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In 2015 werd Het Industriegebouw (HIG) gekocht door Rotterdamse investeerders
met durf en hart voor de stad. Het rijksmonument van 22.000 m 2 stond toen praktisch
leeg. Het idee om dit icoon van de Rotterdamse wederopbouw weer in volle glorie te
herstellen en naar zijn oorspronkelijke staat en functie terug te brengen was geboren.
Eind 2017 zit het gebouw praktisch vol en is Rotterdam een hotspot rijker.
Het Industriegebouw is nu een bedrijfsverzamelgebouw met vooruitstrevende bedrij-

COVER: BART HOOGVELD

ven, maar ook een plek waar zich toonaangevende horeca en retailconcepten hebben
gevestigd. Op dit moment huren zo’n 200 bedrijven een desk, studio, kantoor, retail
space of horecaruimte in het gebouw. Van freelancers tot startups en van horeca of
retail tot gevestigde bedrijven. Een Rotterdams gebouw met een community die leeft.
De komende jaren verschijnt (on)regelmatig de HIG Society Paper, het huisblad van
Het Industriegebouw.
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Het Industriegebouw is als een klein
dorp in een moderne stad. In een dorp
heb je één goede bakker, één goede
slager, een school en een notaris. Bij het
samenstellen van de gemeenschap van
ons dorp is de balans tussen diversiteit en
kwaliteit altijd leidend. Huurders maken
actief onderdeel uit van de gemeenschap,
van ons dorp. Daar waar het lokale en het
persoonlijke hoog in het vaandel staan.
En waar het aan de orde van de dag is
dat vraag en aanbod inpandig bij elkaar
komen. Mensen en bedrijven werken er
samen en versterken elkaar. Het dorp
waar iedere stedeling zich welkom voelt.
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RESTO ROKUS
OPENT NIEUWE
WINKEL
De eerste pop-up winkel die zich in het nieuwe HIG tijdperk vestigde
in de plint van Het Industriegebouw timmert aan de weg. Sinds
1 november is onze vintage fietsen specialist on tour en wordt er
straks druk verbouwd aan zijn oude winkeltje, dat net als alle andere
winkelruimtes wordt gerestaureerd en wordt teruggebracht in de
oorspronkelijke stijl. Vanaf 1 februari zal Resto Rokus terugkeren en
z’n deuren openen in de permanente locatie. Een mooi voorbeeld
van doorgroeien binnen het gebouw. Begonnen als pop-up en straks
de chicste fietsenwinkel van Rotterdam.

DE HIG POSTZEGEL
HET INDUSTRIEGEBOUW HEEFT SINDS
KORT EEN EIGEN POSTZEGEL. HET GEBOUW
MAAKT DEEL UIT VAN EEN NIEUWE SERIE VAN
POSTNL, WAAROP BELANGRIJKE GEBOUWEN
VAN NA DE TWEEDE WERELDOORLOG TE
ZIEN ZIJN. BEHALVE HET INDUSTRIEGEBOUW
STAAN OOK HET KANTOOR VAN LEER’S
VATENFABRIEK (AMSTELVEEN), WEVERIJ
DE PLOEG (BERGEIJK) EN DE HOOGOVENS
(IJMUIDEN) OP DE NIEUWE POSTZEGELSERIE.
HET POSTZEGELVEL ‘ARCHITECTUUR
WEDEROPBOUW’ TELT TIEN POSTZEGELS,
MET DE WAARDEAANDUIDING NEDERLAND
1, BEDOELD VOOR POST TOT 20 GRAM MET
EEN BESTEMMING BINNEN NEDERLAND. DE
POSTZEGELS ZIJN TE KOOP
VIA COLLECTCLUB.NL

VOOR ALLE BEWONERS VAN HET
INDUSTRIEGEBOUW:
Onder begeleiding doelgericht 30 minuten trainen.
Met een welverdiende douche na de workout.
Probeer het vrijblijvend met deze bon.
Bel of stuur een mailtje voor een afspraak. Tot snel !
Jolanda Vroegh Goudsesingel 62 - 06 51135362
jolanda@elitesportcenter.nl

Het nieuwste drankmerk van Rotterdam,
Baron Vermouth, komt uit de koker
van HIG'ers Jean-Jacques Sliepen en
Rogier Wilmink van communicatiebureau
NCP. De drank is een eerbetoon aan de
havenbaronnen van Rotterdam en heeft
de verfijnde smaak van bloedsinaasappel,
vlierbloesem en tijm, maar ook een vleugje
rozemarijn. Uiteindelijk willen de mannen
onder de naam Highstreet Spirits meer
dranken produceren en een Rotterdamse
familie van excellente dranken creëren.
De vermouth is te koop in Het
Industriegebouw bij Groos.

FRONTAAL
FILM WINT TWEE
PRIJZEN IN CANNES!
FILMMAKERS EN HIG-BEWONERS TIM VAN
DEN HOFF EN RUBEN HAMELINK HEBBEN
MET HUN PRODUCTIEBEDRIJF FRONTAAL
FILM TWEE PRIJZEN GEWONNEN OP DE
PRESTIGIEUZE CORPORATE MEDIA & TV
AWARDS IN CANNES. DE CORPORATE FILM
‘COMMITTED TO FREEDOM’, DIE ZE IN
OPDRACHT VAN FPC DE ROOYSE WISSEL IN
VENRAY MAAKTEN, GEEFT EEN UNIEK INKIJKJE
IN DE WERELD VAN TBS, DOOR DE OGEN VAN
EEN PATIËNT EN MEDEWERKERS.

€3.50
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IN
VIJF VRAGEN AAN: VISSER & VISSER

B

ijna 30 jaar huren ze al hun kantoor op de 5e etage
van Het Industriegebouw, op de hoek van de
Goudsesingel en de Goudsewagenstraat. Als er één
huurder is die dus iets kan vertellen over de recente geschiedenis van het gebouw dan is het Visser & Visser Chartering
bv wel. Ik spreek af met Gerbert Visser en Frank Pak.

Q

Eerst wil ik wel eens weten wat jullie hier de hele dag
doen. Als ik langs loop zie ik een mannetje of zes achter een computerscherm zitten.
A
Frank: ‘Wij bemiddelen tussen scheepseigenaren
en opdrachtgevers die lading willen vervoeren. Wij doen uitsluitend droge lading, dus geen tankers of containerschepen.
Ons werkgebied omvat de hele wereld, van Zuid-Amerika tot
Azië en van Afrika tot Noord-Amerika. De kleinste lading
waar we scheepsruimte voor zoeken ligt rond de 300 ton, de
grootste loopt op tot 60.000 ton. Dat zijn met name ertsen,
mineralen en kunstmest.’

Q

Jullie trokken in januari 1989 in Het Industriegebouw.
Waarom?
A
Gerbert: ‘Het gebouw waarin wij kantoor hielden
op het Oostplein werd van binnen gesloopt. Daar zaten we
al sinds de oprichting van ons bedrijf in april 1960. Dus we
moesten een nieuwe ruimte hebben. Ons oog viel op dit
kantoor. Een mooi uitzicht, ruim van opzet, centraal gelegen.
Goede parkeergelegenheid. We hebben het interieur door
een architect laten tekenen, met een knipoog naar ons maritieme werkgebied.’

Q

Is er in die bijna 30 jaar veel veranderd in
Het Industriegebouw?
A
Gerbert: ‘Het doel van het gebouw is hetzelfde
gebleven. Kantoorruimte bieden aan het bedrijfsleven. Maar
we hebben hier natuurlijk wel het een en ander meegemaakt.

Zo was er op een gegeven moment een enorme leegstand.
Ik meen in 2011, toen Vestia eigenaar was. Nog niet de helft
van de ruimtes waren bezet. Een mooie hoofdingang maar
verder een spookgebouw dat slecht onderhouden werd. In
die tijd hebben we serieus overwogen te vertrekken.’
Frank: ‘Maar dan ga je zoeken en blijkt dat het nog niet zo
makkelijk is om een vergelijkbare plek te vinden. En verhuizen is kostbaar. Dus besloten we het nog een tijdje aan te kijken…’

Q

En toen kwam er in 2015 een nieuwe eigenaar, met
ambitieuze plannen.
A
Gerbert: ‘We hadden meteen een goed gevoel bij
Luuk. Zijn visie zorgde voor nieuwe energie en dynamiek.
Ongelofelijk wat een werk er verzet is door de bouwploeg
van Raymond ook. Petje af. Daarnaast vind ik de komst
van de horeca een belangrijk pluspunt. Vorige week nog bij
Alfredo’s Taqueria gegeten. Leuk tentje.’
Frank: ‘Wij zitten hier nu weer prima. En we hebben korte
lijnen met Luuk en zijn crew mocht er iets niet in de haak zijn.’

