
Grensverleggend
ondernemen 



Grootschalige bedrijvigheid tot milieu categorie 5

BedrijvenPark Borchwerf heeft een hoog ambitieniveau. Dit uit zich onder meer 

in het optimaal faciliteren van de ondernemers en de ondernemingen door:

•  de beschikbare ruimte zo effi ciënt mogelijk te gebruiken. Een kavel mag op 

BedrijvenPark Borchwerf in een voor de markt zeer hoge dichtheid bebouwd 

worden. Dat scheelt kosten;

•  een zorgvuldige invulling van het openbare groen op het bedrijventerrein, zodat 

de entreezones voor elke organisatie een representatieve uitstraling behouden;

•  ruim opgezette centrale groenzones tussen de verschillende deelplannen, 

zodat er ruimte ontstaat om tijdens de lunch te wandelen en op BedrijvenPark 

Borchwerf tot rust te komen;

•  ondernemers zo veel mogelijk te clusteren naar branches en zo de spin off van 

aanwezige collega-bedrijven te vergroten;

•  verplichte deelname aan het gezamenlijk in te vullen parkmanagement. Dit komt 

de ruimtelijke kwaliteit van het park en de wederzijdse verantwoordelijkheid voor 

het park ten goede. Daarnaast biedt parkmanagement ondernemers in een latere 

fase mogelijkheden geld te verdienen door samen te besparen op facilitaire kosten;

•   het realiseren van een facilitair voorzieningen centrum op BedrijvenPark 

Borchwerf dat in de toekomst gelegenheid zal bieden voor horeca, 

administratieve ondersteuning, vergadercentra, fl explekken, etcetera.

Kortom, bij de ontwikkeling en realisatie van BedrijvenPark Borchwerf staan de 

ondernemer en zijn huisvesting centraal.

BedrijvenPark Borchwerf
Grensverleggend ondernemen
BedrijvenPark Borchwerf is een modern bedrijventerrein in West-Brabant van 200 hectare dat ruimte biedt 

aan alle bedrijfstypen van elke omvang, van imago gevoelige kantoorhoudende organisaties op mooie 

zichtlocaties tot zware industrie in milieucategorie 5. Doordacht ingericht voor succesvol ondernemen.

Het park is gelegen op de grens van Roosendaal en Halderberge, aan de A17 en de A58 in een gebied tussen 

Rotterdam en Antwerpen. Dit gebied koppelt een uitstekend ondernemersklimaat aan een evenwichtige 

arbeidsmarkt, met een ruime keuze aan kennisinstellingen en opleidingsinstituten en een aangenaam 

woon- en leefklimaat.

BedrijvenPark Borchwerf biedt volop ruimte aan grensverleggende ondernemers. Daarvoor hebben de initiatiefnemers, 

de gemeenten Roosendaal en Halderberge in samenwerking met het beursgenoteerde Heijmans N.V., de grenzen zelf ook verlegd.

Dit uit zich in de planopzet, de kwaliteit van de openbare buitenruimte en de spelregels die gelden voor de private omgeving en 

bebouwing. Het stedenbouwkundige plan, het kwaliteitshandboek voor de openbare ruimte en het beeldkwaliteitplan voor de 

gebouwen waarborgen de beoogde kwaliteiten. Kwaliteit realiseren is één, deze voor langere tijd waarborgen is een tweede. 

Binnen BedrijvenPark Borchwerf kunt u op beide rekenen.
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Grensverleggende regio

Inhoud

BedrijvenPark Borchwerf

Van rups tot vlinder
Van weiland tot bedrijvenpark, van kavel tot kantoor. Ecologie en economie. Onderhuids 

vindt een veelbetekenend proces plaats, gelijk de ontwikkeling van rups tot vlinder.

