
pakhuis Hollandia

deSTOOMHAL maakt deel uit van het 4000m2 tellende Hollandia 

Complex uit 1900, gelegen aan de Zaan te Wormer, een Rijks

monument van allure.

De voormalige Rijstpellerij heeft in 2000 een herbestemming 

gekregen tot bedrijfsverzamelgebouw, waarbij vele creatieve 

bedrijven hun intrek hebben genomen in de sfeervolle pakhuizen.

Waar eens een van de grootste stoommachines van Nederland  

heeft gestaan is nu een ruimte gecreëerd voor: 

bedrijfsbijeenkomsten, fotoproducties, kunstexposities, 

festiviteiten of een ander kleinschalig evenement, dat past in  

de entourage van de industrie rond 1900.

deSTOOMHAL is 10x20meter zonder obstakels en 10 meter hoog.  

De karakteristieke spantconstructie en kraanbaan met takel zijn ruw 

en onaangetast, het fraaie stucwerk en de tegelmozïeken geven deze 

ruimte een unieke sfeer waardoor u zich waant in het hart van de 

Zaanse industrie van weleer. Deze ambiance maakt ieder evenement 

tot een bijzonder gebeuren.

Om uw evenement of vergadering iets extra’s mee te geven, kunnen 

wij een bijzonder dagprogramma op maat leveren. Van kanotocht  

door het schitterende Wormer en Jisperveld tot een fiets/wandel 

tocht langs Zaanse molens en oude industrieën. Blijft U binnen dan 

hebben wij ook een mooi aanbod van Zaanse films. Zie hiervoor ons 

Zaans programmaaanbod.

www.destoomhal.nlworkshop/meeting
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fotoproductie

kunstexpositie

Te huur:
Unieke locatie voor evenementen

uw event in een rijksmonument

feest



bedrijfspresentatie

De kalender aan de betegelde gladde wand waait op, als het ware 
meegezogen door de luchtstroom van de fluisterende snaren die 
als zwarte slangen door de lucht zweven tussen het vijf meter hoge 
vliegwiel en de aangedreven as van de stoommachine in pakhuis 
Hollandia.

Dit is de sfeer in deSTOOMHAL omstreeks 1905. Na de sloop van 

een der grootste stoommachines is de hal geschikt gemaakt voor 

bedrijfspresentaties.

deSTOOMHAL is een van de mooiste plekjes in het 4000m2 

tellende Hollandiacomplex. De voormalige Rijstpellerij heeft een 

herbestemming waarbij de sfeer van toen nog volop aanwezig is.  

De 200m2 hal (10x20m) is vrij van obstakels. 

De prachtige geklonken dakspanten en kraanbaan met takel zijn 

nog in oude staat. De oude vergeelde muren en sprinklerleidingen 

brengen u terug in de tijd van de industriële revolutie.

In deze inspirerende omgeving kunt de nieuwste producten showen 

aan uw klanten en een bedrijfsfeest voor uw personeel organiseren. 

Maar ook voor een vergadering, receptie of prijsuitreiking is een 

bezoek aan deSTOOMHAL een bijzondere ervaring.

de locatie

praktische gegevens

Uitrusting

•	 riante	entreehal	met	garderobe	en	

ruime	toiletten

•	 ingebouwde	barvoorziening,	bestaande	

uit	complete	keuken	met	koelkast	en	

vaatwasser

•	 150	stoelen,	sta-	en	vergadertafels

•	 podium/catwalk

•	 permanente	ring	met	expositie-

verlichting,	podiumverlichting

•	 WiFi	ADSL	internet

•	 beamer/projectiescherm/dvd-speler	

•	 white-boards

•	 geluids	installatie	incl.	stemversterking

•	 expositieborden	in	de	stijl	van	de	hal

•	 rondom	wandcontactdozen

Capaciteit en bereikbaarheid

•	 geschikt	voor	groepen	van	20	tot	200	

personen	

•	 parkeren	(gratis)	op	eigen	terrein,		

max.	50	auto’s

www.destoomhal.nl

    feestelijk buffet
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    zaans museum

zaanse schans

pakhuis Hollandia

zaandijk

kano’s bij jisp

deSTOOMHAL is gelegen aan de Zaan met directe verbinding naar 

het Wormer- en Jisperveld, een natuurgebied van 2000 ha, waarvan 

641 ha in beheer bij Natuurmonumenten. 

Het Wormer en Jisperveld is het grootste aaneengesloten 

veenweidegebied van WestEuropa, en heeft nog steeds een zacht 

brak karakter, zodat in de bodem nog altijd zout te vinden is. Dit 

unieke veenweidelandschap is tot cultuurgebied gevormd door een 

eeuwenoude samenwerking tussen de mens en het landschap.