Q

In november is er een feest als de nieuwe website in
de lucht gaat en de eerste HIG paper verschijnt.
Mogen we op jullie komst rekenen?
A
Gerbert: ‘Zeker weten. We zijn ook al een paar keer
op een vrijdagborrel geweest. Ik houd de posters in de lift wel
in de gaten.’

T
MICHIEL HOUDIJK (TRICHIS)
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TITIA HAHNE

SPORTEN

‘Dynamische,
energieke sfeer
in het gebouw’

5 MANIEREN OM
MEER TE BEWEGEN
NAAST JE WERK
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Natuurlijk had je dit jaar goede voornemens. Beginnen met sporten was daar één
van. Maar werk, familie, vrienden, je luie reet en de drank waren goede excuses.
De herfst is inmiddels lang en breed losgebarsten, maar als je je voornemen
alsnog in de praktijk wilt brengen, zit je in en rondom Het Industriegebouw helemaal goed. Ondergetekende maakte een rondje langs de verschillende sportaanbieders. En omdat je natuurlijk aan de hele wereld wilt laten zien dat je jouw
voornemens tóch niet hebt laten varen, vroegen we ze allemaal naar de beste
Instagram-selfie.

T
ENZO NAHUMURY
TEKSTSCHRIJVERS.NL

SELFIETIP
Als je aan het sporten
bent, zie je er meestal
niet op je best uit. Maak
daarom een detailfoto van
bijvoorbeeld je been of
arm. Het liefst net ná het
sporten. Dan komen
je spieren er mooi uit.”

SELFIETIP
“Met mooi weer, haar in
de wind, toerend langs
de Rotte is natuurlijk
fantastisch. Maar een foto
met je nieuwste aanwinst
voor mijn winkel hoort er
natuurlijk ook bij!”

Ga toch fietsen
Rokus Wilmink van
RestoRokus

Trainingen exclusief voor HIG’ers, bijvoorbeeld rond het middaguur. Heel HIG
fit, mooi toch!? Hopelijk binnenkort!”

“Ik verkoop voornamelijk racefietsen.
Oude klassieke modelletjes uit de jaren
zeventig en tachtig, die ik zelf helemaal
opknap. Sommige mensen bestempelen
mijn fietsen als ‘achterhaald’. Maar het
waren in die tijd bepaald geen instapmodelletjes. Koop je een fiets uit een massaproductie, dan krijg je voor hetzelfde
bedrag minder kwaliteit. Instappen in de
wielersport is dus ideaal met een van deze
karaktervolle en nostalgische tweewielers.
Niet te duur, dus de investering valt mee.
Ik zou zeggen, koop een leuk fietsje en ga
het gewoon proberen! Het lijkt me ook tof
om op termijn een wielerclubje op te bouwen. De community in het pand leent zich
daar wel voor. Wekelijks een rondje met
z’n allen, met start en finish hier bij mij. Een
fixierace via de Kipstraat, Achterklooster,
Goudsewagenstraat en door onze Expeditiestraat zie ik ook wel voor me. Misschien
kan Het Industriegebouw dan zelfs wel
leenfietsen voor huurders regelen.”

Ontwaak met yoga
Nina Mende,
yogalerares

Neem een personal trainer
Jolanda Vroegh van
Elite Sportcenter
“Een stok achter de deur; dat is precies
wat veel mensen nodig hebben om te
gaan sporten. Die stok, dat ben ik. Mensen
maken een afspraak om bij mij te komen
sporten. Daardoor is de kans op afhaken
een stuk lager. Ik heb plek voor maximaal
vier, maar veel mensen komen alleen. Effe
een uurtje knallen, helemaal gericht op
jouw wensen. Of je nou wil afvallen, leniger
wil worden of gewoon fitter: we maken een
schema en ik vertel je wat je moet doen.
Makkelijker kan bijna niet. En starten kan
echt op ieder niveau. Ik zit sinds 2009 in
Het Industriegebouw. Er is sindsdien veel
veranderd. Inmiddels sporten er ook een
aantal mensen van andere huurders bij mij.
Even douchen na de work-out en weer aan
het werk. Ideaal. En je schamen om tegen
je vrienden te zeggen dat je een personal
trainer hebt? Nee joh, dat heeft iedereen
toch tegenwoordig!”

SELFIETIP
“Jezelf helemaal
dubbelvouwen en dan nog
een foto weten te maken; dat
is natuurlijk een topselfie.
Maar die is niet voor iedereen
weggelegd...”

Kies voor CrossFit
Georgios Pagakis van
Sixforty CrossFit Wildhearts
SELFIETIP
“Hardlopend een selfie
schieten is lastig. Maak
‘m daarom tijdens je
rustmoment. En zorg
voor een groene of juist
een stedelijke setting.
Hardlopen brengt je op
mooie plekken!”

SELFIETIP
De #sweatangel is populair bij ons.
Na het sporten ga je op de koude
grond liggen en na een minuut heeft
je warme lichaam jouw afdruk in
zweet op de grond gezet.”

“Georgios Pagakis van Sixforty CrossFit
Wildhearts “Van je hoofd tot je tenen: bij
ons train je álles! CrossFit is ontstaan in de
VS en zo’n vijf jaar geleden overgewaaid
naar Nederland. Het lijkt misschien een
hype, maar ik kan je verzekeren; dit is een
blijvertje! We combineren gymnastics,
weightlifting en endurance in één functionele trainingsvorm. Geen dag is hetzelfde!
Bij ons trainen mensen van alle leeftijden,
van beginner tot vergevorderd: CrossFit
is voor iedereen en maakt je fit for life. We
zitten niet in Het Industriegebouw, maar
de Expeditiestraat rechtdoor en je bent
zo bij ons. Betrokken buren dus. Zo zijn
we samen met Het Industriegebouw aan
het kijken hoe we een HIG-crossfitclubje
kunnen oprichten.

“Yoga in de ochtend is de ideale manier
om wakker te worden. Vanaf Jan'18 ga ik
weer ochtendlessen geven in Het Industriegebouw, toegankelijk voor iedereen
die er werkt. De laatste trend in yoga is
Aerial-yoga. Je doet de oefeningen dan
in een doek die aan het plafond hangt.
Erg leuk, maar dat wordt lastig in Het
Industriegebouw. Bovendien stap je niet
zomaar in. Ik geef Hatha-yoga; niet altijd
met beide benen aan de grond, maar wel
super toegankelijk. Iedereen kan op z’n
eigen niveau meedoen. Dat is handig,
want niet iedereen heeft dezelfde
lichaamsbouw. Bij yoga moet je goed
naar jezelf kijken en luisteren. Wat voor
de één een makkie is, is voor de ander
na twintig jaar nog niet haalbaar. Maar
daardoor moet je je natuurlijk niet uit
het veld laten slaan; een yogi is namelijk
volhardend!”
Doe de Monday Morning Run
Sabine van Zeijl
van VÖRSTIL
“Je stad op een andere manier leren
kennen, sportief bezig zijn en misschien
zelfs een beetje netwerken. Oké, daarvoor moet je vroeg je bed uit op maandag. Maar de week begint wel meteen
goed. Om zeven uur vertrekken we
vanaf Het Industriegebouw en doen een
rondje van maximaal vijf kwartier. Niet
continu rennend, overigens – we doen
intervaltraining. Een bepaalde afstand
of tijd ga je voluit, om vervolgens weer
rustig naar elkaar toe te dribbelen. Zo
kunnen hardlopers van verschillende
niveaus toch samen trainen en is er elke
week een variërende training en route.
We komen door de hele stad. Van de
Kralingse Plas tot Delfshaven. Wekelijks
rennen er zes tot tien ondernemende
Rotterdammers mee. De mindset is
goed. Want grenzen verleggen, dat
zit ze allemaal wel in de genen.”