BedrijvenPark Borchwerf wordt in verschillende afgeronde fasen gerealiseerd. Hiermee kunt 

u als ondernemer direct bij aanvang gebruikmaken van talrijke faciliteiten en aanvoerwegen, 

zonder onnodige hinder van bouwwerkzaamheden. Ook dat is grensverleggend ondernemen.
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Groot arbeidspotentieel

West-Brabant is een regio met een evenwichtige arbeidsmarkt en een goede balans in hoog en lager opgeleid personeel. 

Door de structurele toename door de vraag naar arbeid zijn de scholingsmogelijkheden zeer goed te noemen.

Goed ondernemersklimaat

West-Brabant koppelt een uitstekend ondernemersklimaat aan een evenwichtige arbeidsmarkt, met een ruime keuze aan 

kennisinstellingen en opleidingsinstituten en een aangenaam woon- en leefklimaat. Ideale woongebieden, ruimte om te 

recreëren en talrijke goede scholen maken West-Brabant voor u als ondernemer het vestigen waard. 

Goede bereikbaarheid 

De regio is zeer goed ontsloten, aangezien West-Brabant wordt doorkruist door een groot aantal Europese autosnelwegen. 

BedrijvenPark Borchwerf ligt aan de doorgaande A17 met directe aansluitingen op Rotterdam en Antwerpen. Bovendien 

zijn er in de directe omgeving talrijke andere vervoermodaliteiten voorhanden: spoor, water, lucht en zelfs een 

buisleidingenstraat.

BedrijvenPark Borchwerf 5

Koninginnenpage

Niet zomaar een alledaags verschijnsel, maar een zeldzaam 

en bijzonder object, dat met kop en schouder uitsteekt boven 

de rest.  

BedrijvenPark Borchwerf4

Grensverleggende regio
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Roosendaal 
en Halderberge

Wonen

Wonen in Roosendaal en Halderberge betekent wonen in een landelijke omgeving met de stad 

naast de deur. Ruim opgezette wijken met veel groen en overwegend laagbouw. Binnen de 

gemeenten zijn ruime mogelijkheden voorhanden in zowel bestaande - als nieuwbouw wijken. 

En voorlopig is het bouwen nog niet afgelopen: Tot 2015 staan er circa 3.200 woningen op het 

programma, zowel in en rond de binnenstad van Roosendaal als in het landelijk buiten gebied.

Scholen en zorg

In en rond Roosendaal en Halderberge vindt u uitgebreide onderwijsvoorzieningen van basisschool 

tot middelbaar beroepsonderwijs en het ROC West-Brabant. Bovendien zijn er in vrijwel elke wijk 

kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. En ook op gebied van zorg kunt u in Roosendaal en 

Halderberge terecht van tandartsenpraktijk tot ziekenhuis.

Bont Zandoogje

Het Bont zandoogje komt graag in Brabant. 

Wie niet? Roosendaal en Halderberge zijn een 

trekpleister voor wonen, werken, winkelen, 

recreëren en meer.

Roosendaal is het hart van westelijk Noord-Brabant. Een gebied met zowel de charme van het platteland als het 

natuurschoon van uitgestrekte bossen. De gemeente Halderberge bestaat uit de kernen Oudenbosch, Oud en 

Nieuw Gastel, Hoeven, Bosschenhoofd en Stampersgat. De kernen hebben een sfeervolle uitstraling en bieden 

eveneens prima voorzieningen om te wonen en te werken.

Werken, wonen, winkelen en meer

Roosendaal is een bedrijvige gemeente die zakelijkheid en Brabantse gemoedelijkheid goed weet te combineren. Industrie, 

bouwnijverheid, gezondheids- en welzijnszorg en zakelijke dienstverlening zijn de belangrijkste pijlers onder de Roosendaalse economie. 

