
FOR RENT - TE HUUR

CONSTRUCTION WORKSHOP  •  QUAY  •  INDOOR / OUTDOOR  

OFFSHORE STORAGE  •  HEAVY CRANES

INFO@HMHOLLAND.COM  •  010 - 48 222 66

KADE  •  SECTIEBOUW LOODS  •  LOAD OUT KADE  •  OPSLAG 

HEAVY EQUIPEMENT  •  ROTTERDAM



hm holland Wij zijn gevestigd op het voormalige Verolme terrein te 

Rotterdam, direct gelegen aan de Maas. Tot het terrein 

behoren een kade, loodsen en een kantoorpand. Wij 

verhuren een deel hiervan en hebben een deel in eigen 

gebruik.

Naast verhuurder, zijn wij specialist in de completering van 

hoogwaardige staalbouw projecten. Een ander onderdeel 

van de bedrijfsvoering is het aannemen van constructies, 

dekken, piping en special products ten behoeve van de 

on- en offshore industrie en windfarming.

LOODS H

LOODS G



K a d E Wij hebben de beschikking over een aanmeer- en 

afbouwkade van 160 meter alwaar barges en schepen met 

een diepgang tot 4,5 meter kunnen worden ontvangen 

voor reparatie, modifi catie, sea fastening, mobilisatie en 

demobilisatie. Tevens kan er ligruimte gehuurd worden 

zodat schepen kunnen wachten op hun lading of reparatie. 

In overleg is stroom van de wal mogelijk (walaansluiting).

LOODS H

LOODS G

LOODS F



T E R R E I n Het buitenterrein met een afmeting van 12.000 m² is beschikbaar in delen voor onder meer overslag en opslag.

Op het terrein wat aan de kade grenst is load-out (vanaf het water) tot 500 ton geen probleem.



Loods F
Loods F heeft een oppervlakte van 2.450 m2. Bij hal F behoren twee stukken terrein en voor load-outs kan kade gehuurd worden. 

Het is mogelijk om zeer grote objecten aan- en af te voeren via de Maas.

Oppervlakte: 2.450 m2 (35 m breed x 70 m lang)

Hoogte: 12,0 m hoog tot aan ijzeren dakspanten

 8,8 m hoog tot onderkant haak bovenloopkraan

Bovenloopkraan: 1 bovenloopkraan met 1 hijsblok van 16 ton en 1 hijsblok van 32 ton en enkele 1,5 tons kranen

Deuropeningen: F1 (wegzijde): ca. 8,0 m breed x 7,8 m hoog

 F2 (kadezijde): ca. 8,0 m breed x 7,8 m hoog, deuropening tot 16 m x 10 m!

 F3 (zijkant): ca. 10 m breed x 8,0 m hoog

Overige ruimtes begane grond:

Blok 1: ruimte van 75 m2 (10 m lang x 7,5 m breed), opgedeeld in 3 ruimtes waaronder 1 toiletgroep

Blok 2: ruimte van 375 m2 (50 m lang x 7,5 m breed), opgedeeld in 2 ruimtes

Blok 3: ruimte van 9 m2 (4,5 m lang x 2 m breed)

Overige ruimtes 1e verdieping:

Blok 4: ruimte van 75 m2 (10 m lang x 7,5 m breed), opgedeeld in 5 ruimtes

Blok 5: ruimte van 375 m2 (50 m lang en 7,5 m breed), opgedeeld in 2 ruimtes

Blok 6: ruimte van 525 m2 (70 m lang en 7,5 m breed), opgedeeld in 6 ruimtes waaronder 1 toiletgroep

Bij loods F behoren de volgende buiten-opslag / kadeterrein:

 - Circa 2.000 m2 opslag / kadeterrein

 - Circa 450 m2 parking
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Loods J
Loods J heeft een oppervlakte van circa 2.700 m2. Bijbehorende parkeer-, opslag- en kadeterrein van in totlaal circa 1.900 m2. 

Het is mogelijk om zeer grote objecten aan- en af te voeren via de Maas. Deze zijn direct met de bovenloopkraan op de kade te 

plaatsen.

Oppervlakte: Circa 2.700 m2 (30 m breed x 90 m lang)

Hoogte: 19,75 m hoog tot aan ijzeren dakspanten

 16,50 m hoog tot onderkant haak bovenloopkraan

Bovenloopkraan: 2 x dubbelbovenloopkraan met 1 hijsblok van 20 ton en 1 hijsblok van 40 ton en hulphijs van 2,5 ton

Deuropeningen: tweemaal zwenkkraan 2,5 ton

 F1 (kadezijde): 11 x 10 mtr hoog, mogelijk is 11 m x 20 m of 11 m x 26 m

 F2 dijkzijde entree deur

Overige ruimtes begane grond:

Blok 1: enkele portacabins opgedeeld in 3 cabins waaronder 1 toilet/was/kleedruimte, 1 kantine en 1 kantoor

Bij loods J behoren de volgende parking / kadeterrein, opslagterrein:

 - Circa 1.450 m2 opslag / kadeterrein

 - Circa 450 m2 parking / opslagterrein
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HM Holland BV

HM Holland BV  •  oostdijk 29  •  3077 CP Rotterdam  •  Havennummer 1005

T: +31 (0) 10 48 222 66  •  F: +31 (0) 10 48 270 30

www.hmholland.com  •  info@hmholland.com