Het mag duidelijk zijn: vluchten voor de
sport kan niet meer. Zeker als je in Het
Industriegebouw werkt, heb je geen
alibi meer. Douches en kleedkamers in
het pand zijn bovendien binnenkort voor
iedereen toegankelijk. Zweten achter je
bureau hoeft dus alleen nog maar als je
per se die ene deadline moet halen.
Tag je selﬁe met #HIGsport en
vind jezelf terug in de volgende
HIG Society Paper!

foto's door Titia Hahne

NieuwpoortLuteijn: ‘Architectuur hoeft
niet ingewikkeld te zijn’
NieuwpoortLuteijn is een full service architectenbureau
dat ontwerpt om te bouwen. Met volle overgave maken wij
architectuur toegankelijk voor iedereen.
Als in-house architect van Het Industriegebouw dragen wij bij aan de
herontwikkeling van dit prachtige monumentale pand. Verder kunt u
ons kennen van projecten zoals: Lof der Zoetheid, The Urban Bakery

en By Jarmusch. Daarnaast zijn wij werkzaam op het gebied van
transformatie. Zo werden een aantal klaslokalen verbouwd tot één
appartement en wordt binnenkort een kerk omgetoverd tot woningen.
Door het herbestemmen en transformeren van bestaande gebouwen
verbeteren wij op een duurzame manier de leefbaarheid van de stad.
nieuwpoortluteijn.com – office@nieuwpoortluteijn.com

issue 1

07

CONCEPT

BR

by
Jarmusch
IN

GIN

BL
A
T
GO
T
S
A
P TI M
I S M TO T H E B R E A K F

Recently, the all-day breakfast diner
by Jarmusch opened its first location
in Het Industriegebouw. For many, it
came out of nowhere. A lot of Americana has made its way across the ocean
in the past decades, but a breakfast
diner is something that hasn’t been
done right in The Netherlands yet. The
campiness of a diner has been seen
on television, and with that, it has
instilled a sense of nostalgia that we
would really like to be a part of. To
find a place where you can have all-day
breakfast, have a conversation with a
stranger and drink unlimited coffee
as black as death. In a way, it must be
touching the surface of what comfort
really is, a sense of belonging, a place
where people notice when you don’t
show up, but don’t mind when you
disappear. It also means we’re finally
having waﬄes for dinner!
The origins of the classic American
diner stem all the way back to 1870’s in
Providence when an enterprising man
named Walter Scott introduced the
first “night lunch wagon.” Which took
care of hardworking folks who were
coming out of their day or night shift
and supply them with a hot, inexpen-

sive meal. People soon started to refer
to them as lunch cars, which turned
into dining cars and you guessed it
evolved into the diner as the phrase
we know today. Diners were always a
symbol of American optimism and an
in way they still are. Where would we
be without ordinary people living their
daily lives? Especially in a period where
trends are so froth, a diner remains a
classic.
So how well does that translate across
the ocean and who do we have to thank
for that? Like Walter Scott before him,
Ruben Venema has had a long career in
the service industry. We spoke briefly
to the executive manager. ‘’First of all,
there’s a lot of love and a real philosophy
behind our concept besides eggs & bacon.
What we wanted is to take the service
industry serious again, where working
at a diner is part of your education, your
career. In Holland, If you’re lucky you’ll
catch a waiter who’s having a good day
or a couple of hours and he or she will be
respectable to you. Service and hospitality
are something we need to evolve in. That’s
where by Jarmusch comes in.
It doesn’t mean you can be a dick to our
staff though.’’

E

The thing to me as an outsider looking
in, the interior is interchangeable. It’s
beautiful of course, but it’s not the main
focus. You want to be where the action
is cracking. ‘’Right, but not to say this isn’t
a very well executed interior. The room is
made so you move around each other, the
kitchen is open and you should hear the
bacon frying and the coffee dripping. And
also seeing people generally having a good
time. You can zone out at the bar and be
catching up on current events, but it’s also
a family place.’’
A diner is also sort of a paradox, celebrating the individual and his or her needs
but also the possibilities of friendship and
family. ‹›True, but both of them can very
well live next to each other. It›s the same on
the job, you›re working your own booths
and tables, but you›re functioning as a
team and that makes up the experience.››
I feel a kinship in the fact you’re Canadian and I’m American and we seem
to be a little bit more in touch with the
emotional aspect of getting dinner, am
I wrong? ‘’It’s absolutely something that’s
part of both our cultures. Something
you miss when you don’t have it. There
is so much comfort in something that

T
EVA SHARO

F

TITIA HAHNE

is so tangible and affordable. You cheer
up when you’re eating a gooey grilled
cheese sandwich.’’
What’s your go-to dish? ‘’Two eggs, sunny
side up, bacon and hashbrowns ma’am.’’
Of course, there are things to improve
(I need a bagel!) and pickles to be added
to your club sandwich, but overall the
intentions are spot on. The staff does
better by learning, by listening to your
customers and to start out with how you
want your breakfast served. To listen
to what people need. That is something
rare, something most special.
My advice? Take a break from everything that’s temporarily hip and visit the
original cool kid. In a world where you
aren’t somebody till you’re with somebody, or go out with a romantic partner
or a group of friends, there is a relief
to find a place where being alone, not
lonely, is celebrated and not feared and
your next friend is only a ‘’can you pass
me the sports section?’’ away.
by Jarmusch is open every day from
08:00 AM - 04:00 PM
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JE ZOÚ ZE KUNNEN KENNEN VAN DE MARKTHAL. OF VAN DE TIJDELIJKE TRAP NAAR DE BOVENSTE VERDIEPING VAN HET GROOTHANDELSGEBOUW, PAL NAAST ROTTERDAM CENTRAAL. ANDEREN
KENNEN HEN VAN DE GLAZEN BAKSTENEN FAÇADE IN DE P.C. HOOFTSTRAAT, WAARMEE ZE VORIG JAAR
DE PUBLIEKSPRIJS WONNEN TIJDENS DE DUTCH DESIGN WEEK, OF VAN HET TOEKOMSTIGE DEPOT VOOR
HET MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN. WE HEBBEN HET NATUURLIJK OVER MVRDV. NAAST PROJECTEN IN NEDERLAND IS DIT ARCHITECTENBUREAU VOORNAMELIJK WERELDWIJD ACTIEF, VAN AZIË TOT
AMERIKA. WAT BINDT HEN TOCH AAN ROTTERDAM. EN WAAROM HEBBEN ZIJ VORIG JAAR HET INDUSTRIEGEBOUW GEKOZEN ALS NIEUWE LOCATIE?

MVRDV
fan van
Maaskant
T
BASTIAAN VAN DER SLUIS (MVRDV)

F
MVRDV

↗
Offices MVRDV
↓
Offices MVRDV

INTERESSANT AAN DE INDELING
VAN HET KANTOOR IS OOK DE
LETTERLIJKE VERTALING VAN DE
ORGANISATIE. IN HET MIDDEN
BEVINDEN ZICH DE GROTE
ATELIERS MET ARCHITECTEN
EN OVERLEGRUIMTES, AAN DE
ZIJKANTEN DE ONDERSTEUNENDE
TEAMS’