Het Wormer en Jisperveld ligt ten noorden van de Zaanstreek en is 

omsloten door de Zaan, de dijken tussen Wormer en Oostknollendam, 

de ringvaart naar Spijkerboor, het Noordhollands Kanaal naar Neck en 

Purmerend en het dorp Jisp dat aansluit op Wormer. Het gebied is per 

kano te bezoeken.

deSTOOMHAL ligt op korte afstand van De Zaanse Schans (10 min 

varen of 15 min fietsen). Deze bekende openluchtattractie, gelegen 

aan de Zaan, pal tegenover Zaandijk en naast de Julianabrug, 

trekt jaarlijks ongeveer 900.000 bezoekers. Formeel is het geen 

museum, maar wel opgezet met de bedoeling het historisch erfgoed 

te bewaren, waaronder authentiek Zaanse huizen en diverse molens, 

waarvan sommige nog in werking zijn. (www.zaanseschans.nl)

Blijft u liever binnen, dan hebben wij een mooi aanbod Zaanse films 

met o.a. een documentaire over pakhuis Hollandia.

Omgeving

www.destoomhal.nl
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  zicht zaanzijde

voormalige stoommachine

pakhuis Hollandia

Rijst

De Zaanstreek telde ooit 121 

pelmolens, die gerst tot gort 

verwerkten. Gort was eeuwen lang 

een belangrijk voedingsmiddel, tot 

de aardappel die rol aan het begin 

van de 19e eeuw overnam. Rijst 

was toen nog een luxeartikel. 

De bewerking van rijst is bijna 

gelijk aan die van gort: de harde 

schil moest van de korrel worden 

verwijderd. De vele pelwindmolens 

die in de Zaanstreek aanwezig 

waren, werden in de 19de eeuw 

vervangen door stoomkracht. De 

rijstaanvoer komt in 1825 op gang. 

De stoomrijstpellerij Hollandia 

aan de Veerdijk was één van de 

grootste in het land.

Firma Bloemendaal & Laan

Op 1 maart 1872 wordt door gebr. 

Laan en Bloemendaal de firma 

Bloemendaal & Laan opgericht, 

t.b.v. de exploitatie van rijst en 

oliemolens en de handel in de 

hierbij geproduceerde artikelen. 

De vraag naar rijst was groot 

en de zaken gingen goed. Op 

14 april 1877 werd de eerste 

steen gelegd voor de rijstpellerij 

Hollandia aan de Veerdijk te 

Wormer, en het houten pakhuis 

Java. Na diverse uitbreidingen 

van het complex, werd in 1894 het 

stenen pakhuis Batavia in gebruik 

genomen. Nadat in hetzelfde jaar 

de pakhuizen Bassein, Saigon en 

Rangoon verbrandden, worden 

ook deze vervangen door stenen 

pakhuizen. In 1898 kreeg de 

pellerij een watertoren, t.b.v. 

de sprinklerinstallatie. In 1902 

volgt een uitbreiding van pand 

Hollandia I. Er komt een nieuwe 

gevel voor het bestaande pakhuis 

samen met de klokkentoren. 

 

In 1903 wordt een 650 Pk stoom

machine van het merk Stork 

& Co, Hengelo, geplaatst. Het 

zijn de topjaren van de firma. In 

1914 wordt een capaciteit van 

525.478 balen rijst gehaald. De 

twee Wereldoorlogen zorgden 

voor een snelle neergang van 

de industrie. Daarnaast gingen 

exporterende landen zelf pellen. 

De stoommachine heeft dienst 

gedaan tot 1959. In 1966 is het 

gedaan met de activiteiten en 

wordt de productie beeindigd.

Nieuwe kansen: Stichting 

Hollandia

In 1977 komen de panden 

Hollandia I, II en III in handen van 

J. Pot te Krommenie. Als diverse 

naastgelegen panden worden 

gesloopt, komt het besef dat de 

nog overgebleven pakhuizen als 

laatste stukje Zaanse industriële 

glorie beschermd moet worden. 

In 1980 wordt een Stichting 

opgericht, met als doel: ‘het 

vinden van een herbestemming 

voor de panden en met de daaruit 

voortkomende exploitatie de 

panden in de staat van 1910 terug 

te restaureren’. 

Als in 1990 het bestemmingsplan 

ruimte biedt aan mogelijkheden 

als bouw van kantoren, ateliers, 

etc., keert het tij. In 1994 wordt 

een stappenplan opgesteld om de 

panden duurzaam te restaureren. 

Nog voor de geplande oplevering 

van het complex in 2011, hebben 

trendy bedrijven de weg naar de 

monumentale panden gevonden. 

www.destoomhal.nl
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