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Wat ons gelijk opvalt bij binnenkomst, is dat de 
heer Van der Schelde ons wederom met een 
grote lach op staat te wachten. Dat betekent 
goed nieuws? “Dat klopt,” zegt de heer Van der 
Schelde. “Er is veel veranderd sinds de vorige 
keer dat jullie langskwamen. Ik nodig jullie graag 
uit om een rondje over het terrein te doen.”

De eerste palen
Zodra we het terrein oprijden, zien we dat er in-
derdaad veel is gebeurd sinds november 2018. 
Een half jaar geleden was Kickersbloem 3 nog 
een grasvlakte met enkel platgereden zandwe-
gen waarlangs stapels betonnen buizen die ver-
raadden dat er veranderingen stonden te ge-
beuren. Nu zijn er wegen van asfalt, is de infra-
structuur in een vergevorderd stadium en zijn 
de grasvelden her en der al flink aan het veran-
deren in bouwterreinen. “De eerste palen zijn 
geslagen,” vertelt Van der Schelde vol trots. “Het 
gaat nu snel. Iedere week is er wel iets nieuws te 
bekijken op het terrein. Bij Uparq staan de eerste 
opslagunits al. Er is zelfs zo’n run op deze boxen 

geweest, dat Uparq al plannen aan het ontwik-
kelen is voor een tweede fase.” Even verderop 
wijst Van der Schelde naar een heimachine. 
“Kijk, daarmee is vorige week de eerste paal van 
Bouwcenter Esselink de grond ingegaan. Ook 
die bouw zal hard gaan, want al na de bouwvak 
wil het bedrijf zijn deuren openen van het inno-
vatieve afhaalconcept voor bouwmaterialen.”

Tijdens de rondrit attendeert Van der Schelde 
ons ook op de kavel waar Progam binnenkort 
gaat starten met de bouw van een groot be-
drijfsverzamelgebouw. “Ook daar is veel inte-
resse voor,” voegt Van der Schelde toe. “Het is 
ook een interessant concept voor bedrijven die 
zich graag willen vestigen op Kickersbloem 3, 
maar geen grote lap grond nodig hebben. Pro-
gam biedt al bedrijfsruimte vanaf 113 m2. Zulke 
projecten bieden kansen voor iedere onderne-
mer en maakt dat Kickersbloem 3 straks een ter-
rein vol diversiteit heeft aan groot en klein, lokaal 
en (inter)nationaal. Verscheidenheid in segmen-
ten biedt kansen voor circulaire bedrijvigheid en 

Eind 2018 namen we een kijkje op Kickersbloem 3, het nieuwe bedrijventerrein in 
Hellevoetsluis. We troffen daar Ton van der Schelde, directeur Ontwikkelingsmaat-
schappij Kickersvoet B.V., die ons enthousiast verwelkomde. De prognoses waren 
positief. Inmiddels zijn we een half jaar verder. Tijd om weer even een kijkje te nemen.

Heuglijke feiten op Kickersbloem 3: 
de eerste palen zijn geslagen

Team Kickersbloem 3

Carrouselweg 9 

3225 LN Hellevoetsluis

T: +31 (0) 181 - 32 10 93

E: team@kickersbloem3.nl

W: www.kickersbloem3.nl



R I J N M O N D  B U S I N E S S  |  N U M M E R  3  |  M E I  2 0 1 9 19

Er zijn plannen voor een 
hotel met 80 kamers en 
diverse congresruimtes ”

industriële symbiose. Dat zijn belangrijke ingredi-
enten voor een aantrekkelijk en succesvol bedrij-
venterrein.” 

De bouw van de brug over het kanaal, die de ont-
sluiting gaat vormen van het terrein, is ook gestart. 
Onlangs werd de naam onthuld: Brabersebrug. 

Vooruitstrevend en duurzaam
Ondertussen staat de verkoop van de kavels niet 
stil. “We zijn momenteel in een vergevorderd sta-
dium met een aantal partijen die mooie plannen 
hebben op Kickersbloem 3,” vertelt Van der Schel-
de. “Vooruitstrevende plannen zelfs. Een pand 
neerzetten kan op verschillende manieren. Vaak 
denken we aan blokkendozen in een weiland als 
we aan een bedrijvenpark denken, maar de art im-
pressions die wij hier voorbij zien komen, maken 
van Kickersbloem 3 een bijzonder terrein. De ge-
bouwen passen in een landelijke omgeving en 
zijn energieneutraal, waardoor toekomstbesten-
dig.” 

Een van de partijen die onlangs zijn handtekening 
zette onder een overeenkomst voor afname van 
10 hectare, is Delta Development Group uit 
Hoofddorp. Deze partij staat voor duurzaam bou-
wen volgens de filosofie ‘cradle to cradle’. Dat be-
tekent dat de grondstoffen die worden gebruikt 
voor de bouw, volledig kunnen worden herge-
bruikt, zonder dat zij daarbij hun waarde verliezen. 
Daarnaast worden de plannen voor de komst van 
een hotel steeds vastomlijnder. “Er zijn plannen 

voor een hotel met 80 kamers en diverse con-
gresruimtes,” aldus Van der Schelde. “Zulke pro-
jecten zijn niet alleen interessant voor bedrijven uit 
de regio, maar ook voor de (inter)nationale partij-
en. Hoe meer we te bieden hebben, hoe aantrek-
kelijker we worden.” Ook de plannen voor een 
facility center passen goed bij die filosofie: “Daar 
kunnen diverse bedrijven worden ondergebracht 
die aantrekkelijk zijn voor diegenen die werkzaam 
zijn op Kickersbloem 3. Wat denk je van een 
sportschool, een kinderopvang of een restaurant? 
Hoe circulair wil je het hebben,” aldus een en-
thousiaste Van der Schelde.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie con-
tact op met de verkooporganisatie 
via 0181-321093, of ga naar 
www.kickersbloem3.nl   

Transport en logistiek