‘Rotterdam is een makers-stad’
Volgens Jacob van Rijs, architect en samen met Winy Maas
en Nathalie de Vries medeoprichter en directeur, ziet MVRDV
Rotterdam echt als een makers-stad, een stad waar je ruimte
en vrijheid krijgt om je creatieve kant te ontwikkelen en uiting
te geven. Van Rijs: ‘We werken én wonen hier. We hebben een
binding met deze stad en daarnaast zijn we internationaal
betrokken met de wereld om ons heen. Het lokale is juist waar
wij onze kracht vandaan halen. Op ons kantoor werken meer
dan 25 nationaliteiten. Eén van de belangrijkste kenmerken
van deze diversiteit is dat deze mensen continue voor een
frisse blik op ons werk en onze visie zorgen. Niet alleen omdat
zij een andere cultuur uitdragen, maar ook omdat zij Rotterdam op een andere manier zien en ervaren dan wij gewend
zijn. Ondanks de recente prijsstijgingen is Rotterdam relatief goed betaalbaar en zij heeft als stad enorm veel potentie
om verder te ontwikkelen, om te groeien. Wij werken daar de
komende jaren graag aan mee. Niet voor niets hebben wij
vorig jaar besloten als nieuwe locatie voor de vijf voormalige
fabriekshallen van het Industriegebouw te kiezen.’
MVRDV in Het Industriegebouw
In 1952 leverde Hugh Maaskant het Industriegebouw op
als één van de eerste kantoor-galerijflats, gebouwd in een
u-vorm met een expeditiestraat en vijf fabriekshallen waarin
industriële productie kon plaatsvinden, midden in de stad.
Maaskant is de meester-architect van de wederopbouw
en onder meer bekend van de Pier van Scheveningen, De
Euromast en het Groot Handelsgebouw waar MVRDV vorig
jaar haar tijdelijke project De Trap naar Kriterion tegenaan
plaatste. MVRDV is fan van zijn werk, aldus Van Rijs.
Van Rijs vervolgt: ‘In de afgelopen 25 jaar hebben wij ons
kantoor op meerdere plekken in de stad gehad. Van het
Maaskantgebouw in de Schiehaven tot een oude drukkerij op de Dunantstraat. Allemaal monumentale panden die de geschiedenis en identiteit van de stad in zich
hadden. Omdat na de economische crisis ook de bouwsector weer begon aan te trekken hebben wij gemerkt
dat naast het binnenkrijgen van meer opdrachten ons
team groter werd en ons kantoor aan de Dunantstraat
te klein. Een nieuwe, grotere locatie was hard nodig.’

Samen met CBRE (bureau voor huisvestingsoplossingen)
heeft MVRDV een jaar lang binnen Rotterdam gezocht. Ze
kwamen, na meer opties bekeken te hebben, uit bij een voormalig pand van Vestia. Een groot pand, onderdeel van het
Industriegebouw, zelfs 1,5 keer groter dan MVRDV dacht
nodig te hebben. ‘Het hoge gebouw heeft wel wat weg van
een “hotel industrielle” met al haar fraaie galerijen, balkons
en de sierlijke wenteltrap’, zegt Van Rijs over de locatie, ‘het is
mooi om te zien dat de bedrijven die hier gevestigd zijn deze
allure samen kunnen delen.’
De ruimte die MVRDV binnen het complex zou willen betrekken had volgens MVRDV eigenlijk ook al alle ingrediënten
voor een bijzonder interieurontwerp. De vorige huurder, Vestia, had akoestische plafonds, elektrische zonwering, ventilatie en dubbel glas laten aanbrengen. Elementen die over het
algemeen een fikse investering met zich meebrengen binnen
zo’n groot gebouw. Hierdoor kon MVRDV zich concentreren
op de architectuur en het gebouw perfect aan de organisatie aanpassen. De separatiewanden en het tapijt van Vestia
moesten wijken om ruimte maken voor grote open ruimten
waarin de architecten in teamverband kunnen werken.
MVRDV House
Wie het kantoor van MVRDV bezoekt valt meteen het licht,
het groen en de openheid op, die mogelijk wordt gemaakt
door grote glazen wanden en raampartijen. ‘Voor ons was het
belangrijk om in het nieuwe kantoor de focus te leggen op het
creëren van zo goed mogelijke werkomstandigheden voor
ons team en de transparantie naar eventuele bezoekers. De
keuze voor de openheid van het interieur mag dan ook zeker
gezien worden als de vertaling van het sociale karakter van
ons bureau’, aldus Jacob van Rijs.
Het kantoor van het architectenbureau is ingericht aan de
hand van het concept “Familiehuis”. Zo bevind je je bij binnenkomst in de grote “Family Room”, een soort binnenstraat die
functioneert als het metaforische hart van het gebouw. Hier
worden de gasten ontvangen, worden van tijd tot tijd presentaties gegeven op “de Tribune” en komt iedereen samen
voor de lunch. Naast en boven de entree bevinden zich de
vergaderruimtes, met allemaal een eigen identiteit. Over-
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leggen kan in monochroom gekleurde kamers waar muren,
wanden, plafonds en alle meubels eenzelfde kleur dragen:
tussen MVRDV-maquettes in de babyblauwe “Wunderkammer”, aan een tafeltennistafel in de groene “Game Room”, op
loungestoelen in de caramelkleurige “Lounge Room” of toch
liever in de knalrode “Living Room”?
Interessant aan de indeling van het kantoor is ook de letterlijke vertaling van de organisatie. In het midden bevinden zich
de grote ateliers met architecten en overlegruimtes, aan de
zijkanten de ondersteunende teams, zoals Finances, Human
Resources, Business Development en Public Relations.
Van Rijs: ‘Door glaswanden te gebruiken en open ruimtes
te scheppen stimuleren we zoveel mogelijk samenwerking.
Voor ons is het horizontale pand – door de letterlijke vertaling van ons horizontale organigram en vele mogelijkheden
van kruisbestuiving – een perfecte match.’ Hoewel het pand
aanvankelijk een stuk te groot leek maakte MVRDV na de verhuizing een zeer goed jaar door, wat resulteerde in een noodzakelijke uitbreiding van het kantoor. De fietsenstalling en
afvalverzamelplaats van het Industriegebouw werden omgetoverd tot een nieuw atelier voor 60 nieuwe medewerkers.
Ontwikkeling Hoogkwartier
Van Rijs: ‘Het Industriegebouw en de wijk zijn sterk in ontwikkeling. Om ons heen worden in een rap tempo nieuwe restaurants, cafés en winkels geopend en kun je goed zien dat er
steeds meer “nieuw” publiek naar de wijk komt. De Markthal
heeft een eerste stap gezet om het centrum van Rotterdam
richting oost uit te breiden; nu zie je dat het wat ingeslapen
Hoogkwartier snel aan het veranderen is. Het wordt steeds
meer een fijne gemengde binnenstadswijk en onderdeel van
het centrum. Omdat de ontwikkeling van deze stad in onze
ogen zo belangrijk is helpen wij graag mee in het bedenken
en verwezenlijken van goede ideeën. Samenwerkingen met
LOLA Landscape Architects, het Architectuur Film Festival
Rotterdam en Old Scuola zijn daar voorbeelden van. In je
eentje kom je er niet en daarom vinden wij het belangrijk om
zowel binnen als buiten het kantoor relaties aan te gaan.’
‘Zo zullen wij straks de binnenplaats van het Industriegebouw opnieuw ontwerpen, omdat wij het een belangrijke plek

binnen het gebouw vinden om er te kunnen samenleven en
samenwerken. Voor ons staat voorop dat iedereen welkom is
en mag mee delen en meedenken over Rotterdam. Daarnaast
hebben we onlangs de nieuwe winkel voor Groos ontworpen.
Voor ons is het ontwerp voor Groos, naast een spannend
project, ook een boodschap voor alle Rotterdammers: kom
kijken, in deze wijk gebeurt iets.’ Volgens Jacob van Rijs blijft
het hier niet bij. Hij pakt het liefst de hele wijk aan. ‘Er liggen
hier veel kansen, kijk maar naar al die expeditiestraten. Je zou
al kunnen beginnen met het autoluw maken van deze plekken
en starten met het invullen van nieuw programma. Hierdoor
wordt de wijk aantrekkelijker en toegankelijker.’ Aan de slag!
↓
Entrance MVRDV
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We are filmmakers. Whether working on your corporate story, a branded video or one of our own documentaries, all our films share
the same cinematic DNA. Developing sincere human connections is at the core of every production, because we believe it’s the only
way to engage in effective storytelling. Paired with an inquisitive and meticulous cinematography, our approach is an upfront one:
immersing ourselves in your world with an honest, natural and open point of view.
We’re not just filmmakers. We like to listen to a good story, too. Tell us your story.
+31 (0)10 - 34 050 35 | frontaalfilm.com

The story you tell
is the product
you sell.
Let’s create digital happiness together!
Wij zijn een nuchtere sparringpartner die graag strategisch advies
geeft om samen online succes te behalen. Benieuwd hoe wij jouw
online doelstellingen zouden realiseren?
STUUR DAN EEN E-MAIL NAAR KENNISMAKEN@BUBBLEFISH.NL

www.bubblefish.nl
Let’s create digital happiness
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DE GEKSTE VRAGEN AAN DE SERVICEBALIE

Buurtkroeg Het Platte Aaltje zit diep verstopt in de
Goudse buurt. De stamgasten zijn er onderdeel van
het meubilair: al vele decennia tikken zij kopstootjes weg
in ‘Ut Platje’ zoals zij hun hangplek noemen. De buurt is
veranderd. En niet alleen omdat de straten nu een
beetje anders liggen.
“Godverredomme ja, die Veemarkt zat hier, dat klopt”, bromt
barman Koos tijdens het poetsen door. “Blij dat die weggis.”
Er broeit gemurmel onder de stamgasten die het zich nog goed
herinneren. “Ja, dat was me een herrie!”, roept Arie (*niet zijn echte
naam, zijn vrouw denkt dat hij boodschappen doet bij de Dirk)
vanaf de bar. Zijn fluitje is alweer bijna leeg. “Ik kon vroeger vanaf
mijn slaapkamerraam die beesten horen.”

