ONTDEK
Een splinternieuw bedrijvenpark onder de rook van
Rotterdam, waar nog volop
ruimte is om te ondernemen.

WELKOM OP BEDRIJVENPARK
KICKERSBLOEM 3 IN HELLEVOETSLUIS
Bedrijvenpark Kickersbloem 3 ligt op steenworp afstand
van de Rotterdamse wereldhaven. Ruim 53 hectare
uitgeefbare grond met een maximale milieucategorie
van 4.2. Groot, klein, technisch, innovatief, industrieel,
logistiek, dienstverlenend: Kickersbloem 3 biedt ruimte
aan de ondernemers van de toekomst.
Kickersbloem 3 wordt geen weiland vol blokkendozen.
Het terrein valt op door het weidse en ruime karakter
in combinatie met veel groen. Er komt een diversiteit
aan bedrijven, van kantoorunits tot distributiecentra.
Dit zal ook variatie in architectuur opleveren.

Kortom, een kersvers bedrijventerrein vol kansen!
In deze brochure vindt u alle informatie om alvast
een indruk te krijgen van de mogelijkheden. In een
persoonlijke kennismaking luisteren we graag naar
uw wensen en behoeften en helpen wij u bij het
vormgeven van uw plannen.
Welkom! Namens het team Kickersbloem 3,
Ton van der Schelde
Commercieel Directeur

Er is ruimte voor ongeveer 200 bedrijven. Dat betekent
een toename van ± 6000 arbeidsplaatsen in deze regio.
Rotterdam en de Zuid-Hollandse eilanden staan
bekend om hun arbeidsethos. Er heerst een no nonsens
cultuur waar men van hard werken houdt.

CONTACT
Wilt u meer weten over de mogelijkheden op
Bedrijvenpark Kickersbloem 3? Neem dan contact
op met de verkooporganisatie via:
team@kickersbloem3.nl
+31 (0) 181 32 10 93
www.kickersbloem3.nl

www.kickersbloem3.nl

ONTDEK
Ruim 52 hectare bouwgrond
is direct uitgeefbaar voor het
pand van uw toekomst. Pak
de ruimte die u nodig heeft.

730.000 M2
BOUWGROND
Ruime kavels zijn schaars.
Vooral kavels nabij uitvalswegen
naar de Randstad.
Op Kickersbloem 3 is volop
ruimte. Maar liefst 53 ha
uitgeefbare
grond,
op
steenworp afstand van de
Rotterdamse haven.
Kiezen voor een hoofdkantoor
of
nieuwe
vestiging
in
Hellevoetsluis
betekent
ondernemen onder de rook
van Rotterdam. Vlakbij de
dynamiek van de haven, maar
zonder de hectiek.
U vindt geen betere prijs-/
kwaliteitverhouding zo dichtbij
het havenindustrieel complex.
De kavelverkoop is onderverdeeld in drie fases. Fase 1
bestaat uit kavels van 2.000
tot 13.333 m2. Deze kavels zijn
uitermate geschikte locaties
voor kantoren, detailhandel en
productiebedrijven. Fase 2 en
3 zijn kavels van gemiddeld 10
ha. Ideaal voor bedrijven die
op zoek zijn naar veel ruimte,
zoals transportbedrijven en
distributiecentra.

Verkaveling is indicatief.
Kavels zijn flexibel en aan te
passen aan uw wensen.

www.kickersbloem3.nl

REGIO
Een unieke ligging binnen
de metropoolregio Rotterdam-Den Haag.

WAAR LIGT KICKERSBLOEM 3?
Het bedrijventerrein ligt in Hellevoetsluis, vlakbij de belangrijkste
uitvalsweg richting Randstad en de overige snelwegen: de A15.
De Rotterdamse haven, Maasvlakte 2, Botlek en EuropoortRotterdam zijn binnen handbereik.
Hellevoetsluis is in 2016 verkozen tot MKB-vriendelijkste
gemeente van Zuid-Holland. Deze titel werd verworven door de
hoogste scores te behalen op communicatie, beleid en lokale
lasten.

WONEN IN HELLEVOETSLUIS

MEER INFORMATIE?
Meer informatie over ondernemen
in Hellevoetsluis? Neem contact
op met onze specialisten via
telefoonnummer 0181 - 32 10 93.

www.kickersbloem3.nl

Hellevoetsluis is niet alleen een fijne plaats om te ondernemen,
maar ook om te wonen en recreëren. Alle voorzieningen zijn
aanwezig, voor jong en oud. De stad is gelegen aan het Haringvliet
en heeft een eigen haven. Het ligt in een natuurrijke omgeving,
vlakbij het Noordzeestrand. Rust en ruimte zijn in Hellevoetsluis
nog heel gewoon.
Werknemers uit deze regio staan bekend om hun arbeidsethos en
zijn dan ook waardevolle, hardwerkende krachten.

