
In het verlengde van Westermaat Campus en Westermaat Plein 
realiseren gemeenten Hengelo en Borne langs rijkswegen A1 en 
A35 het bedrijventerrein Westermaat De Veldkamp. Zoekt u als 
ondernemer uitstekende mogelijkheden voor groei en gezond 
ondernemerschap? Accountmanagers Hans Jansink en Bart Greven 
helpen u daar graag bij. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor 
zittende én nieuwe ondernemers. Wat is volgens hen de kracht van 
Westermaat De Veldkamp? 

“De locatie van bedrijventerrein Westermaat De Veldkamp is perfect 
voor regionaal, nationaal en internationaal opererende bedrijven 
die zich primair richten op opslag, distributie en transport. Maar 
ook productiebedrijven vinden hier een prima plek,” vertelt Hans 
Jansink. “De directe ligging aan het water, het spoor en snelwegen 
in combinatie met de aanwezigheid van reeds gevestigde bedrijven 
is van toegevoegde waarde om ondernemers over de streep te 
trekken. Bovendien zorgt de Zuidelijke randweg vanaf eind 2016 voor 
een nieuwe ontsluiting van Westermaat De Veldkamp tussen de 
Bornsestraat en de A35 afslag Borne-West. De daar aangrenzende 
kavels vormen straks prachtige zichtlocaties voor nieuwe 
bedrijfspanden!

“Borne kenmerkt zich door de kleinschaligheid als sterke 
woongemeente en kent een gezond ondernemersklimaat voor 
regionale bedrijven,” vult Bart Greven aan. “Al met al een prima mix voor 
bedrijven die interesse hebben om zich hier te vestigen. Bovendien 
hanteren wij op Westermaat de Veldkamp geen vaste perceelgrenzen 
en zijn ook de indelingen van kavels flexibel. Wij komen graag bij de 
ondernemers langs om de mogelijkheden te bespreken.”

Efficiency staat voorop voor Nijwa Groep
Met een oppervlakte van 2,6 hectare is het terrein van truck- en 
bedrijfswagendealer Nijwa Groep één van de blikvangers van 

Westermaat De Veldkamp. “Voor onze klanten is efficiency natuurlijk 
zeer belangrijk. Daarom kiezen wij voor een strategische locatie 
waar vandaan wij nog proactiever en meer klantgericht kunnen 
anticiperen op veranderingen in de markt,” vertelt algemeen 
directeur Erik Schiphorst . “Met een efficiënte inrichting van de 
werkplaatsen, voorraadruimtes en kantoren zorgen wij ervoor dat 
wij de best mogelijke service aan trucks, trailers en bestelwagens 
kunnen bieden.” De nieuwe vestiging verwacht in de toekomst te 
groeien. Daarom heeft Nijwa Groep naast de reeds aangekochte 2,6 
hectare ook een optie genomen op de 1,3 hectare grond naast het 
nieuwe pand. 

Dutch-Shape anticipeert op toekomstige groei
Dutch-Shape ontwerpt en produceert tooling en mallen voor de 
aerospace- en automotivebranche. Daarmee kunnen grote en 
complexe composietdelen worden vervaardigd. Daarnaast is het 
bedrijf specialist in 3D-vormen, constructies en legeringen die 
moeilijk machinaal te bewerken zijn. Op donderdag 26 november 
2015 tekende directeur Guus Engelen de koopovereenkomst voor 
een perceel van 2.900 vierkante meter op Westermaat De Veldkamp. 
De kavel naast de huidige bedrijfslocatie aan de Walserij biedt 
mogelijkheden om flink uit te breiden. “Door nu al te anticiperen met 
een fikse uitbreiding, voorkomen we dat ruimtegebrek straks een 
remmende factor gaat worden,” aldus Engelen. ‘En door te groeien 
krijgen we mogelijkheden om nog grotere producten te maken en 
blijven we ook in de toekomst een interessante partner voor onze 
klanten.” Begin januari 2016 is een start gemaakt met 
de bouw van de nieuwe productiehal. De oplevering 
staat gepland rond de zomer van dit jaar.
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Accountmanagers Hans Jansink (r.) en Bart Greven vertellen 
u graag meer over de kansen voor uw onderneming op 
bedrijventerrein Westermaat De Veldkamp. 

Het nieuwe pand van de  
Nijwa Groep aan de Vormerij is op  
11 maart officieel geopend. 

Dutch-Shape anticipeert op de toekomst 
met een uitbreiding van de bestaande 
bedrijfslocatie.

Wilt u meer informatie of heeft u interesse  
in een gesprek met Hans of Bart? Kijk op  
www.westermaatdeveldkamp.nl/contact. 

Een bedrijventerrein  
   op een toplocatie!


