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De plek die bij u past

Kom kijken in de fraaiste 
nieuwbouwwijk van twente
Wonen in de schitterende nieuwbouwwijk de Bornsche Maten is voor iedereen mogelijk. De wijk is gevarieerd 

en biedt verrassend veel mogelijkheden. Starters en kavelkopers kunnen gebruik maken van diverse 

voordeelregelingen en de hypotheekrente is lager dan ooit. 

Toe aan een nieuwe stap, een nieuw huis en een prachtige omgeving? Kom dan zaterdag 14 juni tussen 

10.00 en 16.00 uur naar de Bornsche Maten.

borne ligt centraal 
in twente 

Het dorp kent bijna 22.000 inwoners. Kenmerkend voor Borne is 

de kleinschaligheid, de goede voorzieningen, veiligheid en toch 

nabij de voorzieningen van de grote steden. Direct aan de 

A1 en A35 en met een goede treinverbinding. De Bornsche 

Maten ligt direct aan de kern van Borne, oostelijk van de 

Provinciale weg Hengelo-Almelo. Borne staat bekend 

als de beste woongemeente van Twente en het 

Leukste dorp van Overijssel. 

Projectontwikkelaars, gemeente en bewoners van de 

Bornsche Maten organiseren voor de derde keer het 

Bornsche Beekparkfestival. Het schitterende beekpark 

is het decor van de festiviteiten met in het midden een 

groot paviljoen waar de gemeente en makelaars het ac-

tuele woningaanbod presenteren. Door de wijk rijdt een 

paardentram en het beekpark zelf is gevuld met informa-

tiestands en attracties.

Belevenispark

Het Bornsche Beekpark ligt centraal in de Bornsche Ma-

ten. De woonbuurten liggen allemaal op loopafstand van 

het park en het schitterende Oud Borne. Het park is het 

hele jaar een belevenis voor jong en oud. De oude tuin 

van boerderij De Bongerd, het amfitheater, het sportveld 

en de klautersensaties langs het waterpark zijn favoriete 

plekjes voor de bewoners. Zaterdag 14 juni is er een 

megaspringkussen van 32 meter lengte, pony rijden, ijs 

en gratis pannenkoeken. Het park is verder gevuld met 

tientallen bedrijven die een relatie hebben met bouw en 

verbouw, inrichting, tuin en vrije tijd.

Kijken in de wijk

Vanaf het Bornsche Beekpark vertrekt ook regelmatig de 

paardentram die een ronde maakt door de wijk. De tram 

stopt op verschillende punten zodat in alle rust 

de buurt bekeken kan worden, een modelwoning 

kan worden bezocht of ligging van vrije kavels be-

keken kunnen worden. Op deze dag zijn ook 

de kinderopvang en de basisschool 

vertegenwoordigd. Zij betrek-

ken volgend jaar een schit-

terend nieuw gebouw, 

waarvan de bouwloca-

tie te bekijken is. 

Tussen 10 en 16.00 

uur staat het Beek-

parkfestival in het 

teken van wonen en 

leven in de Bornsche 

Maten. Aansluitend is 

er een groot feest voor de 

wijkbewoners. Met een zes-

kamp voor kinderen en volwas-

senen en een avondfeest in het 

paviljoen. De actieve wijkvereniging van 

de Bornsche Maten organiseert dit festijn, 

want wat anderen nog moeten ontdekken weten 

zij al lang: Wonen in de Bornsche Maten is een feest!

Kom naar het

Per fiets gunstig bereikbaar vanuit Borne, 

Deurningen en Hengelo

Met de auto: kruising Jasmin Garden via de 

Bornsche Beeklaan of bij de rotonde Stroom Esch.

14 juni



eigentijds wonen in 
tuinstad
Wie op zoek is naar een vrijstaande woning of tweekapper kan in Tuinstad een scherp 

aanbod vinden. De woningen staan op royale kavels, zijn ruim en er is veel naar eigen wens 

invulbaar. Het actuele aanbod van Roosdom Tijhuis is gevarieerd. In het paviljoen in het 

Bornsche Beekpark of bij een van de aangesloten makelaars kunt u meer informatie krijgen. Op 

14 juni a.s. is de hoekwoning Apricot aan de Lover te bezichtigen. U kunt zich melden in het grote 

paviljoen in het beekpark. 

