca. 40 bedrijven

Modern ingericht en parkmanagement

Max. bouwhoogte: 24 meter. 

Maximale bebouwing: 60%

Industrie, transport, bouw en groothandel

Reguliere gemengde bedrijvigheid

Oosterveld
Oosterveld is een overzichtelijk en net terrein, zonder 

buitenopslag. Het terrein heeft een karakteristieke 

opvallende uitstraling door een duidelijk beeld-

kwaliteitsplan. Het ligt dicht bij de groene populaire 

woonwijk Hasseler Es . Bedrijventerrein Oosterveld 

heeft een vriendelijk, kleinschalig karakter, waardoor 

er goede samenhang mogelijk is tussen de bedrijven 

die er gevestigd zijn. Voorbeelden van de bedrijven 

die hun thuis hebben gevonden op Oosterveld, zijn 

AlienTrick, Mazda Kolenaar, Pakfood, KTR Systems en 

metaalbedrijf TMI Group. Hans Jansink 

 0651691638

 h.jansink@hengelo.nl 



SBI
Zie Bestemmingsplan Oosterveld Zuidelijke – percelen bijlages bij regels: 
Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten Oosterveld – zuidelijke percelen & 
Bijlage 2 Staat van bedrijfsactiviteiten Oosterveld – zuidelijke percelen 
na afwijking; Bestemmingsplan Oosterveld - Zuidelijke percelen & 
Bestemmingsplan A1-Zone: via www.ruimtelijkeplannen.nl of www.hengelo.nl 
projecten en plannen > bestemmingsplannen.

Grondprijzen 

Kavels 
Prijs p/m2 

excl. btw 

Langs de A1 zijde € 140,00

Aan de zijde Oldenzaalsestraat € 165,00

Aan de zijde Oosterveldsingel € 150,00

Tussenkavels € 165,00

Prijspeil 2019

Rijksweg A1
DuitslandAmsterdam

Oosterveldsingel

Oosterveldsingel Oosterveldsingel

Oldenzaalsestraat Oldenzaalsestraat

O
osterveldsingel

Oldenzaalsestraat

Oosterveldsingel

1762 m²
€150,-

2034 m²

19

2552 m²
€150,-

2006 m²

20

1762 m²
€150,-

2034 m²

18

€150,-
3135 m²

17

€165,-
2593 m²

6

€165,-
2320 m²

7

€165,-
2320 m²

8

€165,-
2365 m²

9

€165,-
2587 m²

11

14 25

15 16

26 27

10

21 22 24

12 13

€165,-
3606 m²

3

€165,-
3178 m²

5

4

1

2

7000 m²
€140,-

5994 m²

€140,-

4552 m²

€140,-

5013 m²

€140,-

4623 m²

€140,-

7466 m²

38

²
€140,-

4906 m²

38

7000 m²
€140,-

5423 m²

38

5473 m²
€140,-

3000 m²

33

5526 m²
€140,-

6421 m²

32

€140,-

8677 m²

31

€140,-

4580 m²

30

€140,-

3468 m²

29

€140,-

6446 m²

28 37

€140,-

5991 m²

36 39 40 41 42

Kavelnummer

Verkocht

Uitgeefbare kavels

AlienTrick

KTR

Mazda Molenaar

Bedrijven gevestigd op dit bedrijventerrein zijn o.a.:

15

12

10

22

21

16

Mennens

Lasto Roestvast Staal

Pakfood

Geïnteresseerd?
Benieuwd naar alle 
mogelijkheden en 

voorwaarden? Neem 
contact met ons op.

31

Bedrijven gevestigd op dit bedrijventerrein zijn o.a.:

Mazda Kolenaar Pakfood TMI Group

KTR Systems Lasto Roestvast Staal TMI Group

AlienTrick Mennens

10 16 33

12 21 34

15 22

Uitgeefbare kavels

Verkocht

Kavelnummer
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Kanaalzone

 

De grootste inlandhaven van Nederland  
met directe verbinding met de binnenstad
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Welkom! 
Het bedrijventerrein Kanaalzone, onderdeel van

bedrijvenpark Twentekanaal, ligt direct aan het

Twentekanaal en is daarmee uitermate geschikt voor

watergebonden bedrijvigheid. Het kanaal heeft een

openbare los- en laadkade en ligt dichtbij de grootste

inlandhaven van Nederland. Een unieke plek, omdat het

ook via de weg (A35) optimaal bereikbaar is.

hengelo.nl/kanaalzone

 Hans Jansink 

 0651691638

 h.jansink@hengelo.nl

Nabij grootste inlandhaven van Nederland

Met openbare los- en laadkade

Prijs: vanaf € 135 p/m2 excl. BTW

Ca 2,4 ha

Dichtbij de A35

Max. bouwhoogte: 17 m. 

Max. bebouwing: 70%

Milieucategorie: 1 tot en met 4.1

Water gerelateerde bedrijven

Kanaalzone
Het terrein ligt midden in bedrijventerrein Twentekanaal 

Noord waar een grote diversiteit aan bedrijven zit die 

open staan voor samenwerking. De Kanaalzone is 2,4 ha. 

groot en ligt aan het jonge stadsdeel Laan Hart van Zuid 

met directe verbinding naar het centrum. Hart van 

Zuid wordt dé hotspot van Hengelo. Het stadsdeel is 

volop in ontwikkeling en biedt ruimte aan vernieuwend 

wonen, werken en ontmoeten. De nieuwe innovatieve 

Boekelosebrug met haar opvallende ontwerp is een 

aandachtstrekker voor dit terrein.



