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Nieuwbouw bedrijfs-/kantoorruimten in diverse afmetingen op bedrijventerrein Hoogendijk 
  

 

 



 

Van Coulsterweg 1a t/m 1h | Alblasserdam     1. 

Van Coulsterweg 1a t/m 1h | Alblasserdam 
 
Representatief nieuwbouwproject gelegen op een herkenbare zichtlocatie 

aan de entree van bedrijventerrein Hoogendijk in Alblasserdam. Het 

nieuwbouwproject bestaat uit 8 moderne en functionele bedrijfs-

/kantoorruimten. De bedrijfs-/kantoorunits 1 t/m 6 zijn gelegen aan de 

zichtzijde van het bedrijfsverzamelgebouw en worden volledig uitgevoerd 

in twee bouwlagen (2x ca. 129 m² voor de hoekunits 1 en 6  en 2x ca. 127 

m² voor de tussenunits 2 t/m 5), te weten een bedrijfsruimte op de begane 

grond en kantoorruimte op de verdieping. 

 

De bedrijfsunits 7 en 8 zijn gelegen aan de achterzijde van het gebouw en 

bestaan uit een bedrijfshal van ca. 181,5 m² met (merendeels) een vrije 

hoogte van ca. 6,50 meter die gedeeltelijk voorzien zal worden van een 

verdiepingsvloer met kantoorruimte (ca. 41 m²). Alle bedrijfsunits 

beschikken over 5 toebedeelde eigen parkeerplaatsen.  

 

De bedrijfs-/kantoorruimten zijn gelegen op eigen grond en beschikken 

over een zeer compleet en net opleverniveau. De bedrijfsruimten worden 

o.a. opgeleverd met een onderheide betonvloer met een maximale 

vloerbelasting van 1.500 kg/m², een elektrische overheaddeur, 

ledverlichting, uitstortgootsteen en verwarming. De kantoorruimten zullen 

o.a. worden opgeleverd met een systeemplafond, afgewerkte wanden 

(gesausd glasweefsel), pantry, toilet, verwarming, koeling en wandgoten.  

 

Het bedrijfsverzamelgebouw wordt onder architectuur gerealiseerd op 

een herkenbare en uitstekend bereikbare locatie op een steenworp 

afstand van de op- en afritten van rijksweg A15. 
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Locatie: 

Bedrijventerrein Hoogendijk is een representatief en ruim opgezet 

bedrijventerrein. De omgeving kenmerkt zich met name met grootschalige 

vrijstaande bedrijfscomplexen, waarin diverse handels- en productiebedrijven 

zijn gevestigd. In de nabijheid zijn o.a. de volgende bedrijven gevestigd als 

Coneco, Vulkan en Dataplace. 

 

Bedrijventerrein Hoogendijk is goed bereikbaar vanaf de rijksweg A15 

(Europoort-Rotterdam-Gorinchem) middels de nabijgelegen op- en afritten en 

ligt op enkele autominuten afstand van knooppunt Ridderkerk (A15-A16) en de 

provinciale weg N3 (verbindingsweg Papendrecht-Dordrecht) met eveneens 

aansluiting op de rijksweg A16. Het bedrijventerrein is eveneens bereikbaar 

middels openbaar vervoer (bus). 

 

Afmetingen, prijzen en beschikbaarheid: 

Zie het overzicht op pagina 6. 

 

Bestemming: 

Bedrijfsdoeleinden t/m milieucategorie 3.2. 

 

Start bouw: 

Reeds gestart in maart 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouwaard/algemeen: 

 onderheide fundering en geïsoleerde betonvloeren (Rcwaarde ≥ 3,5 m² K/W); 

 opbouw staalconstructie; 

 betonnen verdiepingsvloeren; 

 geïsoleerde metalen gevelbeplating (Rcwaarde ≥ 4,5 m² K/W); 

 aluminium gevelkozijnen, ramen, puien en buitendeuren met geïsoleerde 

beglazing; 

 unitscheidende wanden gasbeton; 

 kantoren binnenzijde metalstud wanden; 

 houten binnendeurkozijnen met stompe deuren; 

 geïsoleerd staaldak (Rcwaarde ≥ 6,0 m² K/W) met pvc dakbedekking en 

dakluik; 

 eigen meterkast met aansluitingen water (Qn 1,5) en elektra (3x25A) (géén 

gasaansluiting); 

 hemelwaterafvoer door middel van pluvia systeem (inpandig), t.p.v. kantoor 

geïsoleerd; 

 brandblusmiddelen. 

 

Voorzieningen/specificaties: 

Bedrijfsruimten 

 monoliet afgewerkte betonvloer, maximale vloerbelasting 1.500 kg/m²; 

 vrije hoogte onder de staalconstructie ca. 6,50 meter (unit 7 en 8); 

 betonnen verdiepingsvloer (unit 1 t/m 6); 

 vrije hoogte onder de verdiepingsvloer 3,50 meter (unit 1 t/m 6); 

 stalen/houten trap naar kantoorverdieping; 

 LED-verlichtingsarmaturen onder het staaldak; 

 diverse wandcontactdozen; 

 verwarming; 

 elektrisch bedienbare overheaddeur afm. 4,35 x 3,5 m (unit 1 t/m 6); 

 elektrisch bedienbare overheaddeur afm. 4,35 x 4,20 m (unit 7 en 8); 

 aanrijdbeveiliging naast de overheaddeur; 

 uitstortgootsteen; 

 natuurlijke ventilatie; 
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Kantoren 

 systeemplafonds met LED-verlichtingsarmaturen; 

 vrije hoogte onder het systeemplafond 1e verdieping ca. 2,90 meter; 

 wanden afgewerkt met gesausd glasweefsel; 

 wandgoot en voldoende wandcontactdozen; 

 verwarming middels warmtepomp; 

 pantry met onder- en bovenkastjes en aansluitingen voor koelkast en 

vaatwasser (exclusief koelkast, exclusief vaatwasser); 

 luxe betegelde toiletruimte met wandcloset, fonteintje en mechanische 

ventilatie; 

 voorzien van koeling. 