Aan de Lover realiseert Roosdom Tijhuis de woningtypen Monsella, Fuselier en Brunello.  Van het 

woningtype Monsella zijn Tuinstad al 14 stuks gerealiseerd. De laatste twee zijn in verkoop, waarbij 

een van de woningen extra woonruimte heeft op de garage. De woningen worden gerealiseerd aan de 

Lover 180 en 182. 

Op diverse fraaie kavels aan de Lover worden tweekappers van het type Fuselier aangeboden. Het 

betreft een gevarieerd aanbod met diverse gevel- en uitbouwopties en verschillende afmetingen. 

Er is veel mogelijk om het huis naar uw budget aan te passen. 

Liever een vrijstaande woning? Van woningtype Brunello is er nog één te koop in een prachtige 

woonstraat. Een unieke kans want u mag zelf meedenken over uw eigen indeling van dit 

grote onder architectuur ontworpen vrijstaande huis. 

Tuinlaan

Op een unieke locatie aan de Tuinlaan met een tuin op het zuiden en vrij 

uitzicht worden door Roosdom Tijhuis volumineuze twee-onder-één-

kapwoning gerealiseerd. Gaat uw voorkeur uit naar type Largo of 

naar Ballade? Maak samen met Roosdom Tijhuis uw keuze en uw 

droomhuis op één van de mooiste plekjes in Tuinstad kan 

spoedig realiteit worden.
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Interesse in een woning in tuinstad, de Groene hof of beekbogen?

Stap gerust eens binnen bij een van onze makelaars.

Ten Hag
Burgermeester Jansenplein 30

7551 ED Hengelo

074 - 2506566

Euverman & Nuyts
Grotestraat 144

7622 GP Borne

074 - 2662300

Leverink & Assen
Resultaatmakelaars

Demmersweg 3-13

7556 BN Hengelo

074-2503434

Saskia Vreeman Makelaar 4you
Nieuwe Kerkstraat 10

7622 LH Borne

074 - 7110250

Prisma ERA Makelaars
Grotestraat 252

7622 GW Borne

074 - 2673500

samen bouwen in nieuw borne
Eind 2013 is Hegeman Samen Bouwen gestart met het project Samen Bouwen in Nieuw Borne. Inmiddels heeft Hegeman met de eerste ko pers overeenstemming bereikt. Op de kavels, waarvoor project-

bouw gepland stond, worden nu woningen gebouwd met begeleid particulier opdrachtgeverschap (BPO).

Begeleid particulier opdrachtgever-

schap betekent, dat de kopers sa-

men met Hegeman Samen Bouwen 

een woning ontwerpen en bouwen. 

Bas Hegeman voegt hieraan toe: 

“Inmiddels is de vergunning inge-

diend voor de bouw van de eerste 2 

onder 1 kap woning en zijn we druk 

in gesprek met een groot aantal 

potentiële kopers. De kopers heb-

ben 100% gebruik gemaakt van de 

keuzevrij heid om zelf hun woning samen te stellen aan de hand van voorbeelden. Wij bieden 

potentiële kopers, na het overleggen van hun persoonlijke wensen, binnen vijf dagen een vrij-

blijvende offerte met een persoonlijk ontwerp. Aan de hand van deze offerte en de kavelprijs 

kan de potentiële koper eenvoudig zijn of haar budget toetsen.” 

Persoonlijke begeleiding 

Eén van de kopers, Menno Pieters vertelt enthousiast: 

“Na het overleggen van onze wensen, heeft Hegeman ons binnen een week: een vrijblijvend ont-

werp, een technische omschrijving en een prijs overhandigd. Deze sloten direct aan bij onze wensen 

en ons budget. Na enkele zeer plezierige vervolg gesprekken met handige tips en adviezen, is het 

resultaat echt helemaal top. Wij zijn volop bezig met de inrichting en genieten ervan!” 

