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Kantoorobject

Drienerpark
Kantoorgebouw Drienerpark ligt in Enschede, de grootste stad van Twente. Enschede is een middelgrote stad met een rijke  

textielhistorie en. De gemeente telt 157.943 inwoners (1 februari 2012, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 142,75 km².  

Drienerpark bevindt zich op een mooie zichtlocatie op het Business en Science Park, de belangrijkste kantorenlocatie van Enschede, 

met toonaangevende zakelijke dienstverleners en de Universiteit Twente als belangrijke trekker.

Kantoorobject
Dit moderne kantoorobject met zijn karak- 

teristieke donkere natuurstenen gevel biedt 

een prachtig uitzicht over het universiteitster-

rein enerzijds en de stad Enschede anderzijds.  

De combinatie van het luxe afwerkingsniveau 

en de prominente locatie zorgen ervoor dat 

uw onderneming hier op een unieke manier 

gehuisvest is. De imposante entree met  

natuurstenen vloer en indrukwekkende 

vide zorgt voor een ruimtelijk gevoel.

 

Verdiepingen
	 •	Kelder	 :	 circa	590	m²	

	 •	Begane	grond	:	 circa	525m²	

	 •	1e	verdieping	:	 circa	512	m²	

	 •	2e	verdieping	:	 circa	582	m²

	 •	3e	verdieping	:	 circa	582m²

	 •	4e	verdieping	:	 circa	582m²

	 •	5e	verdieping	:	 circa	536	m²

	 •	ToTaal : ca. 3,909 m²

	 Waarvan	beschikbaar	880	m²	inclusief	

 een opslag voor de algemene ruimten.



Drienerpark

Locatie & bereikbaarheid

Omgeving
 Dit luxe kantoorobject is gelegen een 

mooie	zichtlocatie	op	het	Business	

& Science Park te Enschede, aan de 

Hengelosestraat.  

 Op dit representatieve kantorenpark 

zijn veel zakelijke en non profit 

dienstverleners gevestigd, waaronder 

het	Ministerie	van	Defensie,	Kienhuis	 

Hoving Notarissen en Advocaten, 

Meeus,	de	Kamer	van	Koophandel	

 en Damsté Advocaten. 

 Verder is direct aan de overzijde 

van de straat de Universiteit Twente 

gelegen, één van de meest vooraan-

staande universiteiten van het land.

 

Het object is gelegen op een prominente locatie, aan de Hengelosestraat. De bereikbaarheid met het eigen vervoer alsmede met het 

openbaar vervoer is uistekend.

Openbaarvervoer
 De NS-voorstadhalte Drienerlo bevindt zich op circa 5 minuten loopafstand. 

 Dit station onderhoud een zeer regelmatige verbinding met het Centraal Station 

	 van	Enschede.	Binnen	circa	5	minuten	is	vanaf	hier	het	centrum	van	Enschede	te	

 bereiken. Daarnaast is Drienerpark uitstekend bereikbaar middels verschillende 

 busverbindingen.

Auto
 Drienerpark	is	met	eigen	vervoer	vanaf	de	autosnelweg	A-35	(Hengelo-Enschede)	

 goed bereikbaar. Deze hoofdverbinding ligt op circa 5 autominuten afstand. 

 Daarnaast is Hengelo te bereiken middels de Hengelosestraat, die direct naast het 

object ligt. Daarmee is het centrum van Hengelo, als ook het centrum van 

 Enschede binnen 5 minuten te bereiken. 

Parkeergelegenheid
 De gebruikers van Drienerpark hebben de beschikking over een eigen parkeer- 

terrein. De totale parkeergelegenheid telt 74 parkeerplaatsen, waarvan er thans  

nog	34	beschikbaar	zijn.	Tevens	is	er	een	rijwielstalling	aanwezig.	Het	parkeer- 

terrein is tijdens kantooruren uitsluitend bestemd voor bezoekers en gebruikers  

van Drienerpark.



Drienerpark

Indeling & oplevering

Turn Key
 In overleg tussen huurder en verhuurder zal het uiteindelijke opleveringsniveau  

worden vastgesteld. De ruimte kan indien gewenst geheel turn-key aan huurder 

worden opgeleverd.

Voorzieningen
	 Drienerpark	beschikt	onder	andere	over	de	navolgende	voorzieningen:

De totaal beschikbare ruimte binnen het gebouw bedraagt 5.986 m2, welke per halve verdieping vanaf circa 350 m2 gehuurd kan 

worden. Het gebouw kenmerkt zich daarmee met een flexibele indeling, waarbij er de mogelijkheden zijn om de ruimte aan te passen 

conform de wensen van de toekomstige gebruiker(s) . Vanuit de entree zijn alle kantoorverdiepingen van het gebouw, zowel per trap 

als middels een tweetal liften bereikbaar. 

•		systeemplafond	inclusief	

 TL-inbouwarmaturen;

•		systeemscheidingswanden;

•		vloerbedekking;

•		brandmeldinstallatie;

•		pantry	per	verdieping;

•		gescheiden	sanitaire	voorzieningen

 per verdieping;

•		dubbelglas;

•		luchtbehandelinginstallatie	

 plus topkoeling;

•		mechanische	ventilatie;

•		centrale	verwarmingsinstallatie;

•		warm-	en	koudwatervoorziening;

•		kabelgoten	voorzien	van	data- 

bekabeling;

•		hydrofoorinstallatie;

•		kantine	voor	gezamenlijk	gebruik;

•		sprinklerinstallatie;

•		liftinstallatie	(tweetal);

•		noodverlichtingsinstallatie.

Huurgegevens
 De huurprijs van de kantoorruimte, 

 parkeerplaats alsmede de service- 

kosten zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Contact
  Curo Vastgoed B.V

 Bergweidedijk 10

 7418 aa Deventer 

 Tel: +31 (0)573 - 46 00 27 

 www.curovastgoed.nl 

 marthijn@curovastgoed.nl



Curo Vastgoed
Curo	 Vastgoed	 B.V.	 beheert	 vastgoedportefeuilles	 door	 heel	 Nederland;	 kantoren,	 winkelruimtes,	 woon(zorg)gebouwen	 en	 

parkeergarages. Zowel voor institutionele als voor particuliere beleggers zorgen wij voor het commerciële, technische en financiële 

beheer.	Curo	Vastgoed	B.V.	kenmerkt	zich	door	een	interactieve,	deskundige	en	transparante	benadering	van	het	vastgoedbeheer.	 

Wij zetten onze kennis van de voortdurend fluctuerende vastgoedmarkt in om uw rendement op vastgoed te vergroten. Het  

beheren van vastgoed is ons specialisme. Of het nu gaat om commercieel vastgoed of om een appartementencomplex met  

meerdere eigenaren, wij hebben alle expertise in huis om het volledige beheer voor u te verzorgen. Ook als u een stapje verder wilt  

gaan,	bijvoorbeeld	een	renovatie	of	een(her)ontwikkeling,	kunt	u	rekenen	op	onze	knowhow.	
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