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Als we eind 2018 langs het grote perceel 

rijden waar bedrijvenpark Kickersbloem 3 

zal verrijzen, zien we nog niet veel 

veranderd ten opzichte van begin van het 

jaar. En toch is er ontzettend veel gebeurd 

en zijn de ontwikkelingen in volle gang.

Ton van der Schelde, directeur 

Kickersbloem 3, blikt terug: “Het afgelopen 

jaar is er achter de schermen enorm hard 

gewerkt. De eerste verkoopovereen-

komsten zijn getekend, allerlei partners en 

partijen zijn in hun keukens de mooiste 

plannen aan het uitkoken, er is een start 

gemaakt met het bouwrijp maken van het 

terrein, aan de brug wordt volop gebouwd, 

de aanbestedingen zijn bewerkstelligd en 

we staan volop in de belangstelling bij 

internationale gegadigden.”

Kwalificaties Kickersbloem 3
Bedrijvenpark Kickersbloem 3 bestaat uit 

53 hectare uitgeefbare grond en is 

opgedeeld in een drietal fases. Fase 1 

bestaat uit kavels variërend van 2.000 m2 

tot meer dan 10.000 m2. Dit zijn ideale 

kavels voor onder meer productie- en 

servicebedrijven. Fase 2 en 3 beschikt over 

aanzienlijk grotere kavels. In totaal biedt 

Kickersbloem 3 ruimte voor ongeveer 200 

bedrijven en dit betekent een toename van 

ongeveer 6.000 arbeidsplaatsen voor de 

regio Voorne-Putten.  

Naast een snelle oplevering en aantrek-

kelijke prijzen zijn er nog meer voordelen 

voor ondernemers die zich willen vestigen 

op Kickersbloem 3 in Hellevoetsluis. Zo is 

er praktische hulp aanwezig van een 

zogenaamd serviceteam. Dit team bestaat 

uit specialisten van zowel bedrijvenpark 

Kickersbloem 3 als de gemeente 

Hellevoetsluis. Ondernemers worden 

ontzorgd door middel van een aantrekkelijk 

vergunningentraject. Bovendien zijn er 

rapporten en analyses beschikbaar over 

vestigingsmogelijkheden en de 

arbeidsmarkt.  

Koploper in duurzaamheid
Kickersbloem 3 wordt ook een van de 

eerste energieneutrale bedrijvenparken in 

de regio. Alle te vestigen bedrijven worden 

gestimuleerd duurzaam en toekomstgericht 

te bouwen en te ontwikkelen. Er zal geen 

aardgasaansluiting meer te vinden zijn.

“Wij ambiëren koploper te zijn in deze 

regio als het gaat om duurzaamheid. Dat 

doel is haalbaar. Er ligt immers een 

kakelvers, blanco terrein waar alle 

innovatieve ontwikkelingen op het gebied 

van duurzaamheid te realiseren zijn,” vult 

de heer Van der Schelde aan. 

“Er staat een team van specialisten klaar 

die de ondernemers kan adviseren en 

helpen bij het maken van de juiste, meest 

effectieve beslising.”

Samenwerking lokale en 
internationale makelaars
De verkooporganisatie werkt samen met 

enkele makelaars uit de regio, zoals 

Maison Makelaars Voorne-Putten en 

Toussaint en Van Wijk uit Spijkenisse. Zij 

kennen de markt en de regio goed en zien 

de toegevoegde waarde van het nieuw te 

ontwikkelen bedrijvenpark voor de regio. 

De heer Toussaint vertelt: “Wij zien een 

toenemende belangstelling voor vestiging 

op Kickersbloem 3. In Nissewaard is geen 

ruimte meer om nieuwbouw te realiseren. 

Voor bedrijven die nu te klein in hun 

bestaande bouw zitten, is Kickersbloem 3 

een heel goed alternatief. Zij hebben daar 

alle mogelijkheden om toekomstbestendig 

te bouwen. We zien overigens niet alleen 

belangstelling van lokale ondernemers, 

maar ook van buiten onze regio. Het grote 

tekort aan grond in en rondom Rotterdam 

trekt deze ondernemers naar 

Hellevoetsluis.”

Niet alleen de kavels in fase 1, maar ook 

de grotere kavels van fase 2 en 3 zijn in 

trek. “Doordat we in de schaduw van 

Rotterdam liggen en volop ruimte hebben, 

zijn we ook opgevallen bij Colliers, een 

internationale makelaar. Daarom zijn we 

voor onze fases 2 en 3 een samenwerking 

met dit bedrijf aangegaan,” vertelt de heer 

Van der Schelde. “Colliers richt zich 

specifiek op bedrijven die meerdere 

hectares grond nodig hebben voor 

bijvoorbeeld hun distributiecentra.” 

Verwachtingen voor 2019
De bouw van de brug is in volle gang. De 

infrastructuur op het terrein zal binnenkort 

worden aangelegd. De aanbestedingen 

daarvoor zijn inmiddels afgerond. Ook met 

de bouw van de nieuw te vestigen 

bedrijven zal snel worden begonnen. 

“Begin februari zal de eerste paal al de 

grond ingaan,” vertelt de heer Van der 

Schelde enthousiast. 

“En daarna gaat het hard. Als we kijken 

naar de lopende onderhandelingstrajecten, 

zijn we optimistisch. Zullen we volgend 

jaar rond deze tijd weer eens samen kijken 

wat er allemaal is gebeurd? Ik weet zeker 

dat we dan veel te melden hebben!”

www.kickersbloem3.nl

De eerste paal gaat begin 2019 de grond 
in op Kickersbloem 3 in Hellevoetsluis