Roosendaal biedt een breed scala aan voorzieningen op velerlei gebieden. Uitgebreide winkelvoorzieningen binnen en buiten de gezellige 

intieme binnenstad, waaronder het in ontwikkeling zijnde Factory Outlet Center Rosada, een breed scala aan winkels, supermarkten en 

speciaalzaken en de vele gevarieerde horecagelegenheden. Een bloeiend verenigingsleven voor sport, met RBC Roosendaal als betaald 

voetbalclub en vele vormen van recreatie in de natuur en recreatieparken. En ook talloze culturele faciliteiten zoals musea, 

de Stadsschouwburg en het Centrum voor de Kunsten. Bijzondere bezienswaardigheden en jaarlijks talloze evenementen van de 

beroemde profwielerronde ‘Draai van de Kaai’ tot openluchtfestivals. De Wouwse Plantage biedt natuurliefhebbers een aangename 

omgeving voor fl inke wandelingen en lange fi etstochten, terwijl ook een uitstapje naar de Zeeuwse kust of België een fl uitje van een cent is.

Halderberge vervult een belangrijke recreatieve en toeristische rol met tal van bezienswaardigheden en monumenten, waaronder de 

indrukwekkende Basiliek H.H. Agatha & Barbara in Oudenbosch en de Sterrenwacht Quasar in Hoeven. En natuurlijk Vliegveld Seppe;  

een trekpleister voor sportvliegers, parachutisten en zweefvliegers. 
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Parkmanagement

BedrijvenPark Borchwerf wordt ontwikkeld als blijvend duurzaam en kwalitatief hoogwaardig bedrijventerrein. Het park wordt daarom 

onder gecentraliseerd en collectief parkmanagement gerealiseerd voor en door de ondernemers. 

Hiermee weet u zich verzekerd van behoud van optimale kwaliteit van zowel uw pand als van de omgeving. De initiatiefnemers zullen 

de start fi nancieel ondersteunen; op termijn is het welslagen van het parkmanagement, voor zowel privé als openbaar terrein, de 

verantwoordelijkheid van de eigenaren. Gezamenlijk zorgdragen voor de uitstraling van het park; daar wordt iedereen beter van.

Daarnaast biedt een professionele parkmanagement-organisatie een platform, waarop ondernemers en overheid elkaar kunnen treffen 

voor het maken van concrete afspraken op velerlei terreinen.

Binnen parkmanagement onderscheiden we een basispakket en een pluspakket. Het basispakket bestaat in elk geval uit het 

gezamenlijk beheren en onderhouden van de buitenruimte, de collectieve beveiliging en de bewegwijzering. Het pluspakket bevat 

diensten en voorzieningen die als extra service aan bedrijven aangeboden kunnen worden, zoals energie-inkoop, afvalinzameling en 

schoonmaakdiensten. Het pluspakket wordt samengesteld op basis van de behoefte van de gevestigde bedrijven en zal op commerciële 

basis worden geëxploiteerd. Vanuit die gezamenlijke verantwoordelijkheid van bedrijven en gemeenten wordt een stichting opgericht. 

De stichting is uitvoeringsgericht; voor de operationele aansturing geeft de stichting opdracht aan een parkmanager. Deze parkmanager 

zorgt ervoor dat het onderhoud van het terrein op orde blijft en dat de veiligheid gewaarborgd is.

Grensverleggend ondernemen vraagt om een grensverleggende locatie met aantrekkelijke, onderscheidende 

functionaliteiten. U vindt het allemaal in BedrijvenPark Borchwerf, centraal gelegen tussen Antwerpen en Rotterdam.

Ruime opzet

BedrijvenPark Borchwerf is niet alleen opvallend ruim opgezet, maar ook met veel aandacht voor het oog en de beleving waar het 

gevraagd wordt. Zo treft u bij de entree van BedrijvenPark Borchwerf louter representatieve gebouwen en ontwaart u bij de entree 

van het bedrijvenpark grote geconcentreerde groengebieden. Een centraal onderhouden groenzone aan de voorzijde van elke kavel 

draagt bij aan een rustig beeld en zorgt voor een blijvend representatieve omgeving. Richtlijnen voor de inrichting van de omgeving 

moeten bovendien bijdragen aan het duurzame, hoogwaardige karakter van BedrijvenPark Borchwerf. 