Een andere koper Janny Kerkdijk is te spreken over de samenwerking met Hegeman Samen Bouwen: 

“Het bouwproces verloopt voorspoedig. Goede begeleiding en duidelijke transparante communica-

tie, wij zijn zeer tevreden. Het geeft ons een gevoel van controle en kwaliteit!” 

“Wat wij vooral als zeer prettig ervaren hebben aan Hegeman, is de snelheid en vakkundigheid in 

het voortraject van ontwerp tot prijs. De stukken, die wij in dat traject van Hegeman ontvingen, zijn 

zeer professioneel en ze zijn perfect voor een financieringsaanvraag”, voegt Menno Pieters nog toe.

Beschikbaarheid BPO 

Binnen het project begeleid particulier opdrachtgeverschap van Hegeman zijn nog enkele kavels 

beschikbaar. Geïnteres seerden kunnen voor het actuele aanbod kijken op: 

www.samenbouweninnieuwborne.nl 

stationsstraat 44,
7622 lx borne
t. 074 - 266 11 80
www.deboerwonen.nl
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BEZOEK ONZE WINKEL VOOR 

DE NIEUWE HIGHLANDER COLLECTIE!!!

1-8 adv De Boer meubelen.indd   1 21-05-14   11:28

Luizink hekwerken ontwerpt, produceert en installeert al meer dan 
20 jaar hekwerken en poorten in vele soorten en maten. 

Zoekt u een klassiek sierhekwerk met krullen, sierpunten en ornamenten, een modern hekwerk waarin strakke vormen tot uiting komen, of bent u 

vooral op zoek naar een functioneel hekwerk, zoals een dubbelstaafmat-, spijlen of een gaashekwerk?  

U vindt het allemaal bij ons, inclusief de bijbehorende poorten en poortautomatisering mogelijkheden. Alle ontwerpen worden door onszelf 

vervaardigd en voorzien van een poedercoating.

Wij nodigen u van harte uit om een kijkje te komen nemen in onze showroom.

Industriestraat 16  |  7582 CR Losser  |  Tel: 053-538 45 99  |  Fax: 053-538 79 85  |  E-mail: info@luizink.nl  |  www.luizink.nl

Luizink Hek- & Rasterwerk

Sierhekwerken en poorten | Gaas- en spijlafrastering | Draai- en schuifpoorten | Poortautomatisering | Stralen en coaten
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1 buitenfair
Ondernemers, makelaars en bouwers staan bij elkaar om uw vragen te beantwoorden. Van hieruit 

vertrekt de paardentram voor een rondje door de wijk. Onderweg zijn er verschillende punten 

waar u uit kunt uitstappen. Zelf lopen naar de locacties kan ook. Elk project ligt op maximaal 5 

minuten lopen vanaf het Beekpark. U kunt alle informatie over de woningen en bouwlocaties 

krijgen in het Bornsche Beekpark, in het paviljoen. In het park staan ruim 20 ondernemers op het 

gebied van bouwen en verbouwen, tuin, zonwering en vloeren. Bovendien is volop vermaak voor 

kinderen. De koffie staat klaar en er is heerlijk ijs van de IJssalon de Harmonie uit Borne. 

2 de veste
Op dit moment wordt het terrein bouwrijp gemaakt voor de wijkvoorziening De Veste. Hier komt 

Basisschool De Vonder, een kinderopvanglocatie, en een grote sporthal. De wijkvereniging kan in 

De Veste vergaderen en activiteiten organiseren.

3 beekbogen
Particulier Opdrachtgeverschap 

Bouwontwikkeling De Bongerd VOF biedt in het deelplan de Beekbogen diverse mogelijkheden 

om uw eigen droomhuis te realiseren.

 

Beekboog Beekzijde - Morel 

Ontwerp op deze schitterende locatie zelf uw eigen droomhuis in de romantische architectuur van 

de jaren ’30.  Op de aangeboden vrije kavels bouwt u uw vrijstaande woning geheel naar wens, 

samen met uw architect en bouwpartners van uw keuze of samen met VarexHuis waarbij u als 

particulier opdrachtgever nauw betrokken bent bij het gehele proces. 

