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In de zomer van 2016 werd Omnam de nieuwe 

eigenaar van het Postkantoor.  

Want na ongeveer tien jaar planontwikkeling voor 

deze locatie met de vorige eigenaar, liep het 

uiteindelijk op niets uit. 

De Gemeente was enthousiast over de interesse van Omnam. Er was eindelijk weer een 
partij die brood zag en ziet in ‘ons’ Postkantoor dat al jaren leeg staat en zienderogen 
achteruitgaat. 

Bovendien kwam het bericht mooi samen met de plannen voor de Coolsingel waar nog 
datzelfde jaar een besluit over werd genomen. Zo kwamen zaken in een keer bij elkaar. 

DE BINNENSTAD: WAT IS HET DOEL OOK ALWEER? 
Voordat we verder gaan over het Postkantoor, schets ik u graag het grotere plaatje. Het doel 
van de gemeente is namelijk om een aantrekkelijke, economisch sterke binnenstad te 
ontwikkelen. Een binnenstad die één van de motoren van Rotterdamse economie is. Dit is 
terug te vinden in het binnenstadsplan 2008 – 2020 en in de uitwerking die we hieraan in 
de stad geven. Dit doen we door een kwaliteitsplek te maken waar het prettig ontmoeten, 
verblijven en vermaken is. We willen van de binnenstad een zogenaamde ‘City Lounge’ 
maken.

Aan deze metafoor meten we veel af: de kwaliteit van de buitenruimte, verdichten met 
woningen, etc. We zetten dus gericht in op het verdichten en verlevendigen door het maken 
van verblijfskwaliteit. Het document ‘Binnenstad als City Lounge’ dateert uit 2008. In de 
vorige collegeperiode is het geactualiseerd onder de noemer ‘focus 2014 - 2018’. Recent bij 
de verkiezingen is wonen weer als thema benoemd. Het wordt door de raadsfracties breed 
gedragen om de bouwproductie verder op te schroeven en Rotterdam verder te verdichten.
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De Ambities van de (binnen)stad op een rij:
 • Aantrekkelijke, vitale woonstad
 • Ontmoeting, verblijf en vermaak
 • Focus 2014-2018 onder andere: verdichten en inzet cultuurhistorisch erfgoed
 • 50.000 nieuwe woningen tot 2040
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DE BINNENSTAD DOET HET GOED!
We kunnen namelijk het volgende melden:
 • De gemiddelde verblijfsduur van bezoekers neemt toe (wordt gemeten)
 • Er is een toename van het aantal inwoners
 • Het aantal toeristen neemt toe
 • Er is nauwelijks leegstand in winkels
 • Er wordt fors geïnvesteerd in de buitenruimte
 • We zijn uitgeroepen tot Beste Binnenstad 2015-2017
 • De Coolsingel wordt nu onder handen genomen en getransformeerd voor nog meer 

verblijfskwaliteit

Op bovenstaande afbeelding kunt u zien waar we de afgelopen tijd allemaal geïnvesteerd 
hebben in de openbare ruimte. De grote oranje streep is de Coolsingel die nu prominent op 
de agenda staat. Dit is de grote schakel die het plaatje compleet maakt. 
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De realiteit is helaas ook dat ons kostbare Postkantoor, een parel als monument in de 
binnenstad, maar staat te staan en zienderogen achteruitgaat. Daarom is het mooi dat het 
nu onderdeel uit gaat maken van vernieuwing en verdichting van de binnenstad aan de 
vernieuwde Coolsingel. 

Want verdichten in een bestaande binnenstad is een enorme uitdaging. Er staan immers al 
overal gebouwen. Je kunt niet zomaar woningen toevoegen. Zeg je verdichten en Rotterdam, 
dan denk je uiteraard al snel aan hoogbouw. En dat is waarom we in de gemeenteraad in 2011 
een ‘hoogbouwzone’ hebben vastgesteld. Deze ziet u hieronder. 
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De ruggengraat van deze zone loopt van de Wilhelminapier via de Coolsingel tot aan het 
Hofplein met een uitloper naar het Rotterdam Central District. In deze zone is geen limiet 
gesteld aan hoogbouw. 150 meter is nu zo’n beetje waar het naartoe gaat. De hoogbouwvisie 
is continu in ontwikkeling als u bedenkt dat het Witte Huis vroeger een van de hoogste 
gebouwen van Europa was. 