VERHALEN
OVER EEN
VERANDERENDE
WIJK – RECHT
UIT DE
BUURTKROEG
“Dat hou je niet voor mogelijk!” vult zijn maat Karel (*idem) aan.
“’t Vee wist ook wel hoe laat het was. Als de karren hier over de
kinderkopjes hobbelden, werden ze onrustig als de pest. En de
sjaffeurs hadden het zweet ook op de kop: niet zelden braken
die beesten los. Ze roken het slachthuis natuurlijk en dachten
‘dat handjeklap ga ik mooi niet afwachten, de mazzel!’ Zodra ze
de kans zagen, gingen ze d’r vandoor. Al die boeren uit de buurt
erachteraan. Schreeuwen, stier in het hoekje drijven. Prachtig.”
“Soms zag je op ’t journaal dat er weer heisa was op de markt”,
vertelt Kees (*wel zijn echte naam; Evelien heeft hem verlaten).
“Joh, toen viel er verder ook niet zo veel te beleven, dus dat was
het grote spektakel. Ik vond het niet zo interessant, hoor hé
daaro. Ik zat liever rond te hangen bij het Portiersgebouw. Bij de
zingende vrouwtjes. Waar is dit stukkie eigenlijk voor, meissie?
Industriegebouw? Nooit van gehoord.”

T
BASIA DAJNOWICZ
TEKSTSCHRIJVERS.NL

De servicebalie van het HIG.
Je loopt er misschien wel
iedere dag langs. Maar wie
zitten er? En wat gebeurt er
eigenlijk? We spraken met
Cheyenne Stout (22), die
van juni 2016 tot juli 2017
de servicedesk bemande.

HISTORIE

D E PLEU R I S B E N D E
VA N D E
VE EM A R K T
“Eén keertje was zo’n
beest in een trappegat
beland”, gaat Arie snikkend
van het lachen verder. “Bij
een oud wijffie. Een krijsen
datse deed. ‘Haal ‘em weg!
Haal ‘em weg! Hij molt me
tegeltjes!’ En ze durfde door
die pleurisbende niet meer
naar buiten. Dat vonden wij
mooi hoor hé, als jochies.
Maar je moeder gaf je een
draai om de oren als ze
hoorde dat je daar rondhing.
‘Ik slaat je kop in als ik je daar
weer ziet! Daar heb je geen
stier voor nodig!’ Nou
dan kreeg je alvast bij voorbaat een hengst voor je
broodmolen.”

“ Ik kon
vroeger
vanaf mijn
slaapkamerraam
die beesten
horen.”

In dat ene jaar nam het aantal
huurders in Het Industriegebouw gestaag toe. De baliemedewerkers staan steeds grotere
stromen bezoekers te woord en
beantwoorden talloze vragen.
Cheyenne: “Meestal zijn het de
reguliere vragen om informatie.
Maar zo nu en dan zit er eentje
tussen waarvan je even met de
ogen knippert.”
GEMEENTE AAN DE GROND
“Af en toe loopt er een lange,
kale man voor het gebouw. Van
een jaar of veertig, met een
oranje hesje”, vertelt Cheyenne.
“Met een grijper ruimt hij de
rommel op straat op. Een tijdje
terug kwam hij opeens binnen
en vroeg: ‘Heb je een kleine
bijdrage voor de gemeente?’
Ook bij de bedrijven op de begane grond. Bij Tegendraads
hebben ze hem toen een kop
koffie en een sigaretje gegeven.”
OVERNACHTEN
Dat Het Industriegebouw een
goede uitstraling heeft, is een
feit. Op bepaalde voorbijgangers oefent het zo’n aantrekkingskracht uit, dat ze bij Cheyenne aan de balie komen. “Een
daarvan was een jonge vrouw.
Een buitenlandse, Engels denk
ik – met een backpack en allemaal spullen. Misschien kwam

ze hier wel studeren. Ze vroeg
of ze hier ook een woning kon
huren. Een andere passant
wilde hier niet wonen, maar wel
overnachten. Ook hem moest ik
teleurstellen.”
VLEUGEL
Ook de vraag van een goedverzorgde oudere heer verraste de
recepttioniste. “Hij wilde weten
of de piano in de centrale hal
te koop was. Hij was wel een
kenner volgens mij, want hij wist
van alles te vertellen over de
piano. Natuurlijk heb ik verteld
dat iedereen erop mag spelen,
maar dat hij niet te koop is!”
NIEUWE
BALIEMEDEWERKERS
GUESTWISE
Per 1 juli 2017 wordt de receptie
bemand door de servicedesk
medewerkers van Guestwise,
dat sinds kort in HIG gevestigd
is. Dave van Dijke van
Guestwise: “Wij specialiseren in
het ontvangen en verwelkomen
van gasten. Op vaste locaties,
maar ook voor evenementen of
festivals. Het Industriegebouw
is een toffe plek. Vanwege de
algehele vibe, de openheid en
de gezelligheid. Wij gaan de
servicedesk meer in het oog
van de bezoeker plaatsen en
de huurders vragen hoe we ze
zo goed mogelijk kunnen
helpen.”
T
MONIQUE WONING
TEKSTSCHRIJVERS.NL
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GAS OP DIE LOLLIE
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De meest creatieve huizen en
studio’s van Rotterdamse makers,
verzameld in één boek!
Habitat Rotterdam laat je kennismaken met de creatief ondernemers,
kunstenaars, ontwerpers en
illustratoren van Rotterdam.
Kijk binnen in hun huizen, studio’s
en ateliers en lees het hoe, wat
en waarom achter hun levensstijl.
Blijf op de hoogte:
www.habitat-magazine.nl
www.trichisboeken.nl
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Achterklooster 1, Rotterdam
Reserveringen: 06 45146127 / oldscuola.nl
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LOES OP
LOCATIE
b
B.01
Met een drukke agenda, is rust in huis des te
belangrijker. “Vorig jaar heb ik heel veel spullen
weggedaan. In deze kast stonden eerst veel
boeken, nu alleen nog maar planten. Heerlijk.”
B.02
Samen met collega Cleo wordt er hard
gewerkt én veel gelachen.

INTERVIEW

“IK HOU VAN LICHT EN
LEEGTE, ZODAT DE ENERGIE
KAN STROMEN.”

www.habitat-magazine.nl
Habitat Magazine toont de mensen, huizen
en buurten die een stad maken en vertelt de
inspirerende verhalenerachter.

ESHA KALBERG - LOES OP LOCATIE

E

sha Kalberg is HIG’er van het eerste uur en een delijk, groen en mensen zeggen elkaar gedag op straat.”
bekend gezicht voor velen. Niet in de laatste Zelf staat ze ook altijd open voor een praatje, als ze er tijd
plaats omdat haar gezicht op de HIG-folder voor heeft tenminste.
prijkt (en vooruit: omdat ze nooit een HIG-borrel
of barbecue mist). Maar dat ze veel meer is dan een “We hebben het druk met toffe projecten. Hollands
socialite, moge duidelijk zijn. Deze vrouw runt maar Next Topmodel boekte voor het nieuwe seizoen (sepliefst twee carrières parallel aan elkaar! Ze is model en tember 2017) hun Model Mansion bij ons, influencer
bestiert bureau Loes op Locatie. Hoe ervaart ze haar Anna Noushin filmt haar vlogs op onze locaties en Sonos
eigen werk- en leefruimte? Esha: “Ik hou van licht en boekte drie weken lang een villa voor allerlei bijeenkomsten.” Esha neemt beslissingen op gevoel, en dat pakte
leegte, zodat de energie kan stromen.”

