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INLEIDING

DC Honderdland wordt ontwikkeld als hoogwaardig (agro-) logistiek bedrijvencentrum op Businesspark Honderdland 
op een strategische locatie direct aan de Rijksweg A20. Belangrijke internationale handelsknooppunten zoals de Ferry 
verbinding naar het Verenigd Koninkrijk en de Port of Rotterdam zijn in de nabijheid gelegen. 

De regio Westland staat bekend om haar glastuinbouwsector en de productie en im- en export van groente, fruit en 
exoten. Daarnaast kenmerkt het Westland zich door haar hoge mate van research en development met de focus op de 
Greenportcluster. 

Hierdoor is in het Westland een sterke corridor van bedrijvigheid ontstaan op het gebied van de productie van 
groente- en fruit, de im- en export van groente en fruit, de logistieke dienstverleners, tuinbouwtoeleveranciers, R&D en 
productie op het gebied van de kassenbouwindustrie.

DC Honderdland omvat de realisatie van 6.003 m2 bedrijfsruimte, voorzien van 11 loading docks, een kantoorruimte 
van in totaal 640 m2 en ruim voldoende parkeerplaatsen op het parkeerdek. 
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HONDERDLAND FASE 2

• Uitstekende zichtlocatie vanaf de Twee 
Pleinenweg

• Gelegen aan de entree van ondernemend 
Westland

• Focus op AGF en aanverwante activiteiten

• Bedrijventerrein van 100 hectare

• Gerenommeerde ‘buren’ zoals Nature’s 
Pride, Growers United, Greenpack, Cool 
Control, Ridder Climatescreens, PB Tec en 
FreightLine Europe 



PROJECTINFORMATIE 

• (Agro-)logistieke bedrijfsruimte: 6.003 m2

• Mezzanine - 2e verdieping: 640 m2

• Loading docks: 11 docks

• Parkeerplaatsen Op het parkeerdek

Begane grond



PROJECTINFORMATIE 

2e Verdieping
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HUURVOORWAARDEN 

• 5 + 5 jarige huurovereenkomst / 10 jarige 
huurovereenkomst

• Huurovereenkomst conform ROZ model 
Kantoorruimte 2015

• Start bouw Q2 2022

• Verwachte oplevering Q1 - 2024

• Huurprijsherziening per jaar 

• Huurbetaling per maand vooruit

• De huurprijs is op aanvraag

• Opleveringsniveau: In overleg met huurder zijn 
aanpassingen bespreekbaar. 

• Waarborgsom/bankgarantie t.g.v. 3 maanden huur incl. BTW 
& servicekosten.



OPLEVERINGSNIVEAU - WAREHOUSE

Warehouse 
• Sprinklerinstallatie
• Gladde betonvloer met vlakheidsklasse 3
• Een maximale vloerbelasting 5.000 kg/m2 – begane grond
• Een vrije hoogte van 10,5 meter onder de constructie
• Hydraulische docklevelers (11 stuks)
• Dockshelter met strootbumpers en wielgeleiding
• Elektrische bedienbare overheaddeuren op maaiveldniveau
• Brandslanghaspels conform eisen van de brandweer
• Brandmeld- en ontruimingsinstallatie
• Lichtstraten in de bedrijfshal
• Opbouw LED-verlichting (ca. 250 lux 1 meter boven vloeroppervlak)
• Sanitaire voorzieningen
• Personenlift
• Inpandige fietsenstalling 



OPLEVERINGSNIVEAU – MEZZANINE EN BUITENTERREIN

Mezzaninevloeren
• Ruime entree
• Glad afgewerkte vloeren in de kantoren
• Sanitaire voorzieningen op de 1e verdieping
• Bouwkundige wanden met stuc en sauswerk

De mezzaninevloeren kunnen zowel opgeleverd worden als industriefunctie- of als kantoorfunctie. Een en ander nader af te 
stemmen tussen verhuurder en huurder.

Opleveringsniveau buitenterrein
• Klinkerbestrating
• Afsluitbare elektrische toegangspoorten
• Riolering
• Buitenverlichting
• Aansluitpunten voor elektrisch oplaadbare auto’s (2 stuks)
• Parkeerplaatsen voor personenauto’s op het parkeerdak
• Bezoekersparkeerplaatsen voor de entree (8 stuks)



MEER INFORMATIE? 

Neem contact met ons op! 

Honderdland 1042, 2676 LV Maasdijk 

0174 – 282 555

www.batenburg-bhv.nl | www.dchonderdland.nl

info@batenburg-bhv.nl

http://www.batenburg-bhv.nl/
http://www.dchonderdland.nl/