FASE 1
Er zijn 48 kavels beschikbaar, variërend van 2.000
m2 tot 13.333 m2, naar uw
wensen in te richten.

BESCHIKBARE BOUWGROND FASE 1
De kavels in Fase 1 variëren van 2.000 m2 tot 13.333
m2 en zijn geschikt voor iedere vorm van bedrijvigheid.
Van zakelijke dienstverleners met alleen een
kantoorruimte tot productiebedrijven. De kavels zijn
aan te bevelen voor servicebedrijven die zich richten
op de Rotterdamse havens als afzetmarkt.

Is 2.000 m2 voor u te veel? Dan verwijzen wij u graag
naar onze samenwerkingspartners die specifiek voor
de kleine(re) ondernemingen panden ontwikkelen,
zodat deze zich straks ook tussen de grotere bedrijven
kunnen vestigen. Meer informatie over onze partners
vindt u op onze website www.kickersbloem3.nl.

FASE 1

FASE 2
VANAF

2.000 M2
TOT

FASE 1

13.333 M2
FLEXIBELE KAVELS BESCHIKBAAR

FASE 3

FASE 3

Heeft u interesse in een grotere
kavel? Deze zijn beschikbaar in
Fase 2 en 3.

www.kickersbloem3.nl

FASE

2
3

Gigantische kavels van 7
tot 11 hectare. Uitermate
geschikt voor logistiek en
distributie.

FASE 1

10 ha
FASE 2

BESCHIKBAAR

FASE 1

FASE 3

18 ha

FASE 3

BESCHIKBAAR

BESCHIKBARE KAVELS
FASE 2 EN 3

MEER INFORMATIE

De economie is behoorlijk veranderd de laatste jaren.
Steeds vaker worden aankopen online gedaan. De
logistieke sector en het aantal distributiecentra zijn
dan ook enorm gegroeid. Dat betekent dat bedrijven
meer behoefte hebben aan ruimte.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden in Fase 2 en
3? Neem dan contact op met Team Kickersbloem 3 via:

Op Kickersbloem 3 is een aantal kavels zeer geschikt
voor deze branche. In Fase 2 is een kleine 10 ha
beschikbaar. Fase 3 heeft een riant oppervlak van
totaal 18 ha.
Kickersbloem 3 ligt op 9 minuten van de A15. Dit is
één van de meest belangrijke verkeersslagaders van
Nederland. Dichtbij Maasvlakte 2, de Rotterdamse
haven en de overige uitvalswegen naar de Randstad.
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team@kickersbloem3.nl
+31 (0) 181 32 10 93

PRIJS
Een betere prijs-/kwaliteitverhouding zo dicht bij de
Haven van Rotterdam? Dat
vindt u nergens anders!

KAVELS & PRIJZEN
Bekijk hier alle vierkante meterprijzen voor
de verschillende locaties. Het tarief in het
hart van het terrein is gunstiger dan de
zichtlocaties langs het Kanaal door Voorne.
Er is daarom voor elke ondernemer een
plekje te vinden. Onze specialisten adviseren
u graag, zodat u de perfecte locatie voor uw
bedrijf vindt.
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HOOG
Op Kickersbloem 3 kunt u
uw droompand tot maar
liefst
18
meter
hoog
bouwen.

BOUWHOOGTE 18 METER
De bouwhoogte is afhankelijk van de locatie op
het terrein. Bekijk op de plattegrond tot welke
hoogte op de verschillende kavels gebouwd mag
worden.
Met respect voor de landelijke omgeving
waarin Kickersbloem 3 ligt, is de maximale
bouwhoogte bepaald op 18 meter in het hart
van het bedrijvenpark. Langs de randen van het
terrein wordt aangesloten bij het landschap. De
bouwhoogte is hier maximaal 9 meter.
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DIVERS
Uniek in de regio! 10 hectare bouwgrond beschikbaar voor bedrijven met
milieucategorie 4.1 en 4.2.

MILIEUCATEGORIE 4.2
Elk bedrijf valt in een bepaalde milieucategorie. In welke milieucategorie
uw bedrijf thuishoort is afhankelijk
van verschillende factoren zoals de
hoeveelheid geur, stof, geluid, gevaar,
verkeer of visuele aspecten.
Kickersbloem 3 wordt een bedrijvenpark met een grote diversiteit
aan ondernemers. Er zijn percelen
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beschikbaar voor bedrijven uit milieucategorieën 1 t/m 4.2.
Van kapperszaak en sportschool tot
productiebedrijven die zich bezighouden met het vervaardigen van
grondstoffen; op Kickersbloem 3 is
voor vrijwel elke ondernemer een
plek te vinden.

