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Staalbouwconstructies met

Zicht op de Hollandsche IJssel
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De twee gebouwen vormen 
samen met het buitenterrein 
één harmonieus geheel.

esthetisch gevelbeeld
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Veel bedrijventerreinen staan er vol mee: 
uniforme gebouwen waarin het kantoor en 
de bedrijfshal een identieke 
gevelbehandeling hebben gekregen en in 
elkaar overvloeien. Ook het 
bedrijventerrein in het Utrechtse 
Montfoort kent meerdere voorbeelden van 
zo’n ‘all-in-one’ oplossing. Maar niet in de 
uiterste hoek waar de Hollandsche IJssel 
en de N228 elkaar kruisen. Hier aan de 
Waardsedijk Oost pakt Remco Ruimtebouw 
het anders aan.

Bedrijventerrein IJsselveld in Montfoort is bijna compleet. Op de laatste twee vrije kavels realiseert Remco 
Ruimtebouw twee nieuwe bedrijfshallen met kantoor. Samen met opdrachtgever Over-IJssel 1882 Investments B.V.  
koos de staalbouwer voor een gecombineerd gevelbeeld van warm koper en industrieel grijs. Een representatief 
sluitstuk langs de Hollandsche IJssel.
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Er is gekozen voor een gecombineerd gevelbeeld 
van warm koper en industrieel grijs.

Harmonieus duo
Het project omvat twee gebouwen of 
bedrijfsunits, elk bestaande uit een 
kantoorruimte over twee bouwlagen met 
een achterliggende bedrijfshal. De twee 
gebouwen verschillen in grootte en 
beslaan in totaal ruim 2.550 m² bvo, 
respectievelijk 465 m² kantoorruimte en 
2.050 m² bedrijfsruimte. Bij het grote 
gebouw, dat met haar entree richting 
de rivier is gepositioneerd, omklemt de 
uitkragende kantoorpui vrijwel de gehele 

gevel. Het kleinere gebouw, dat erachter 
ligt, heeft daarentegen een bescheidener 
kantoordeel dat met zijn hoekligging juist 
door de bedrijfshal wordt ingeklemd. 
Samen met het buitenterrein van circa 
2.250 m² vormen ze één harmonieus 
geheel.

Traditionele staalbouw
Remco Ruimtebouw uit Nieuwkuijk levert, 
als onderdeel van het Cluster 
Bedrijfshuisvesting van Janssen de Jong 
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Groep, de twee gebouwen in het derde 
kwartaal van 2022 turn-key op. “Wij 
verzorgen alles, van het aanvragen van de 
vergunningen en het ontwerp tot en met 
de inrichting van het buitenterrein”, zegt 
projectcoördinator Arne van Harten. Alleen 
het installatiewerk niet, die doet de 
opdrachtgever, als e-installateur, in dit 
geval zelf. De gebouwen worden 
opgetrokken in traditionele staalbouw, iets 
wat volgens hem steeds vaker voorkomt. 
“Voor grotere overspanningen, vanaf zo’n 
20 meter, opereren we doorgaans als 
systeembouwer met ons eigen 
bouwconcept. Dat was hier niet nodig.”  

Eenvoudige opbouw
De stalen draagconstructie staat op een 
onderheide fundering met een in het werk 

gestorte monolithische betonvloer, 
omringd door een borstwering met 
daarboven sandwichpanelen. De 
verdiepingsvloeren voert men 
overwegend uit als kanaalplaatvloeren en 
als ruimtescheiding past men voornamelijk 
metal stud wanden toe. Alleen de 
scheidingsmuren tussen de kantoorruimte 
en de bedrijfshal zijn, vanwege de 
RC-waarde, met sandwichpanelen 
opgebouwd. Voor de dakconstructie 
tenslotte is gekozen voor een warm dak, 
waarbij de isolatie aan de bovenzijde van 
de staalplaten is aangebracht en met EPDM 
dakbedekking beschermd.