Als de vraag op feestjes wordt gesteld, vertelt Esha dat
ze ondernemer en model is. “Dat laatste vind ik gewoon
leuk en bovendien doe ik al twintig jaar modellewerk.
Daarnaast run ik Loes op Locatie, een locatiebemiddelingsbureau voor foto, film, televisie en zakelijke events.”
Het was een modellencarrière die haar op dat spoor
bracht, vertelt ze. “Ik wist door mijn werkervaring bij
Max Models hoe producties in zijn werk gaan. Toen ik
besloot te ondernemen, wist ik dat een dergelijk bureau
hier nog niet bestond. Iedereen ging daarvoor naar
Amsterdam. Dat vond ik onzin, dus richtte ik Loes op
Locatie op.” Sinds twee jaar werkt ze met fotograaf en
boeker Cleo en inmiddels heeft ze ook een stagiaire
onder haar hoede. “Sinds Cleo er is kan ik af en toe ook
eens op vakantie.” Want tijd voor jezelf nemen is belangrijk, maar als ondernemer soms een uitdaging. Esha: “Je
moet jezelf dingen blijven gunnen. Ik ben gewend snel te
schakelen, dat is zowel een kracht als een valkuil. Ik heb
geleerd dat sommige zaken best even kunnen wachten.
Oh sorry, even deze mail checken hoor…”
Het Industriegebouw is een inspirerend pand, vindt
Esha. “Er wordt met liefde en energie gewerkt. Ik ben
er graag, vanwege de goede vibe en locatie middenin de
stad.” Ze houdt van de industriële uitstraling van haar
kantoor, de grote ramen en lichte vloer. “Ik hou van lichte
en lege ruimtes, zodat de energie kan stromen. Dat zie je
ook bij mij thuis. Ik heb weinig spullen, alleen de basics.
Er zijn geen prullaria te vinden, vooral veel planten.” Ze
woont al haar hele volwassen leven in Blijdorp. “Ik vind
het een heerlijke wijk. Het is vertrouwd, volks, vrien-

tot op heden goed uit. “Dat we nu zulke grote accounts
hebben geeft een goed gevoel. Ik vind het gaaf dat we
verschillende werelden samenbrengen: we regelen toffe
plekken voor bedrijven en organisaties en zorgen dat particulieren daar een centje aan verdienen.” Die lege werken woonruimte werpt zijn vruchten af: de energie bij Loes
op Locatie stroomt volop!

“IK VIND HET GAAF DAT
WE MET LOES OP LOCATIE
VERSCHILLENDE WERELDEN
SAMENBRENGEN”

T
PRISCILLA DE PUTTER
(HABITAT-MAGAZINE.NL

F
NICOLINE RODENBURG
(KANTOOR) EN NANDA DE SMIT (THUIS)
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LUNCH
DEAL €8.50
DE PORTIERSWONINGEN

Het Industriegebouw
is genomineerd
voor de Rotterdam
Architectuurprijs 2017
Andere genomineerden zijn blue
City 010 en de gerenoveerde
Universiteitsbibliotheek van de Erasmus
Universiteit. HIG is genomineerd voor de
transformatie van het gebouw en de impact
die dit heeft op de omgeving. De Rotterdam
Architectuurprijs is een publieksprijs
waarvoor tot en met 5 december gestemd
kan worden. Vind jij ook dat
HIG deze prijs verdient?

Het Industriegebouw telt vier zogeheten portierswo
ningen. Deze deden vroeger dienst als ambtswoning voor
de portiers en concierges van het gebouw. Het zijn vier
prachtige lofts (met vide) op de bovenste verdieping aan de
Kipstraatzijde met aan de ene kant een prachtig uitzicht op
de stad en aan de andere kant de galerijen van HIG. Er zijn in
de afgelopen twee jaar vele verzoeken binnengekomen van
mensen die daar graag zouden gaan wonen. Inmiddels zijn
alle vier de ruimtes teruggebracht in de originele toestand
en worden ze sinds afgelopen zomer bewoond door de
bedrijven Kaaps (twee woningen aan elkaar),
Maradona en Online Marketing.

Sandwich
+ Coffee +
Juice

STEM SNEL
www.rotterdamarchitectuurprijs.nl
en deel dit met al je vrienden!

KLOOSTER
D
E
R
INDUSTRIE
Het blijkt uit
de prachtige
kronkeltrap boven de
hoofdingang, die als
een danseres door
alle verdiepingen
heen omhoogzwiert,
uit de ruime
cantines, smaakvol
afgewerkt en een
ruim uitzicht gevend
op de omgeving, uit
de wijze, waarop
het betonskelet
gebruikt is om de
constructie zelfs voor
de leek duidelijk te
maken en de brede
gaanderijen van de
bovenverdieping het
eﬀect te verlenen
van een wandelgang
in een klooster der
industrie.’

t
Rein Blijstra in
Het Vrije Volk van
29-12-1952

Mooier kunnen we
het niet verwoorden.
Ook nu, na ruim 65
jaar dienst te hebben
gedaan als bedrijfsverzamelgebouw,
leeft de esprit die
architectuurhistoricus Blijstra beschrijft
in HIG voort. De
kronkeltrap, het
betonnen skelet,
de wandelgangen
als in een klooster
der industrie; deze
details laten je
dagelijks genieten
van glas- en staalharde maar toch
sierlijke wederopbouwarchitectuur.

DE
EXPEDITIESTRAAT
WORDT VAN
GLAS

Was de binnenstraat van HIG van oudsher nog in
gebruik als expeditiestraat, sinds afgelopen zomer is
deze in gebruik als publieke ruimte. In samenwerking
met de gemeente is de straat omgetoverd tot
tropische tuin. De nieuw geopende horecazaken
Alfredo’s Taqueria en Breakfast-diner By Jarmusch
hebben er nu hun terrassen. Daarnaast wordt de
straat regelmatig gebruikt als eventspace. Sinds deze
maand is de expeditiestraat winterklaar gemaakt
en staat er een glazen kas van 40 meter lang op het
terrasvlonder. Zo kan de binnenstraat in de koudere
maanden volop gebruikt worden door de horeca en
kan er naar harte lust geprogrammeerd worden in de
Higstreet van Het Industriegebouw. De kas zal tot het
voorjaar van 2018 blijven staan.
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Op dit moment ben je één van
de veelbelovende jonge kunstenaars in Rotterdam, was dat
ook het plan?
“Mijn verhuizing naar Rotterdam
had er vooral me te maken dat
ik zo ver mogelijk weg wilde uit
Tiel. De eerste kamer die ik kon
krijgen heb ik aangenomen, ik
was toen nog nooit in Rotterdam
geweest. Ik had wel een bepaald
voorgevoel dat ik er moest zijn,
dat het hier gebeurde. De mensen
die ik heb achtergelaten zien wel
dat ik gegroeid ben en stappen
heb gemaakt en dat is voor hun de
bevestiging dat ik de juiste keuze
heb gemaakt. Ergens ben ik meegelift met de groei van
Rotterdam.”

NAS

ARTIST IN RESIDENCE

NAZIF LOPULISSA (1991) opereert onder het pseudoniem Nas Bami en maakt als kunstenaar grote sprongen
sinds zijn afstuderen aan de Willem de Koning academie in 2016. Zo groot dat hij dit jaar is opgenomen in het
invest in art series 2017 van Saatchi Art.

T
EVA SHARO

F

TITIA HAHNE

BAMI

Met zijn werk creërt hij grafische, sterke beelden van
verzadigde kleuren die uit schilderijen, muurschilderingen, collage’s of installaties bestaan. Wie goed kijkt
kan ook zijn werk in Het Industriegebouw aanschouwen.
Onze vergaderruimtes en gangen hebben de Nas Bami
treatment gekregen en zo is hij onze artist in residence
geworden tijdens de nog altijd gaande herontwikkeling.