Op bovenstaande afbeelding ziet u wat er allemaal op stapel staat en de afgelopen 5 – 6 jaar 
gerealiseerd is. In bruin vindt u de gerealiseerde projecten zoals bijvoorbeeld De Rotterdam, 
de Markthal en het Timmerhuis. In geel de plannen die nu uitgevoerd worden of in een 
vergevorderd stadium zijn zoals de Zalmtoren, de Cooltower, de Baantoren en ook het 
Postkantoor. In paars studieplannen, zonder status.
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WAT VINDEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS?
Kort kunnen we zeggen:
 • Wij staan achter de hoge ambitie
 • Blij met nieuw leven voor het monument
 • Het is mogelijk op basis van het bestemmingsplan (inclusief binnenplanse vrijstelling voor 

de hoogte)
 • ‘Behouden door ontwikkelen’ wel consequenties voor het monument

Nadat we met Omnam kennis maakten, werd al snel duidelijk dat deze partij veel ambitie 
toonde voor deze locatie. Dit kwam op het moment dat de gemeente - en ook vele anderen 
- zich steeds meer zorgen gingen maken over de toekomst van het Postkantoor door de 
aanhoudende leegstand en de uitblijvende duidelijkheid. Omnam kwam met nieuwe energie 
aan tafel met een gewaagd en ambitieus plan. Bij bouwplannen is het bestemmingsplan 
altijd leidend. En in dit geval is het ook belangrijk dat het in de visie voor Rijksmonumenten 
past. Naast dat het plan in het bestemmingsplan past, denkt de gemeente ook dat het een 
belangrijke toegevoegde waarde voor de binnenstad heeft. Graag neem ik u in hoofdlijnen 
mee waarom dat volgens het college zo is. We laten u zien waar we met onze ambities op 
sturen en hoe het postkantoor hierin past.
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PERSPECTIEF BINNENSTAD
 • Restauratie monument
 • Verdichting wonen
 • Verdere versterking economie
 • Weer bronpunt van vitaliteit
 • Aansluiting Coolsingel

We zoeken naar het behoud van het monument gecombineerd met een nieuwe ontwikkeling 
omdat alleen het behoud van het monument niet rendabel is. Ontwikkelen moet en daarbij 
halen we ook de ambitie om het wonen te verdichten. Op bovenstaand kaartje ziet u ook dat 
deze plek op de as tussen het centraal station en de markthal een belangrijke schakel vormt. 
In het middelpunt ligt een nieuw icoon voor de stad met een programma dat een aanvulling 
is voor onze binnenstad. 
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ZORGVULDIGHEID
Als we sec naar het Postkantoor kijken, zien we een Rijksmonument waar veel waarde 
aan gehecht wordt en terecht, maar dat ook heel hard een nieuwe toekomst nodig heeft. 
De afgelopen 10 jaar zijn alle herontwikkelingsplannen gestrand en hebben het om diverse 
redenen niet gehaald. Het monument verdient het om met respect behandeld te worden 
en weer in volle kracht en glorie z’n plek te heroveren en daarmee ook weer een sterke 
bijdrage aan de binnenstad te gaan leveren. De wijze waarop is een uitdaging. We zien 
een zorgvuldig planproces waarbij ook de Welstand & Monumenten en de Rijksdienst 
voor Cultureel Erfgoed betrokken worden en waar hooggekwalificeerde architecten en 
restauratiearchitecten aan werken. Zij hebben een plan neergelegd waarbij ontwikkelen 
en behouden op zo’n manier gecombineerd worden dat het Postkantoor weer in zijn kracht 
komt te staan en niet aangetast maar juist versterkt wordt. We realiseren ons gegeven de 
bestemmingsplanruimte die er is, dat er zeker concessies aan het monument gedaan moeten 
worden, maar dat het gaat om een goede balans tussen ingrepen en nieuwe toekomst. 
Er wordt met groot respect aan gewerkt.
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HET VERVOLG
Er wordt een normale wettelijke procedure gevolgd waarin er toetsmomenten voor het 
monument zijn:
 • Procedure Omgevingsvergunning: Bouwen en Monument

 • Zienswijzeprocedure 
 • Mogelijkheid bezwaar-/beroep 

 • College B&W is bevoegd. Raad wordt geïnformeerd.
 • Gemeente coördineert inzake bouw en afstemming uitvoeringswerken in omgeving.
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Ik wil iedereen bedanken die hier aanwezig is. Dat ik 

vanavond zoveel mensen in deze ‘Grand Hall’ zie 

maakt me heel gelukkig. Deze ‘sleeping beauty’ komt 

weer tot leven als er mensen rondlopen en dat is 

precies wat wij willen realiseren. Ik ben heel blij dat 

we met dit prachtige gebouw aan de slag mogen en 

het weer aan de stad terug gaan geven. 