Beekboog Beekzijde - Honingzoet

Op de kavels aan de Honingzoet worden nu woningen gebouwd met begeleid particulier opdracht-

geverschap (BPO). Begeleid particulier opdrachtgeverschap betekent, dat de kopers samen met 

Hegeman Samen Bouwen een woning ontwerpen en bouwen. Kijk voor meer informatie op: 

www.samenbouweninnieuwborne.nl

Beekboog Parkzijde - Meikers 

Altijd al vrijstaand willen wonen, maar tegelijk compact en betaalbaar? Dan 

is dit een kans en uitdaging! De woning met ruime achtertuin op het zuiden 

is door de indelingsmogelijkheden geschikt voor meerdere doelgroepen. Zo 

behoort het realiseren van een grote woonkeuken of een slaapkamer op de 

begane grond tot de mogelijkheden. Vrijstaand wonen komt nu wel heel 

erg dichtbij. De makelaar vertelt u graag over de mogelijkheden van 

deze woning!  

Kijk voor het actuele aanbod op  www.bornschematen.com 

Er zijn op dit moment 2 VarexHuizen in aanbouw, kom 

tijdens het Beekparkfestival een kijkje nemen op de 

prachtige locatie aan de Morel!  

4 Groene hof
Variërend aanbod in de Groene Hof!

Groene Hof is een deel van de woonbuurt 

Oost Esch en ligt tussen het 

Watertorenpark en de Bornsebeek. Het ‘groen’ van de Groene Hof wordt ingevuld door 

brede groenstroken om het project en de meanderende Bornsebeek. In de Groene Hof is het 

mogelijk om projectmatig twee onder één kap- en vrijstaande woningen te kopen of vrije kavels.

Tweekappers en vrijstaand

In het intieme hof worden nog twaalf twee-onder-één kapwoningen gebouwd. Deze woningen zijn 

ruim van opzet, hebben een aangebouwde stenen berging en royale kavels van circa 263 vierkante 

meter. De prijzen vanaf circa € 219.000,- v.o.n. Aan de Aalscheer zijn onlangs drie ruime en complete 

vrijstaande woningen  in verkoop gegaan. De prijzen van de woningen zijn vanaf € 324.000,- v.o.n. met 

377vierkante meter kaveloppervlakte.

Vrije kavels Groene Hof

Bij De Bongerd kunt u ook terecht voor de koop van vrije kavels voor vrijstaande of twee-onder-één-kapwoningen! 

U bent dan vrij in architect- en aannemerskeuze. Bijzonder is dat u uw eigen kavelgrootte en het type woning kunt 

bepalen. Heeft u een medebouwer dan is het ook mogelijk om een tweekapper te bouwen. De kavelprijzen zijn vanaf € 

250,- per vierkante meter excl. BTW.

Heeft u interesse in een woning of kavel? Neem dan vrijblijvend contact op met één van de makelaars.

 5 wilde wonen / cPo
Bouwen zonder beperkende voorschriften. In het Wilde Wonen zijn 

al meer dan 20 woningen gebouwd doorparticulieren die voor de 

volle honderd procent hun woondroom hebben gerealiseerd. Aan de 

Binnensingel is de gemeente Wonen2020 gestart. Het Wilde Wonen, 

maar dan energieneutraal en duurzaam. 

De gemeente Borne is inmiddels landelijk bekend als het gaat om 

bouwen in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. In Singelwonen 

zijn prachtige projecten gerealiseerd door o.a. Ton Kuipers en Ushi 

Kenniscentrum Bouwen. Aan de Beekvoorde is een project te 

bezichtigen.  CPO-bouwen kan ook voor vrijstaand en tweekappers. Laat 

u informeren.  Lees meer over de voordelen van het Wilde Wonen en 

Collectief Particulier opdrachtgeverschap op de volgende pagina.

6 singelwonen
In plan Singelwonen realiseert Roosdom Tijhuis prachtige rijwoningen 

type Herensingel. U ontwikkelt samen met de architect uw droomhuis! 