Bestemmingsplan Bedrijventerrein 
Twentekanaal
Noordelijke percelen: via www.ruimtelijkeplannen.nl of 
www.hengelo.nl > projecten en plannen > bestemmingsplannen.  
SBI: Zie Bestemmingsplan Bedrijventerrein Twentekanaal Noordelijke 
percelen > Zie bijlages bij regels: Bijlage1 Staat van Inrichtingen

Grondprijzen 

Kavels 
Prijs p/m2 

excl. btw 

1 € 145,00

2, 3, 4, 5 € 135,00

6 € 140,00

Prijspeil 2019

37

Bedrijven gevestigd op dit bedrijventerrein zijn o.a.:

Stork Thermeq7 Uitgeefbare kavels

Verkocht

Kavelnummer

4207 m²
€150,-

3284 m²
€140,-

3284 m²
€140,-

3780 m²
€140,-

4589 m²
€140,-

4451 m²
€145,-

7

Boekelosebrug

Bi
nn

en
st

ad

A
35

Enschede

IJssel

Geïnteresseerd?
Benieuwd naar alle 
mogelijkheden en 

voorwaarden? Neem 
contact met ons op.
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Overzichtskaart
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Hengelo

Enschede

Borne

Delden

A1

A35

Twentekanaal

•
en tr

•
•

www

Westermaat Campus
Innovatieve en high-tech 
bedrijven. Kennisintensieve of
initiërende industrie, toe-
leverende groothandel en 
zakelijke dienstverlening

•

•

Direct aan de A1
• Groen en Duurzaam

www.westermaatcampus.nl

• Industrie, distributie, opslag 
en transport en aanv

v

erwante 
bedrijvigheid. Deels perifere 
detailhandel toegestaan

• Aan de A1 en A35
• Modern ingericht 

www.westermaatde eldkamp.nl

Oosterveld
• Reguliere gemengde 

bedrijvigheid. Industrie, 
transport, bouw en groot-
handel

• Aan snelweg A1 en aan 
Rijksweg Hengelo-Oldenzaal

www.hengelo.nl/oosterveld

Gezondheidspark
Zorg en zorgerelateerde 
bedrijven.
Nabij A35, treinstation 
Gezondheidspark
Parkachtige omgeving

www.hengelo.nl/gezondheidspark

•

•

•

 

 
 
 
 

 

Kanaalzone
• Water gerelateerde bedrijven
• Nabij grootste inlandhaven 

van Nederland en dichtbij de A35
• Met openbare los- en laadkade

www.hengelo.nl/kanaalzone

Westermaat De Veldkamp
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We hebben tal van bedrijventerreinen en 

vestigingsmogelijkheden, waar u als startende of 

groeiende ondernemer een topplek kunt vinden.  

 

Veel van deze terreinen hebben een hoogwaardige

parkachtige uitstraling, doordat zittende ondernemers

verenigd zijn in een vorm van parkmanagement. Dit komt

de kwaliteit van het terrein en daarmee de waardevastheid

van een investering op het terrein ten goede.

Diverse voordelen
Als u ervoor kiest zich hier te vestigen, zijn daar tal van 

voordelen aan verbonden. Zowel vanuit de Randstad

als vanuit Duitsland is Hengelo/Borne goed bereikbaar door 

de directe ligging aan de A1. Hier vindt u gezelligheid en een 

no-nonsense mentaliteit, maar ook ondernemerschap en 

kracht, mede vanuit ons verleden als industriestad.

Onze toegankelijke en meedenkende accountmanagers

bij het Ondernemersloket van de gemeente helpen u

graag verder. Zij begeleiden en adviseren (startende)

ondernemers, vrijblijvend en kosteloos, bij vestiging, 

verplaatsing of uitbreiding van hun bedrijf en de

daarvoor benodigde vergunningen.

Vestigen in
Hengelo/Borne?
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Meer weten?
 Onze accountmanagers helpen u graag verder!

Hans, Joost, Loes en Carla zijn de accountmanagers en 

uw eerste aanspreekpunt. U kunt bij ze terecht met 

al uw vragen over bijvoorbeeld bedrijfshuisvesting, 

vergunningen, uitgifte bedrijfsgrond en nog veel meer. 

Onze accountmanagers voorzien u graag van het beste 

advies en ondersteuning.

Meer weten? 
Hengelo.nl/ondernemen 

Borne.nl/ondernemen/ondernemend-borne

U
itgave van de gem

eente H
engelo, novem

ber 2019.  A
an de inhoud van deze brochuren kunnen geen rechten w

orden ontleend.

Carla Haafkes
06 12 65 74 60

c.haafkes@hengelo.nl

Loes Temmink
06 11 43 74 81

l.temmink@borne.nl

Hans Jansink
06 51 69 16 38

h.jansink@hengelo.nl

Joost Bekkink
06 13 83 74 11

j.bekkink@hengelo.nl

. . . en er is nog meer!
 Bestaande panden, herontwikkeling en private terreinen.

In deze brochure hebben we u in vogelvlucht 

meegenomen langs de beschikbare kavels op de 

gemeentelijke uitgeefbare bedrijventerreinen. 

We hebben in Hengelo en Borne nog méér 

vestigingsmogelijkheden. Bijvoorbeeld in bestaande 

bedrijfspanden, in verzamelgebouwen, op (her)

ontwikkelingslocaties of op private bedrijventerrein. 

Bovendien brengen we graag twee unieke 

bedrijventerreinen onder uw aandacht: het High Tech 

Systems Park (HTSP) in Hengelo en het Businesspark 

XL in Almelo.

Kijk op www.hengelo.nl/bedrijventerreinenparticulier 

voor meer informatie. Of bel met onze 

accountmanagers. Zij vertellen u graag meer.



De innovatieve industriestad

Bedrijventerreinen   
               Hengelo

Actuele Gronduitgifte 
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