Effi ciënt gebruik van de ruimte

Een optimaal vestigingsklimaat is natuurlijk het uitgangspunt. Daartoe is geheel BedrijvenPark Borchwerf ingedeeld naar een aantal 

branchespecifi eke velden zodat confl icten tussen bijvoorbeeld hoogwaardige kantoren langs de A17 en logistieke bedrijven worden 

vermeden. Ook ecologische zones en gecentreerde groenpartijen zullen bijdragen aan een prima klimaat. Verder zal BedrijvenPark 

Borchwerf zich kenmerken door het zichtbare resultaat van kwaliteit stimulerende richtlijnen voor de architectuur. Tenslotte zorgen 

de bestemmingsregels voor een effi ciënte en optimale invulling van de bedrijfskavels.

Duurzame kwaliteit

De zorgvuldige inrichting van BedrijvenPark Borchwerf en de aandacht voor de architectuur van de gebouwen moeten zorgdragen 

voor een duurzame en waardevaste investering voor ondernemers. Het opgestelde beeldkwaliteitplan geeft de richting aan voor de 

uitwerking van het plan. Eenheid in verscheidenheid moet waarborgen dat er inderdaad een hoogwaardige inrichting wordt gerealiseerd.

BedrijvenPark Borchwerf

Distelvlinder 
Ruimte is belangrijk voor de 

distelvlinder. Ook ondernemers op 

BedrijvenPark Borchwerf kunnen 

rekenen op ruim opgezette kavels en 

een groene, ruimtelijke omgeving.



Strategische ligging 
en bereikbaarheid
BedrijvenPark Borchwerf vormt een goede uitvalsbasis met prima ontsluiting voor alle vormen van vervoer en transport: 

via de weg, over water, over het spoor, door de lucht en zelfs via de nationale buisleidingenstraat. 

De centrale ligging in het westelijk deel van de Benelux, tussen de Randstad agglomeratie, de Vlaamse Ruit en het Duitse Ruhrgebied, maakt 

West-Brabant tot een aantrekkelijke vestigingsregio. De wereldhavens Rotterdam en Antwerpen bevinden zich op zeer korte afstand en ook de 

internationale luchthavens in Amsterdam en Brussel zijn binnen één uur te bereiken. Daarnaast zijn de luchthavens van Rotterdam, Eindhoven, 

Halderberge (vliegveld Seppe) en Antwerpen gelegen in de directe nabijheid.
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ligging en bereikbaarheid.

Dikkopje

Thuis op vele terreinen en 

in staat snel afstanden te 

overbruggen. BedrijvenPark 

Borchwerf staat bovenaan qua 

ligging en bereikbaarheid.
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ICT en digitale bereikbaarheid nemen een grote vlucht. Om te zorgen dat ondernemers 

ook op de digitale snelweg gas kunnen geven, voorziet BedrijvenPark Borchwerf in een 

glasvezelnet waarop ondernemers moeiteloos kunnen aantakken.

Direct bij aanvang van de inrichting van BedrijvenPark Borchwerf is plaats ingeruimd voor de realisering 

van een Business Facility Point dat voorziet in talloze voorzieningen, van copy service en stomerijdienst 

tot hoogwaardige vergaderfaciliteiten en een volledig ingericht business center. Dit Business Facility 

Point - dat tevens dienst doet voor het bestaande Borchwerf -, zal mede door de aanwezigheid van een 

horecavoorziening moeten uitgroeien tot hét ontmoetingscentrum op BedrijvenPark Borchwerf. Gelegen 

tegen de ecologische zone kunt u genieten van een vrij uitzicht en een inspirerende setting.

De aanwezigheid van diverse sportfaciliteiten, waaronder een golfbaan, bieden de sportieve ondernemer 

bovendien gelegenheid om aangenaam en sportief zaken te doen.