Met de aankoop van type Herensingel weet u zeker dat u een huis koopt, 

geheel afgestemd op uw eigen wensen aangezien u zelf bepaalt hoe 

de gevel van de woning eruit komt te zien. De architectuur is onderling 

afgestemd met een knipoog naar de grachtensingels in onder andere 

Amsterdam en Utrecht. De woningen zijn prachtig gelegen aan een 

groenzone.

7 tuinstad
Tuinstad kenmerkt zich door hofjes en doorkijkjes. De wijk is modern en 

romantisch. Mede door het gebruik van lichte steen en rode dakpan. 

De overstekken, detaillering in metselwerk en luifels geven de wijk een 

klassieke uitstraling. In Tuinstad zijn nog vrije kavels voor vrijstaande en 

twee-onder-een-kapwoningen en bouwen in CPO-verband. In Tuinstad, 

o.a. aan de Lover en Tuinlaan zijn tevens fraaie eengezinswoningen te 

koop. Ontwikkelaar Roosdom Tijhuis heeft een modelwoning geopend 

tijdens het Beekparkfestival. Proef de woonkwaliteit van deze woningen 

en kom de modelwoning Apricot (Lover 133) bezichtigen. U ontvangt 

van ons een meerwerkcheque te besteden bij aankoop van een nieuw-

bouwhuis van Roosdom Tijhuis in Tuinstad of Singelwonen. Voor een be-

zichtiging kunt u zich melden in het paviljoen in het Bornsche Beekpark.
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samen bouwen groot succes in borne
Het was een experiment, maar is uiteindelijk een groot 

succes gebleken. Mensen bij elkaar brengen die samen 

aan de slag gaan om hun eigen huis te bouwen. Begonnen 

is met twee blokken van rijwoningen, inmiddels staan 

her en der in de Bornsche Maten kranen en steigers om 

tweekappers en rijwoningen te bouwen in collectief ver-

band. Borne staat met 16 CPO-projecten op nummer 1 in 

Overijssel.

De kracht van het CPO in Borne zit in de locatie, de ruime 

mogelijkheden, startersleningen en dubbele woonlasten-

garanties. En niet te vergeten de goede bouwbegeleiding. 

Tijdens het Beekparkfestival staan gemeente, Ushi 

Kennis centrum Bouwen en Ton Kuipers dicht bij elkaar om 

geïnteresseerden te informeren over CPO-bouwen, kavel-

aankoop en begeleiding. In het deelplan Singelwonen zijn 

de gerealiseerde CPO-projecten te bekijken.

Wat is CPO in een notendop? 

CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. 

Het houdt in dat mensen in groepsverband hun eigen huis 

laten bouwen. Ze ontwikkelen samen een plan, zoeken 

een architect en kiezen samen de aannemer. Doordat het 

volume groter is dan een woning, is er voordeel op inkoop 

van materiaal en bouwkosten. Je bouwt je huis tegen 

kostprijs, want alle toegevoegde kosten en winstmarges 

van projectontwikkelaars, makelaars en reclamekosten zijn 

er tussenuit. Met CPO krijg je meer woning voor je geld. Op 

internet en Youtube is veel informatie te vinden over CPO. 

Zo kun je de voor- en nadelen zelf afwegen.

In de Bornsche Maten heeft de gemeente in Singelwonen 

en Tuinstad locaties voor CPO bouwen. Recentelijk is het 

eerste CPO van 55-plussers van start gegaan. Verwacht 

wordt dat meer senioren met wensen van slapen en baden 

op de begane grond aan de slag willen met het bouwen 

van hun droomhuis.

waar ligt de 
bornsche maten?
De Bornsche Maten ligt aan de oostkant van Borne 

tegen de bebouwde kom van Hengelo aan. Wie wel eens 

naar Ikea gaat kan de Bornsche Maten zien liggen. 

De wijk bestaat uit zeven buurten waarvan er vier al 

grotendeels gerealiseerd zijn. Kenmerkend aan de wijk 

is dat alle wijken gecentreerd zijn rond het Bornsche 

Beekpark. Een prachtig groen rustpunt voor de 

wijkbewoners met daarin de Bornsebeek als natuurlijk 

waterelement. 