 

Buitenterrein 

 verhard middels betonklinkers; 

 terreinriolering met kolken; 

 LED-armaturen aan de voorgevel; 

 terrein ingericht met parkeerplaatsen; 

 2 stuks kunststof aanrijdpalen bij iedere overheaddeur; 

 groenvoorzieningen; 

 aansluiting op de openbare weg. 

 

Mandeligheid: 

In het plan is een mandelig gebied opgenomen van ca. 1.970 m², elke eigenaar 

wordt hier naar rato eigenaar van en verantwoordelijk voor het onderhoud en 

instandhouding. 

 

Reclamevoering: 

Voor de overige voorwaarden verwijzen wij u naar het reclamebeleid van de 

gemeente Alblasserdam, te vinden op de website van de gemeente 

Alblasserdam. 

 

 

 

 

 

 

 

Vereniging van Eigenaren: 

Voor dit bedrijfsverzamelgebouw wordt geen Vereniging van Eigenaren (VvE) 

opgericht. Indien gewenst kan er in overleg met de medegebruikers een 

beheercommissie opgestart worden om de gemeenschappelijke delen 

(mandeling gebied) van het gebouw te onderhouden en in stand te houden. 

 

Verwachte oplevering: 

Q4 2020 / Q1 2021.  
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Nieuwbouw Van Coulsterweg 
Alblasserdam 

Unit 
Metrage 

bedrijfsruimte 
Metrage 

kantoorruimte 
Pp. Koopprijs Status verkoop 

1 129 m² 129 m² 5 -- verkocht 

2 127 m² 127 m² 5 -- verkocht  

3 127 m² 127 m² 5 -- verkocht  

4 127 m² 127 m² 5 € 390.000,- beschikbaar 

5 127 m² 127 m² 5 -- verkocht  

6 129 m² 129 m² 5 -- verkocht 

7 182 m² 41 m² 5 -- verkocht 

8 182 m² 41 m² 5 -- verkocht 

NB 

-  Bovenstaande metrages zijn op basis van bruto vloeroppervlak (BVO); 

-  bovenstaande koopsommen zijn vrij op naam exclusief BTW, te voldoen in termijnen; 

-  de units worden geleverd op eigen grond in combinatie met een (onverdeeld) aandeel in het 

 mandelig gebied (ingericht met toegangsweg en parkeerplaatsen); 

- in het plan is een mandelig gebied (toegangsweg en parkeerplaatsen) opgenomen van ca.    

     1.970 m²; elke eigenaar wordt hier naar rato eigenaar van en verantwoordelijk voor het 

 onderhoud en instandhouding; 

-  er wordt grondrente in rekening gebracht vanaf 2 weken na het vervullen van de 

 opschortende voorwaarden; 

-  de beschikbaarheid van de units is behoudens wijzigingen. 
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Meer informatie 
 

Van Vliet Bedrijfsmakelaars B.V. 

 

Bezoekadres: 

Jhr. van Karnebeekweg 6b  

2982 VL Ridderkerk 

 

Correspondentieadres: 

Postbus 111 

2980 AC Ridderkerk 

 

www.vanvliet.net 

0180 - 43 43 43 

info@vanvliet.net 

 
 
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter 
geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan 
wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. 

 

Mogelijkheden  
zien. Kansen 
benutten. 
 
 
Bij Van Vliet vindt u gedreven professionals die al geruime tijd bij ons werken 

en over een groot relatienetwerk en een flinke dosis ervaring en marktkennis 

beschikken. Zeker met betrekking tot de regio Rijnmond, Drechtsteden en 

Alblasserwaard.  

 

Onze makelaars die zich bezig houden met beleggingen, verkoop/verhuur, 

aankoop/aanhuur en advisering zijn lid van NVM Business en VastgoedCert. 

De taxateurs zijn ingeschreven in de kamer Bedrijfsmatig Vastgoed 

(Grootzakelijk) van het NRVT en zijn daarmee gecertificeerd taxateur. Zowel 

vanuit de NVM als vanuit het NRVT geldt de verplichting tot permanente 

educatie en periodieke toetsing, waardoor kwaliteit en kennis gewaarborgd 

blijven. 

 

Ook voor vastgoedmanagement bent u bij ons aan het juiste adres. Onze 

afdeling vastgoedmanagement beheert ruim 300 bedrijfsobjecten, variërend 

van kleine units tot grootschalige kantoorgebouwen en bedrijfscomplexen.  

 

Als u benieuwd bent naar wat wij voor u kunnen betekenen, bent u van harte 

welkom op ons kantoor. Meer informatie vindt u op www.vanvliet.net.  

 
 
































