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XL BUSINESSPARK

XL Businesspark is een
grootschalig en duurzaam
bedrijvenpark aan de A35

HÉT BEDRIJVENPARK
VOOR GROOTSE
ONDERNEMERS

en biedt ruimte aan (inter)nationale
bedrijven van formaat in de
industrie, logistiek, transport
en distributie.
XL Businesspark onderscheidt zich door
hoogwaardig parkmanagement met
24-uurs beveiliging, een centrale
bluswatervoorziening en een openbare
laad- en loskade.

ZOEKT U EEN BEDRIJFSKAVEL
VAN 2 HECTARE OF MEER?

125 ha

hectare uitgeefbaar terrein op XL Businesspark
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DE MULTIMODALE BEREIKBAARHEID
VIA WEG, WATER, SPOOR EN LUCHT
ÉN DE IDEALE LIGGING NABIJ DE
BELANGRIJKSTE VERKEERSADERS
VAN EUROPA MAAKT EEN OPTIMALE
LOGISTIEKE DOORSTROMING VAN
GOEDEREN MOGELIJK.
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HOOGWAARDIG
PARKMANAGEMENT
EN GOED
ONDERNEMERSCONTACT

EEN CENTRALE RINGLEIDING
VOOR BLUSWATER
SCHEELT ONS FLINK IN DE
INVESTERINGSKOSTEN
EN WE ZITTEN OP EEN
PRACHTIGE ZICHTLOCATIE

EEN NIEUWE
LOGISTIEKE
HOTSPOT IN
EUROPA

MET DE COMBI TERMINAL
TWENTE OP HET BEDRIJVEN
PARK, KUNNEN CONTAINERS
ZO VAN HET SCHIP NAAR HET
DISTRIBUTIECENTRUM WORDEN
GEBRACHT EN ANDERSOM

GEVESTIGD

DAGELIJKS
AFVAARTEN
NAAR DIVERSE
TERMINALS IN
ROTTERDAM V.V.

OP XL BUSINESSPARK KUNNEN
WIJ VERBINDINGEN OVER
WATER, SPOOR EN WEG
FLEXIBEL COMBINEREN EN
AANBIEDEN NAAR
NEDERLAND EN HET DUITSE
ACHTERLAND
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AANBOD
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GROENE DELTA

samengewerkt met de Universiteit Twente,

Kennispark Twente, Technology Base,

Met de aanleg van ongeveer 12 hectare

Saxion Hogeschool, ROC Twente en de

High Tech Systems Park en XL Businesspark

natuurgebied (Groene Delta) is een

diverse onderzoeksinstituten.

biedt Twente het perfecte ecosysteem

natuurlijke buffer gerealiseerd tussen

voor innovatief ondernemerschap en het

het businesspark en de groene omgeving.

PERFECT ECOSYSTEEM TWENTE

De Groene Delta beschikt over een mooi

Twente is de meest ondernemende

wandelpad, waar medewerkers van het

kennisregio van Nederland. Hightech

bedrijventerrein gebruik van kunnen

innovatie en moderne maakindustrie gaan

maken.

hier hand-in-hand. De regio staat bekend
om zijn technisch talent, knappe koppen

ARBEIDSPOTENTIEEL

en gouden handjes. Een aantrekkelijke

In de regio is voldoende gekwalifi-

vestigingsplek voor bedrijven, talentvolle

ceerd personeel aanwezig en de

studenten, ambitieuze professionals en

arbeidsmoraal is hoog. Er wordt nauw

investeerders. Met vestigingslocaties zoals

creëren van smart impact.

Het Regionaal
Bedrijventerrein Twente
(RBT) is een gemeenschappelijke regeling van
de gemeenten Enschede,
Hengelo, Borne, Almelo en
de Provincie Overijssel
en heeft als doel
het XL Businesspark te
ontwikkelen, exploiteren
en beheren.

MEER
WETEN
OVER DE MOGELIJKHEDEN?
NEEM DAN CONTACT OP.

Bel of mail ons via:
+31 546 85 18 88
info@portoftwente.com

XL BUSINESSPARK

