Machinefabriek Koedood Dieselservice • Hendrik-Ido-Ambacht

Een nieuw, toekomstbestendig
pand voor

Tekst: Mats Fortuin

Sinds een aantal maanden staat er een bijzonder nieuw pand op de kruising
van het Frankenpad in Hendrik-Ido-Ambacht. Het is het nieuwe bedrijfs- en
kantoorgebouw van Koedood, specialist in revisie, verkoop, inbouw en service
van scheepsdieselmotoren. Hoofdaannemer U-Build heeft RoosRos Architecten
uit Oud-Beijerland aangedragen voor het ontwerp. Het ontwerptraject startte
in het voorjaar van 2016 en de uiteindelijke oplevering was in december 2018.

Koedood Dieselservice

Kenmerkend is het gebruik van zwartgekleurd staal in de gevel en het
gebogen glas. De ronde vormen van het gebouw lopen mooi samen met
de letterlijke vorm van het kavel. (Fotograaf: Luuk Kramer)
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Hendrik-Ido-Ambacht • Machinefabriek Koedood Dieselservice

Op de begane grond bevindt
zich de motoren-showroom
waar alle typen motoren van
Koedood te bezichtigen zijn.
Eenmaal door de centrale
ingang loopt de bezoeker
door het gehele Koedoodassortiment.

Het nieuwe onderkomen van Koedood is
een modern en toekomstbestendig kantoorgebouw geworden met een centrale
opslag voor alle motoren van het bedrijf.
Deze motoren stonden eerst verspreid
door Nederland opgeslagen. Op de
begane grond bevindt zich de motorenshowroom waar alle typen motoren van
Koedood te bezichtigen zijn. Eenmaal
door de centrale ingang loopt de bezoeker door het gehele Koedood-assortiment, om vervolgens via een royale trap
zicht te hebben op het grote magazijn
met álle motoren. Op deze verdieping
bevinden zich de werkplekken voor
Koedood Dieselservice en Emigreen.

Een stoere, maar ook toegankelijke
uitstraling
Koedood is een echt familiebedrijf dat
actief is in de scheepsvaart. Het pand
moest daarom een stoere, maar ook
toegankelijke uitstraling krijgen. “Om dit
te realiseren is er in samenspraak met
de opdrachtgever besloten om uitsluitend met materialen te werken die een
link hebben met de scheepsbouw”, aldus
architect Daan Font Freide. Kenmerkend
is het gebruik van zwartgekleurd staal in
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Hoofdaannemer
U-Build, Ridderkerk

Staalbouw
Reyerink Staalbouw, Esbeek

E-installaties
DWT Groep, Sint Philipsland

Constructie
Imd Raadgevend Ingenieurs, Rotterdam

W-installaties
DWT Groep, Sint Philipsland

Om het pand een stoere en
toegankelijke uitstraling
te geven is er besloten
om uitsluitend met
materialen te werken die
een link hebben met de
scheepsbouw.

Het is zowel een eyecatcher
alsmede een mooie
compositie met de andere
gebouwen rondom

de gevel en het gebogen glas. De ronde
vormen van het gebouw lopen mooi
samen met de letterlijke vorm van het
kavel. Ondanks het unieke ontwerp valt
het gebouw niet teveel op ten opzichte
van andere panden op het bedrijventerrein. Sterker nog, tijdens de ontwerpfase
werd duidelijk dat er toevalligerwijs veel
overeenkomsten te vinden waren, aldus
Daan. “Het is zowel een eyecatcher alsmede een mooie compositie met de andere gebouwen rondom, die in dezelfde
periode ontworpen en gebouwd zijn.”
De Trimo gevelbekleding, bekend om
zijn toepasbaarheid voor rondvormige
constructies, is aangebracht rondom de
verschillende loodsen. De lamellen verwerkt in de gevel zijn voortgekomen uit
zonwering vanwege de ligging van het
gebouw, deze zorgen voor een groot deel
van het blokkeren van de laagstaande
zon. Hierin zitten ook de te openen delen
verwerkt die wind aangevoerd krijgen
vanwege de geperforeerde zijkanten.

De ronde vormen van het gebouw lopen mooi samen
met de letterlijke vorm van het kavel. Ondanks het
unieke ontwerp valt het gebouw niet teveel op ten
opzichte van andere panden op het bedrijventerrein.

Duurzame huisvesting
Het gebouw heeft certificaat BREEAM
Excellent gekregen. Koedood hechtte
veel waarde aan het behalen van het
certificaat omdat de branche waarin het
bedrijf actief is, niet direct verbonden
wordt met het thema duurzaamheid. De
toepassing van 300 m2 aan PV-panelen
op het dak, warmtepompen en vloerverwarming, hebben gezorgd voor een
duurzame huisvesting.
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