BedrijvenPark Borchwerf12

Hoogwaardige 
voorzieningen

bovendien gelegenheid om aangenaam en sportief zaken te doen.

Cocon 

Hoogwaardige voorzieningen, moderne technieken, 

functionele faciliteiten: BedrijvenPark Borchwerf 

is blijvend in ontwikkeling om te voldoen aan de 

allerhoogste eisen en blijvend duurzame kwaliteit.
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Landkaartje

Vijf verschillende velden voor de 

vestiging van alle mogelijke vormen van 

bedrijvigheid, geordend in clusters met 

eigen specifi eke inrichtingsvoorschriften. 

BedrijvenPark Borchwerf: een nieuwe wereld 

in Nederland.

Lay-out van 
BedrijvenPark Borchwerf 
De velden
BedrijvenPark Borchwerf is ruim 200 hectare groot, waarvan 140 hectare beschikbaar is voor uitgifte van kavels. De 

ontwikkeling en realisatie van het park zijn erop gericht om alle mogelijke vormen van bedrijvigheid te kunnen huisvesten, 

van kleinschalige kantoorgebruikers langs de A17 tot grootschalige industriële gebruikers in milieucategorie 5. Om ervoor 

te zorgen dat deze verschillende gebruikers zich optimaal gehuisvest weten op BedrijvenPark Borchwerf, hebben we bij 

de ruimtelijke invulling van het park gekozen voor clustering. Zo kent BedrijvenPark Borchwerf een aantal velden, waar 

specifi eke inrichtingsvoorschriften per veld waarborgen dat iedereen op de juiste plek terecht komt. Ook hierdoor uit zich 

het denken en handelen in blijvend duurzame kwaliteit die het park kenmerken.

A
B

F
D

C
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Transport 
en logistiek 
Veld C
Roosendaal staat internationaal bekend als een uitstekende vestigingslocatie 

voor bedrijven actief op het gebied van distributie en logistiek. De on-site douane 

faciliteiten, die een snelle en vlekkeloze afhandeling van transportformaliteiten 

mogelijk maken, maken dit gebied een eersteklas locatie.

BedrijvenPark Borchwerf zet die traditie vanzelfsprekend voort; veld C is direct 

zichtbaar gelegen aan de A17 met een eigen ruime aansluiting en volledig ingericht 

voor distributie en logistiek. Met kavelmaten vanaf 1 hectare kan iedere ondernemer 

op veld C gehuisvest worden. 

Bovendien zijn aansluitingen op spoor, water en lucht binnen 30 minuten te 

bereiken. Dat scheelt tijd en geld. Roosendaal heeft immers vrijwel fi levrije 

aansluitingen met Antwerpen en Rotterdam. Daarnaast beschikt Roosendaal over een 

spoorwegemplacement, vanwaar directe verbindingen naar het achterland en over 

de grenzen gelegd kunnen worden. We spreken niet zomaar over grensverleggend 

ondernemen. BedrijvenPark Borchwerf maakt het meer dan waar.

Atalanta

Een continue trektocht over 

grote afstanden. Distributie 

en logistiek zijn al sinds 

jaar en dag verbonden met 

Roosendaal. Deze traditie 

komt uiteraard helemaal 

terug binnen BedrijvenPark 

Borchwerf, waar veld C 

volledig is ingericht voor 

deze bedrijfstak.

Grootschalige 
bedrijvigheid tot 
milieu categorie 5 
Veld A
West-Brabant kent verschillende grootschalige bedrijventerreinen; BedrijvenPark Borchwerf 

voegt hieraan een extra dimensie toe: een hoogwaardig milieu. De ruime milieucategorie 

maakt vestiging voor veel bedrijven bereikbaar. Gelegen langs de A17, met transport en 

distributiebedrijven naast de deur, wordt een perfect klimaat geschapen voor vestiging.