Je materiaalkeuze is altijd wisselend, komt dit voort uit dat je niet
gelabeld wilt worden?
“Ik was altijd bezig met materialen
en ook al begon het met een hele
basic hobby, graffiti spuiten, was
ik daar wel op een andere manier
mee bezig. Ik sneed blikjes cola
open om daar sponzen in te doen
om zo nieuwe verftechnieken te
ontwikkelen. Jezelf onderscheiden was mijn grootste motivatie
toen, gekke letters ontwerpen,
eigen stiften maken, kleuren mengen. Ik probeerde alles uit. Eigenlijk doe ik dat nog steeds, kunst
maken geeft vrijheid, maar wel
een bedachte vrijheid. Als ik een
label op zou moeten, dan zou dat
er eentje zijn van harde werker.
Maar aan de andere kant ik ben
mijn werk, ik ben die kunstenaar
die zijn werk is en mijn werk is
Nazif.”
Hoe ziet een dag in het
leven van eruit?
“In 1 dag tijd kan ik 100 schetsen
maken voor één werk. De laatste
tijd voel ik een bepaalde druk,
dat het dan net niet goed genoeg
is. Wat absurd is omdat ik er elke
keer weer uit kom, alleen op dat
moment niet. De truuk is daarom
ook om er niet te dicht op te zetten. Fietsen helpt, lange afstanden fietsen helpt nog meer.”

Met wie zou je wel willen
sparren over je vak?
“Job Wouters; All time favourite.”
Future plans?
“Ik zeg eigenlijk nooit ergens nee
tegen. Ik geloof daar niet in. Uit
elke opdracht moet je iets kunnen
halen, al is het alleen je huur van
die maand. En voor de verandering zijn deadlines ook prettig,
geven je weer het verlangen terug
naar de momenten waarop je vrij
werk kan maken.”

Handmade footwear & accessories

TWEE BELASTINGBUREAUS
OP ÉÉN LOCATIE
Het belastingadviesbureau van Jeroen Rath, Intax
Tax Consultants, is al ruim tien jaar gevestigd in
Het Industriegebouw. Robelco Tax Services is ook
een belastingadviesbureau, in 2013 opgericht door
Vincent de Groot. Sinds 2013 huisvesten zij in
hetzelfde kantoor, in HIG.
Intax Tax Consultants behartigt al jaren de zaken
van internationaal werkende werknemers en
zelfstandigen en ondernemingen die internationaal
operationeel zijn. Naast het verwerken van
aangiften inkomstenbelasting verzorgt Intax Tax
Consultants ook aangiften omzet- en loonbelasting,
voert het de administraties voor diverse ZZP’ers en
ondernemingen in het MKB.
Intax: “De ervaring leert dat internationaal werkzame ZZP’ers door onwetendheid in Nederland
vaak veel te veel belasting betalen. Maar ook
ZZP’ers die in het buitenland werkzaam zijn
kunnen vaak recht hebben op vrijstellingen.”

Bent u buiten
Nederland werkzaam?
INTAX TAX CONSULTANTS EN
ROBELCO TAX SERVICES ZIJN OOK
U GRAAG VAN DIENST!

De relaties van Robelco Tax Services zijn vrijwel
allemaal werkzaam buiten Nederland of vanuit het
buitenland in Nederland komen werken. Voor het
opstellen van de Nederlandse belastingaangifte
vertrouwen zij op de diensten van Robelco Tax
Services. Ook voor fiscale advisering bij immigratie
of emigratie of het werken voor een buitenlandse
werkgever kan men bij Robelco Tax Services terecht.
“Robelco Tax Services richt zich met name op
werknemers die werkzaam zijn in de zeevaart,
werken bij een baggermaatschappij of in de
offshore-industrie. Het is dan ook niet gek dat
kantoor wordt gehouden in Rotterdam. De link met
de Rotterdamse haven is onmiskenbaar.”

Intax Tax Consultants
010 - 243 99 37 - info@intax.nl
www.intax.nl
Robelco Tax Services
0180 - 85 85 85 - info@robelco.nl
www.robelco.nl

Rotterdam
Goudsesingel 160
Steenwijk
Stroomdal 3

GOUDSESINGEL 60, ROTTERDAM WWW.VICO-MOVEMENT.COM

&

/VICOMOVEMENT

Your local art,
interior and giftshop
wrapped into one.
Located in Het
Industriegebouw,
Achterklooster 13

Tue - Fri 10:30 - 19:00
Sat
1 1:00 - 18:00
Sun
12:00 - 17:00
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LOUIE BY SERGE GAME

...

...

Mmm...as
I suspected:
two
best sides

COLUMN

De Houten
Kooi
T
ANNEKE KORTLEVE

TEDJE EN LEEN BY J.C.A. HOUDIJK

Je eerste eigen kantoor, je denkt dat het went.
Doet het niet. Het staat daar maar prachtig te wezen.
Met zijn uitzicht op de bomen en daarachter de
semi-sociale woningbouw. Met zijn lichtroze wandjes,
industriële afwerking (of het – hoe hip – ontbreken
daarvan) en gladde groengrijzige vloer. Met zijn nimmer
vervagende letters op de deur. Soms maak ik stiekem
een foto, als ik het licht mooi vind. Stiekem, want na
twee jaar zou je er toch wel een keertje aan gewend
moeten zijn.
Ik kwam aan als een van de eersten. Er was nog
geen keuken, geen flexdesk, geen vergadertafel, geen
Sissy Boy cognacleren bank met Perzisch tapijtje.
Internet was er eigenlijk ook niet echt, het kwam meer
soms even langs. Er was alleen de belofte van een hip
kantoor, met deurbeleid en houten units. De mijne was
een van de kleinste, maar in mijn beleving onmetelijk
groot. Ik was trouwens echt de eerste. Mijn bureau
was nog niet gearriveerd, maar ik wilde zo graag erin
dat ik een wiebelige plank van de gang pakte, deze op

twee staanders neerzette en een klapstoeltje erachter.
Minimalistisch. En desastreus voor je rug.
Twee jaar verder. De flexdesks zijn gevuld (gelukkig is
dat deurbeleid niet zo van de grond gekomen of wel
en selecteren ze precies op wat ik leuk vind, maar dat
lijkt me stug) en de keuken staat. Iedereen vindt zijn
plek, zijn motivatie en zijn dagelijkse ergernissen. Het
concept groeit en mijn kantoor groeit ook. Althans,
in mensen dan, niet in ruimte. Op sommige dagen is
dat onmetelijk grote kantoor zelfs een beetje klein
gebleken.
We kunnen alleen niet meer weg. We zitten als ratten
in de val, dit is onze houten kooi. We zijn verwend, we
raken het maar niet zat hier. Als je je wimpers bij elkaar
zet en je tuurt over de bomen naar de semi-sociale
woningbouw en verderop de glimmende torens van de
Wijnhaven, dan lijkt het net Central Park. Uitzicht op
de Big Apple. Onverveelbaar mooi.
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Officieel dealer van bekende merken als Vitra, Moooi, Luceplan, Vibia en Pedrali.

markt aan, maar verzorgen ook graag die ene bijzondere designlamp of stoel.

Wij bieden complete inrichtingsconcepten voor de zakelijke en particuliere

Designlinq is een online design warenhuis met een grote en bijzondere collectie.
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Groen mobiel
BMW en HIG
slaan handen ineen
met Carsharing
service
F
GRNDPA

Binnenkort lanceren BMW en HIG een carsharing service voor de hele community van Het Industriegebouw.
Er zullen straks een aantal hypermoderne, volledig elektrische, BMW i3’s aan de zijkant van het gebouw staan.
Middels een smartphone app kunnen huurders instappen om met deze luxe auto’s naar hun afspraken buiten
de deur te rijden. Huurders betalen hiervoor een schappelijk tarief per uur (dus niet per km) wat via de app direct
zakelijk kan worden geboekt. Je kan dus lekker fietsend,
lopend of met het ov naar het werk, maar toch met de
auto naar afspraken. Kortom: minder parkeerdruk in de
buurt en groen rijden = goed voor het milieu. Bijkomend
voordeel, je staat niet meer in de file voor woon- werkverkeer.
Zo werkt het:
1.
Meld je aan voor BMWeSHARE. Stuur een mail
naar community@hetindustriegebouw.nl.
2.
Download de app WeGo 2.0 in de App Store of Play
Store en vul de inloggegevens in die je ontvangt
naar aanleiding van je mail.
3.
BMW i3 gebruiken. Log in, kies de periode dat je de
auto wilt gebruiken en druk op de knop ‘selecteer
voertuig’. Plaats de reservering en de auto is gereserveerd voor jouw rit.