Informatie kavels en cPo
Oriënteert u zich op wonen in de Bornsche Maten, kom dan langs in het Projectatelier Borne. Dit informatiepunt is gevestigd in het 

gemeentehuis en heeft een eigen ingang op de hoek Rheineplein / parkeerplaats De Koem. Het projectatelier is speciaal ingericht voor 

belangstellenden voor bouwkavels of deelname in een CPO-project. Verkoopinformatie van een projectwoning is te krijgen via een van de 

makelaars (zie pagina 3). Bij het projectatelier is ook alle informatie te krijgen over de verschillende startersleningen van de gemeente en de 

dubbele woonlastengarantie. Loes Temmink is de verkoopadviseur van de gemeente Borne. Zij kan u helpen met uw vragen. 

Volg ons op Twitter (@debornschematen) en like ons op facebook (debornschematen) om geïnformeerd te blijven.

In het Deelplan Wilde Wonen is de gemeente een initiatief gestart om duurzaam en energieneutraal te kunnen wonen. 

Architecten zijn uitgedaagd hier ontwerpen voor aan te leveren. Bijna 40 inzendingen zijn er binnengekomen. Een selec-

tie wordt gepresenteerd tijdens het Beekparkfestival. 

Energieneutraal wonen is het wonen van de toekomst. Je woning kan net zoveel energie opleveren als je gebruikt. De 

eerste experimenten in de Bornsche Maten zijn succesvol. Het streven is om mensen ideeën en creativiteit mee te 

geven. Het deelplan Wilde Wonen is uitermate geschikt voor dit project omdat hier geen vastgelegde regels zijn voor 

grootte, vorm en materiaalgebruik.  “We willen geïnteresseerden en innovatieve ontwerpen bij elkaar brengen,” aldus 

Jeffrey Brinkman, communicatieadviseur van de Bornsche Maten. “De inzendingen zijn van luxueus tot compact. Er zijn 

ontwerpen bij waarbij de woonlasten onder de 700 euro per maand liggen. Duurzaam hoeft dus niet perse duur te zijn.”

Het project Wonen2020 krijgt na 14 juni een vervolg met een expositie, website en wellicht presentatieavonden. Volg 

www.bornschematen.com voor de laatste ontwikkelingen. 

wonen 2020

Illustratie: studio Blanca
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De Bornsche Maten is dè nieuwbouwlocatie in het hart van Twente, direct aan de 

A1 en A35. In totaal realiseert de gemeente Borne hier 2.700 woningen. Eigentijds, 

gevarieerd en ruimte zijn kernbegrippen voor de Bornsche Maten. Naast vrije 

kavels, die de gemeente uitgeeft, worden bijzondere en verrassende woningtypes 

gerealiseerd door De Bongerd VOF en Roosdom Tijhuis. 

Nieuwsbrief Bornsche Maten verschijnt twee keer per jaar in een oplage van 85.000 

stuks. Realisatie: Communicatie gemeente Borne i.s.m. De Bongerd VOF en Roosdom 

Tijhuis. UitGeVeR, VORMGeViNG eN aCQUisitie: Van Deinse Media, T. 053 4782071,  

www.vandeinsemedia.nl, E. info@vandeinsemedia.nl PROjeCtatelieR BORNsChe 

MateN, Marktplein 21, 7622 CL Borne T. 074 - 256 7387 E. info@bornschematen.com 

www.bornschematen.com PROjeCtleideR: Ton ter Ellen

colofon

Interieurontwerp  Advies

     Eerlijke materialen  Stijlvol

Persoonlijk  Sfeer  Comfort  

  Styling  Luxe  Inspireren   

Fris  Puur  Uitgebreide collectie   

Tijdloos  Lef
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kalk en krijtverven

behang

interieur (maatwerk)

pvc vloeren

tapijten

stoelen

verlichting

tafels

vouw-/rolgordijnen

banken

eclips

accessoires

plissé/duette

shutters

vloerkleden

n Bezoek onze showroom voor meer interieurideeën: Hardenbergerweg 91, Geesteren OV  n  T. 0546 - 62 10 21  n  www.petravlierman.nl