Door de clustering van bedrijven binnen BedrijvenPark Borchwerf zal van overlast of hinder 

aan elkaar dan ook geen sprake zijn. Een belangrijke zorg minder. Tel daarbij op de ruime 

kavelmaten, de optimale invullingsmogelijkheden en de aandacht voor ontsluitingswegen 

en openbaar gebied, dan is duidelijk dat BedrijvenPark Borchwerf hét alternatief is dat een 

hoogwaardig klimaat schept voor ondernemers en personeel.

Metaalvlinder

Grootschalige bedrijvigheid in een 

hoogwaardig milieu: een nieuwe 

dimensie die binnen BedrijvenPark 

Borchwerf hoogtij viert. Veld A maakt 

grensverleggend ondernemen in elk 

opzicht waar.



Kleinschalige bedrijvigheid
Veld D
Binnen BedrijvenPark Borchwerf is volop ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid. En vanwege de clustering 

houden de kleinschalige ondernemingen bovendien hun eigen uitstraling met soortgelijke organisaties. 

Herkenbaar zijn en blijven; BedrijvenPark Borchwerf draagt daar aan bij door de identiteit van ondernemingen 

te benadrukken. Dus geen contrast tussen grote en kleine bedrijfscomplexen, maar juist gelijkwaardigheid 

staat hoog in het vaandel. En er is meer. Zoals een economische invulling van de kavels door de hoge dichtheid 

waarmee gebouwd mag worden. Ook daarin loopt BedrijvenPark Borchwerf voorop.

Veld D wordt gekenmerkt door twee belangrijke zones. In de zone langs de snelweg is de herkenbaarheid het grootst. 

Een gezamenlijke gevelwand zal de herkenbaarheid van BedrijvenPark Borchwerf versterken. Hierbij echter zal de uitstraling van 

de individuele eigenaren moeten bijdragen aan het collectief.

De andere zone van Veld D, de parkzone, kenmerkt zich door een gelijke invulling van de entreezones. Het veelvuldige gebruik van 

groene grasstroken voor de entree zal het ruimtelijke beeld versterken.

Twee verschillende zones dus met elk een geheel eigen uitstraling, echter in één opzicht volledig gelijk: voorop staan in 

grensverleggend ondernemen.

BedrijvenPark Borchwerf 19

Gevlamde vlinder

De kracht van een groep met behoud 

van de eigen identiteit. Herkenbaarheid 

en gelijkwaardigheid kenmerken veld D, 

bedoeld voor kleinschalige bedrijvigheid.

BedrijvenPark Borchwerf18



Representatieve 
kantooromgeving 
op een zichtlocatie 
Veld F
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Hoogwaardige bedrijvigheid 
in een groene omgeving  
           Veld F

Gelegen op een centrale plaats binnen BedrijvenPark Borchwerf, is Veld F dé vestigingsplek voor 

kwaliteit bewuste ondernemers. Dit uit zich in talloze aspecten, zoals nadrukkelijke aandacht voor 

invulling van de kavels, het totale plangebied en de architectuur. Het ruim in groen opgetrokken 

veld wordt ‘intiem’ opgezet; de eisen aan de gebouwen zullen hoger zijn. Dit alles om veeleisende 

ondernemers op-en-top te bedienen. De strook van representatieve kantoren langs de snelweg zal 

het beeld versterken dat hier de grens wordt gezocht tussen kantoorlocatie en business park. Veld F 

ademt kwaliteit voor wie dat zoekt. Zo komt BedrijvenPark Borchwerf tegemoet aan de wensen van 

die ondernemers, die huisvesting zien als een verlengstuk van identiteit. Kortom, veld F biedt de 

verwezenlijking voor grensverleggend ondernemen aan grensverleggende ondernemers.

Op veld F wordt een strook langs de snelweg gereserveerd om hoogwaardige 

kantoorgebruikers een representatief en optimaal vestigingsmilieu te bieden. Met een 

maximaal oppervlak van 4.000 m2 bruto vloeroppervlak per gebouw, zal deze strook 

bijdragen aan het parkachtige karakter van het achtergelegen veld F.