BMWESHARE IS MET TROTS DE DUURZAME
MOBILITEITSPARTNER VAN HET INDUSTRIEGEBOUW.
EEN BMW I3 MET JE MOBIELE TELEFOON RESERVEREN,
OPENEN EN BESTUREN! ALLEEN BETALEN VOOR DE
KILOMETERS DIE JE AFLEGT.
WIJ WENSEN DE HIG-ERS VELE VEILIGE EN DUURZAME
RITJES MET DEZE VOLLEDIG ELEKTRISCHE BMW.
OOK GEÏNTERESSEERD IN EEN BMW I3 ALS DEELAUTO
VOOR JE K ANTOOR, WERKPLEK, BEDRIJFSTERREIN OF IN
JE WOONOMGEVING TEGEN EEN SUPERSCHERP TARIEF?
ONTDEK DE MOGELIJKHEDEN OP: W W W.BMWESHARE.NL

4.

5.

De standplaats van de BMW i3’s is aan de zijkant
van HIG, in de Goudsewagenstraat. Je opent de
auto met de app. Koppel de auto los van het
oplaadpunt, berg de kabel op in de kofferbak en
Go!
Terugzetten & opladen. Wanneer je terug bent bij
HIG, parkeer je de auto op de afgesproken plek
(Goudsewagenstraat). Bevestig de oplaadkabel
weer aan de paal. De auto laadt nu op voor de volgende gebruiker.

Over de BMW i3
Van onderstel tot ruimte voor de passagiers - de BMW i3
dankt zijn dynamiek aan een intelligente combinatie van
rijcomponenten en onderdelen voor een lichtgewicht
(CFRP-) constructie. Dankzij de volledig elektrische
aandrijving BMW eDrive accelereert de BMW i3 zonder
onderbreking in 7,3 seconden van 0 naar 100 km/h. Met
een vermogen van 170 pk en een koppel van 250 Nm
biedt de elektromotor van de BMW i3 tot 200 km emissievrij rijplezier. Het geringe gewicht en het lage zwaartepunt van de auto dragen bij aan de wendbaarheid en
een grotere actieradius.

Verdieping 5, Kipstraat 4

GRATIS

ONLINE MARKETING

INSPIRATIESESSIE
VOOR HIG FRIENDS AND FAMILY

t.w.v. €399,Wij helpen bedrijven met het genereren van meer klanten door middel van een
goede online marketing. Kom langs of bel / mail voor een GRATIS inspiratiesessie!
We bespreken alle mogelijkheden die online marketing biedt en kijken wat
voor jou interessant kan zijn. Speciaal voor HIG Friends & Families doen we dit
vrijblijvend en kosteloos.

ONZE SERVICES

NIEUWE
WEBSITE
Een goede website is de
basis van online marketing.
Zonder een goede website
is het lastig om producten
(online) aan de man te
brengen. Heb je wel websitebezoekers
maar
nog
weinig mensen die contact
opnemen of je producten
kopen?
Een
nieuwe
website – volledig conversie
geoptimaliseerd – kan de
oplossing zijn!

ZOEKMACHINE
OPTIMALISATIE

SOCIAL MEDIA
ADVERTEREN

Heb je een goede website
maar
nog
te
weinig
bezoekers?
Zoekmachine
optimalisatie zorgt ervoor
dat je topposities in Google
gaat veroveren en behoudt
in de toekomst. Het doel van
zoekmachine optimalisatie
is het verkrijgen van veel
relevant en gratis verkeer
naar je website.

Ook meer verkopen halen
uit Social Media of meer
naamsbekendheid creëren?
Een Social Media-campagne
brengt je product of dienst
onder de aandacht bij de
doelgroep die jij bepaalt.

ZOEKMACHINE
ADVERTEREN
Zorg direct voor meer
bezoekers door middel van
zoekmachine
adverteren.
Meer relevant verkeer naar
je website? Met zoekmachine
adverteren
kunnen
we
ervoor zorgen dat je meer
bezoekers naar je site trekt.
We gaan deze campagne
dan zo optimaliseren dat
deze rendabel wordt!
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KENNISMAKINGSKORTING
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Vanaf begin volgend jaar zullen de
applicatiebouwers van de Bitfactory
neerstrijken in HIG. Flink uit de jas
van de Nieuwe Binnenweg gegroeid
zal deze vooruitstrevende club
coders, creatieven en strategen
vanaf 2018 vanuit HIG bouwen aan
innovatieve online oplossingen. Een
mooie toevoeging van jonge hippe
nerds aan de HIG community.

ZEE
TOU RS

*een cruise bestaat uit minimaal 7 nachten

Vanaf nu kunnen HIG’ers gebruik maken
van de HIG Society app; het nieuwe
online community platform van Het
Industriegebouw. Deze social work
applicatie (met zowel web, native Android
als IOS toepassing) zal het een stuk
makkelijker maken om op de hoogte te
blijven van all things HIG. De interface zal
de HIG look ‘n feel krijgen en maakt het
straks nog makkelijker om te connecten
met mede HIG’ers door bijvoorbeeld
een handige chatfunctie. Ook wordt de
vindbaarheid van huurders en bewoners
onderling met de HIG Society app vele
malen eenvoudiger. Daarbij zijn we met
ontwikkelaar Bisner bezig om een aantal
droom features te ontwikkelen voor de app.
#youneverwanttoleavetheoffice

+refill!

IN COMBINATION WITH
ANY FOOD ORDER

*coupon only valid with food order. One per customer.

Introducing: The You Are
Special Because You Rent
Here - Lunch Specials
by Jarmusch!
Speciaal voor huurders introduceert by Jarmusch dé lunchspecial. Snel tussen de bedrijven door
lunchen? Geen probleem. Voor
huurders wordt er een aparte kaart
samengesteld van vijf gerechten die
lekker en snel klaar te maken zijn om
je zo snel mogelijk én verzadigd weer
achter je bureau te krijgen. Deze
lunchspecials zijn ook verkrijgbaar
als take-away optie. Ask your
moody waitress all about it!

HIG
Society
App

FREE
F
O
P
CU E
JO

Our signature
dishes just taste
that much
better with our
signature roast.

Boek je een cruise en
krijg je € 75,- korting* p.p!
Zeetours is vanaf 9 oktober 2017
gevestigd op de 4 de etage in
Het Industriegebouw (zijde Kipstraat).
Kom gezellig langs en maak kennis met
Zeetours en haar medewerksters.
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Burrata of
Carpaccio
+
Pizza naar
keuze
+
Dessert naar
keuze

€25
GELDIG OP:

Maandag
Dinsdag
Woensdag

ZEETOURS HELPT JE OM DE PERFECTE CRUISE SAMEN TE STELLEN, OF JE NU MET JE PARTNER, JE GEZIN OF
MET VRIENDEN OP VAKANTIE GAAT. DOORDAT WE ZELF OOK VEEL CRUISEN KENT ZEETOURS ALS GEEN ANDER
DE BIJZONDERE VAARGEBIEDEN, REDERIJEN EN FANTASTISCHE CRUISE SCHEPEN. KOM LANGS EN BOEK JE
CRUISEVAKANTIES BIJ ZEETOURS IN HET INDUSTRIEGEBOUW.

Verkozen
tot ‘beste
cruisespecialist
aller tijden’

Wereldwijd
cruise aanbod
van alle
rederijen

Unieke
excursies
en arrangementen

Uitstekende
service en
persoonlijk
contact

Z E E T O U R S
VOOR AL JE
CRUISE VAK ANTIES!

ZEE TO U RS.N L