Esthetisch gevelbeeld
Meest bijzonder vindt Van Harten de 
esthetische uitstraling van het grote 

gebouw. Voor beide functies, kantoor 
en bedrijfshal, ontwierp de architect van 
Remco Ruimtebouw een ander gevelbeeld. 
De bedrijfshal heeft met zijn lichtgrijze 
sandwichpanelen een strakke en 
industriële uitstraling en een merendeels 
gesloten gevelbeeld. Voor de kantoor-
ruimte met entree daarentegen is een 
expressieve gevel ontworpen met 
koperbruine sandwichpanelen die sterk 
contrasteren met een zwarte aluminium 
omkadering. Om voldoende lichtinval voor 
het kantoor te garanderen, wordt de 
sandwichbeplating afgewisseld met ver-
diepingshoge glaspuien. Die bieden tevens 
zicht op de Hollandsche IJssel en op de 
passanten, die zich over het niet-stereoty-
pe bedrijfsgebouw kunnen verbazen.

 

De gebouwen worden opgetrokken 
in traditionele staalbouw.
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Efficiënte afvoer van 
hemelwater   

Op de drie nieuwe bedrijfspanden op het IJsselveld 

in Montfoort heeft Sanitair-Installatie 

Hoogendoorn uit Woerden Pluvia systemen 

aangebracht om op efficiënte en veilige wijze het 

hemelwater af te kunnen voeren.

“Met een Pluvia systeem wordt het aanwezige 

water op een plat dak snel afgezogen”, vertelt 

projectleider Robert Heuzen. “Bij normale regenval 

functioneert het Pluvia systeem als een normaal, 

vrijverval systeem. Zodra de drijfhoogte op het dak 

circa drie centimeter is, verhindert de daktrechter 

dat er lucht wordt aangezogen in het systeem. 

Hierdoor lopen de verzamel- en standleiding 

langzaam vol water. Zodra de leiding helemaal is 

gevuld met water, ontstaat er een onderdruk.

Vanwege de  onderdruk wordt het systeem snel 

leeggezogen door de hemelwaterleidingen en 

via ontlastputten afgevoerd naar het riool. Met 

een Pluvia systeem kun je met kleinere diameters 

werken, wat bouwtechnisch prettiger werkt. En de 

juiste wijze van water afvoeren is gegarandeerd, 

wat er ook gebeurt.

We ontwerpen deze systemen met behulp van Revit 

3D, zodat je exact ziet hoeveel materiaal je moet 

hebben. Op deze manier kunnen we ook voortijdig 

clashes voorkomen met andere disciplines. We 

prefabriceren en monteren het snel en efficiënt ter 

plaatsen.” 

Hoogendoorn, dat al ruim 90 jaar bestaat, is onder 

meer bekend van de Amsterdam ArenA, het nieuwe 

Hotel Ahoy in Rotterdam en de Mall of the 

Netherlands in Leidschendam. Heuzen: “Wij zeggen 

altijd: we geven leiding aan water.”

Kom werken bij Hoogendoorn, 
we zijn altijd op zoek naar 
echte vakmensen. 

Join the family! Neem contact met ons op via 
info@hoogendoornbv.nl

LEIDING AAN WATER
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Opdrachtgever
Over-IJssel 1882 Investment BV, Montfoort

Hoofdaannemer
Remco Ruimtebouw, Nieuwkuijk

Gevels
Cladding Partners, Oosterhout

Aluminium kozijnen
Portalume Systemen BV, Kwintsheul

Installateur
Sanitair-Installatie Hoogendoorn BV, Woerden

Grondwerk
Alex Helmer BV, Breda

Funderingspalen
Lodewikus Beton BV, Nieukoop

Civiel werk
Deeko BV, Harmelen

Bouwperiode
Oktober 2021 – juli 2022
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     Systeembouw

     Turn-key

     Nationaal en internationaal

TOUWSLAGER 2, 5253 RK NIEUWKUIJK       WWW.REMCO.NL(0)88 004 93 00

ONDERDEEL VAN JANSSEN DE JONG GROEP

SYSTEEMBOUW
IN STAAL

UW BOUWPARTNER IN 
BINNEN- ÉN BUITENLAND!

Bouwplannen? Met het bouwsysteem van 
Remco Ruimtebouw bent u verzekerd van een 
hoogwaardige kwaliteit en een snelle bouwtijd!

Een distributiecentrum van 20.000 m² in Vianen, 
een megastore op Aruba, een kantoor met coffee 
experience center in Zwijndrecht… Met meer dan 
5.000 panden ‘op de teller’ hebben we de meest 
uiteenlopende bedrijfspanden opgeleverd. 
In Nederland, maar ook ver daarbuiten. 
Elk project een eigen verhaal, maar allemaal met 
hetzelfde ingrediënt: staal.
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