Een ruime parkeernorm en directe zichtbaarheid vanaf de snelweg sluiten naadloos aan op de 

wensen van de veeleisende kantoorgebruiker, voor wie Veld F wordt ingericht. 

Een centraal aangelegd groengebied met een grote waterpartij op Veld F draagt bovendien extra 

bij aan prettige werkomstandigheden; dit biedt u immers de ideale omstandigheden voor een 

rustgevende lunchwandeling of een ontspannen gesprek in de buitenlucht, om vervolgens weer 

met frisse energie het werk te hervatten.

Groentje

Plezierig werken in een ruimtelijke, groene 

omgeving: Het parkachtige karakter van veld F 

biedt een inspiratiebron op zichzelf.

Hoogwaardige bedrijvigheid 

Plezierig werken in een ruimtelijke, groene 

omgeving: Het parkachtige karakter van veld F 

biedt een inspiratiebron op zichzelf.
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Veld D

Veld F

Veld C
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A B
F

D

C

Veld A

Veld B

Grootschalige bedrijvigheid
Milieucategorie t/m  5: kaveloppervlakte tot resp. 8 ha.
Maximale bouwhoogte 12 meter (met vrijstellingsbepaling om te verhogen tot maximaal 16 meter)
Start einde 2005

Moderne gemengde bedrijvigheid
Milieucategorie 3
Kaveloppervlakte tot 1 ha.
Maximale bouwhoogte 12 meter (met vrijstellingsbepaling om te verhogen tot maximaal 16 meter)
Start na 2010
Veld B wordt in deze brochure nog niet toegelicht.

Transport en logistiek, value added logistics
Milieucategorie 3
Kaveloppervlakte 1 – 5 ha.
Maximale bouwhoogte 16 meter (met vrijstellingsbepaling om te verhogen tot maximaal 25 meter)
Start 2005

Snelweg zichtzone, representatief, moderne gemengde bedrijvigheid
Milieucategorie 3
Kaveloppervlakte tot 0,5 ha.
Maximale bouwhoogte 12 meter (met vrijstellingsbepaling om te verhogen tot maximaal 16 meter)
Start 2005

Moderne gemengde bedrijvigheid
Milieucategorie 3
Kaveloppervlakte tot 1,5 ha.
Maximale bouwhoogte 12 meter (met vrijstellingsbepaling om te verhogen tot maximaal 16 meter)

Snelweg zichtzone kantoorvilla’s
Kaveloppervlakte tot 0,5 ha.
Maximale bouwhoogte 12 meter (verplichte bouwgrens)
Start medio 2005

Feiten en cijfers BedrijvenPark Borchwerf op een rij
• 200 hectare plangebied
• 140 hectare uitgeefbare kavels
• Kavelgrootte tot circa 8 hectare
• Milieucategorie tot en met 5
• Ligging aan de A17 en A58
•   Vervoer en transport via weg, water, spoor, lucht en
   buisleidingenstraat
•  Realisatie onder parkmanagement, inclusief Business Facility Point

Plattegrond omgeving 
BedrijvenPark Borchwerf

De velden van 
BedrijvenPark
Borchwerf
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Hollands Diep
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Colofon

Realisatie en eindredactie
CommNow bv
Grafi sche vormgeving 
Ontwerpatelier bv
Drukwerk 
Altorffer Drukkerijen
Fotografen vlinders
Ab Faas
Fons Bongers
Henk Bosma
Kars Veiling
Henkjan Kievit
Robert Ketelaar
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Hollands Diep
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Borchwerf II cv

Postbus 1692

4700 BR Roosendaal

Overesselijksestraat 2

4751 TR Oud Gastel

Telefoon (0165) 518 719

Telefax (0165) 518 729

E-mail info@borchwerf2.nl

Website www.borchwerf2.nl

mailto:info@borchwerf2.nl
http://www.borchwerf2.nl

