GS van den IJssel • Berkel en Rodenrijs

‘Af en toe moet je
out-of-the-box denken’
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Een impressie van hoe het nieuwe
bedrijfspand en de rest van het
terrein er uit komen te zien.
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GS van den IJssel • Berkel en Rodenrijs

Remco Ruimtebouw realiseert in Berkel en Rodenrijs een nieuw bedrijfspand voor transportbedrijf
G.S. van den IJssel BV. Op een perceel van 5.690 m2 komt een gebouw met een bruto vloeroppervlak van
ongeveer 820 m2. Hierin worden een garage, een wasstraat en kantoren ondergebracht. Het grootste deel van
het perceel is daarmee beschikbaar als parkeerruimte voor het wagenpark van G.S. van den IJssel. Ron Drijver is
commercieel manager bij het Cluster Bedrijfshuisvesting van Janssen de Jong Groep, waar Remco Ruimtebouw
deel van uitmaakt. Hij vertelt hoe de opdracht tot stand kwam.
“Van den IJssel kende ons via een
relatie”, begint hij. “Op basis van een
schetsontwerp kwamen we in gesprek.
Met dat ontwerp kwam hij niet verder bij
de gemeente, dus hebben wij
aangeboden er eens naar te kijken.
Vanuit onze kernwaarden LOS (‘Wij doen

Industriebouw • november 2020 • 186

zaken met Lef door Samen Oplossingsgericht uitdagingen aan te gaan’) hebben
we dat gedaan. Dat wekte vertrouwen.
Zo kwamen we via een voorontwerp en
definitief ontwerp uiteindelijk tot een
bouwaanvraag en kregen we ook de
opdracht het project te realiseren.”

Out-of-the-box
De beperkte omvang van het gebouw
strookte niet met de regel in het
plaatselijke bestemmingsplan, die
voorschreef dat de voorgevel 75% van de
breedte van het perceel moest bedragen.
Remco Ruimtebouw kwam met een

Kenmerkend voor het gebouw is
de portaalconstructie in lijn met
de voorgevel.

creatieve oplossing. “We hebben het
gebouw uitgebreid met een portaalconstructie, in lijn met de voorgevel. Die
vormt een geheel met die gevel, zodat
visueel een breder gebouw ontstond en

Van den IJssel toch de gewenste
buitenruimte kon behouden. Af en toe
moet je out-of-the-box denken.” De
portaalconstructie is net als het gebouw
zelf uitgevoerd in staal, met stalen

gevelbeplating boven een betonnen plint.
Ter plaatse van het kantoor geven
houten geveldelen het geheel extra
cachet.

‘Wij doen zaken met Lef door Samen Oplossingsgericht uitdagingen
aan te gaan’
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Impressie van het vooraanzicht.

Duurzaam is het gebouw zeker,
het wordt volledig energieneutraal.
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Transparantie
Het voortraject is in uitstekende
harmonie verlopen volgens Drijver.
“Het is altijd fijn om een opdrachtgever
te hebben die weet wat hij wil, maar ook
vertrouwt op je know-how. Die aangeeft

wat hij wil en de uitwerking aan ons
overlaat. Wij zijn daarbij op onze beurt
volledig transparant. In dit geval
hebben we van het ontwerp bijvoorbeeld
een 3D animatie laten maken, zodat de
opdrachtgever een optimaal beeld kon

vormen van wat hij kon verwachten. Zo
komen er nu, tijdens de uitvoering, ook
geen verrassingen aan het licht en
kunnen we snel doorbouwen.” Het
volledig energieneutrale gebouw wordt
eind dit jaar opgeleverd.

In het gebouw komen o.a. een
garage, een wasstraat en kantoren.

‘Optimale samenwerking zorgt voor een vlot bouwproces’

Opdrachtgever
G.S. van den IJssel, Berkel en Rodenrijs

Afbouw
pvvT, Nieuwkuijk

Bouwperiode
Mei 2020 - december 2020

Aannemer design & build
Remco Ruimtebouw, Nieuwkuijk

Systeemwanden en plafonds
Bert Fitters afbouw, Nieuwkuijk

Brutovloeroppervlakte
Circa 820 m2

E- W-installateur
Barth Installatietechniek BV,
‘s-Gravendeel

Bouwprogramma
Bedrijfspand met kantoor, garage en
wasstraat
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