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“Waarom ontwikkelen jullie in de deze tijd (‘na’ corona) nog een nieuw gebouw?“

De reden is dat een groot deel van de huidige kantoren en bedrijfsruimten niet voldoen aan waar 
de gebruiker op zit te wachten. 
Vanuit SOM Huisvesting ontwikkelen we vastgoed dat in balans is. Hierbij kijken we wat 
organisaties willen, wat de gebruiker wil en zorgen dat het vastgoed hier toekomst bestendig op 
aansluit! 

Deze locatie en dit gebouw heeft de potentie om tot een parel uit te groeien.



High Tech Systems Park (HTSP) 
Op HTSP vindt je bedrijven die onderdeel zijn van high tech systems of aanverwante bedrijvigheid. 
Denk aan bijvoorbeeld security, big data & artificial intelligence, robotics, energy en materials. 
Samenwerken, samen ontwikkelen, samen innoveren.  

Top Werklocatie 
Eén van de aangewezen top werklocaties in Twente, samen met Kennispark Twente, Port of Twente, 
Technology Base. Nabijheid van universiteit Twente en hogeschool Saxion. 

Faciliteiten op HTSP 
Het HTSP biedt veel faciliteiten aan binnen de categorieën, Park Management, High Tech faciliteiten 
en labs, Evenementruimten en op het gebied van eten en drinken. De Faciliteiten per categorie:

– Park Management: Volop parkeergelegenheid inclusief oplaadpunten voor elektrisch rijden en de 
Bringme box voor bedrijven om de interne- en externe logistiek te automatiseren.

– High Tech faciliteiten en labs: Thales GCC Printed Circuit Boards.

– Evenementruimten: vergaderruimtes, een auditorium en eventruimten.

– Eten en drinken: catering, Twentse Bierbrouwerij en proefruimte, Brasserie Rembrandt, 
Restaurant Albron en de Starbucks. 

HTSP







Samenwerkingen



Auto

– A1 

– A35

– 900 Parkeerplaatsen

– Laadpalen

Bereikbaarheid
Gebouw B17 is gelegen aan het Twentekanaal op het High Tech 
Systems Park (HTSP) in Hengelo. 

Het object is goed te bereiken per auto door zijn gunstige ligging 
ten opzichte van de autosnelweg. De A35 bevindt zich op een 
slechts 5 minuten durende rit. 

Er is voldoende parkeergelegenheid gerealiseerd op het HTSP en 
zijn er laadpalen aanwezig. Er komt een nieuwe busverbinding 
naar het bedrijventerrein 

Naast de gunstige ligging ten opzicht van de autosnelweg is het 
object goed bereikbaar per fiets. De F35, die van Nijverdal naar 
Enschede loopt, bevindt zich op korte afstand.  

Doordat gebouw B17 gelegen is aan het Twentekanaal is vervoer 
over het water per boot mogelijk. Het Business Science Park en 
de UT in Enschede kunnen zo op een snelle en unieke wijze 
bereikt worden. 

Boot

– Twentekanaal 

Fiets 

– F35 

OV

– Bus 



waterkant 



HAL B16
RADARTOREN B17 - PAVILJOEN

HAL B18 











Moodbord interieur 

Radartoren complex 



referentie beelden



Plan B16 & B17 & B18



situatie tekening
Radartoren B17 

complex

B17 B18

B16
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begane grond

1e verdieping

ca. 2100 m2 VVO

ca. 1900 m2 VVO



Referentie beelden  
Twinfloor



paviljoen

400- 1.000 m2

Dit object is in overleg nader te ontwikkelen

paviljoen



MAATSCHAP RADARTOREN B17 is de eigenaar en ontwikkelaar. Deze 
maatschap bestaat uit de volgende achterliggende partners

SOM Huisvesting

SOM Huisvesting heeft jarenlange ervaring met bijzondere plekken creëren. O.a. in deze 
regio met Gebouw N, Hazemeijer complex en ook eigen voormalige textielfabriek 
Gelderman in Oldenzaal. Op zoek naar de juiste gebruiker voor deze unieke plek. 

KAMPHUIS SLOOPWERKEN - OMGEKEERD BOUWEN   

Kamphuis Sloopwerken is jarenlang betrokken bij de ontwikkeling vanuit High Tech Systems 
Park. In de vorm van complete sloop, deels door het strippen gebouwen als Gebouw N en 
nu door het optimum om een gebouw te hergebruiken en daarmee een zeer duurzame 
ontwikkeling stimuleert. Dit sluit naadloos aan bij een nieuw initiatief ‘Omgekeerd bouwen’ 

Meer info over deze ontwikkeling bel gerust met Paul Scholten 06-29439202 

Partijen