Om het verleden tot leven te wekken en klaar te maken voor een veelbelovende toekomst. 
Ik geloof dat wanneer wij met ons team van zeer getalenteerde mensen doen wat we bedacht 
hebben, hier één van de mooiste en fijnste gebouwen van Europa ontstaat. Een plek waar alle 
Rotterdammers welkom zijn en dat de Coolsingel met de Meent verbindt.

Graag stellen we onszelf aan u voor. Wij zijn een wereldwijde vastgoedgroep die stedelijke 
iconen transformeert van ruwe diamanten naar ‘stedelijke edelstenen’. Wij vinden goed 
design en schoonheid hierbij enorm belangrijk en bieden met ons vastgoed een grote 
meerwaarde voor investeerders. Onze kernkracht ligt in het ontwikkelen van middelgrote 
tot grote hotels, aparthotels en residentiële en mixed-use ontwikkelingen. Onze ervaring 
met transformaties stelt ons in staat om snelle doorlooptijden te realiseren, snelle renovaties 
uit te voeren en goedkeuringsprocedures soepel te laten verlopen. 
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EEN GREEP UIT ONZE ONTWIKKELINGEN

THE ARKÉÏA RESIDENCES, STRASBOURG - FRANCE
Dit voormalige gebouw van het historische archief is herontwikkeld tot 56 luxe residentiële 
appartementen. Dit unieke project combineert traditie met moderniteit en is een succesvol 
voorbeeld van ons vermogen om te werken binnen de hoogste restricties voor het in stand 
houden van een monument. De accommodatie ligt in een van de meest prestigieuze, 
aantrekkelijke en centrale wijken van Straatsburg en op loopafstand van het toeristische 
centrum van de oude stad.
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W HOTEL, ROME - ITALY
Het W Rome ligt perfect in de buurt van de Spaanse Trappen en modeboetiekjes aan de Via 
Condotti. Het wordt een bruisend middelpunt in de wijk Via Veneto. Het hotel beslaat een 
paar aangrenzende 19e-eeuwse panden aan de Via Liguria en beschikt over 159 stijlvolle 
kamers en suites.

De gebouwen werden voorheen als hotel en kantoren voor ministeries en particuliere 
bedrijven gebruikt. De structuren worden zorgvuldig gerenoveerd en opnieuw ontworpen 
om de historische elementen op te frissen en het gedurfde en inspirerende ontwerp van het 
W-merk met de historie te verweven.
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VEN AMSTERDAM - THE NETHERLANDS
Wat het grootste leegstaande kantoorgebouw in Amsterdam was, wordt omgevormd tot 
een 43.000m2, 24/7 bedrijfs- en amusementscomplex. Met een vlaggenschip congreshotel, 
beheerd door The Park Inn by Radisson en ontworpen door Karim Rashid. VEN heeft 
ook B-aparthotels ontworpen voor gasten die kort en lang verblijven, een groot Holland 
Casino, een bar op het dak, een wellnesscentrum en een scala aan eetgelegenheden. De goed 
bereikbare locatie is perfect voor internationale en lokale bezoekers.
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B-APARTHOTEL WESTGATE, AMSTERDAM - THE NETHERLANDS
Ons B-aparthotels label breidt zich snel uit met een sterke focus op belangrijke Europese 
steden. Deze nieuwe locatie in Amsterdam voldoet aan de behoeften van bestaande 
bedrijven, zakenreizigers en vakantiegangers voor zowel korte als langverblijvende gasten. 
50 ruime appartementen met hotelservice tussen 40-55m2 en een groot penthouse met twee 
slaapkamers van ongeveer 80m2.
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EN DAAR VOEGEN WE POST ROTTERDAM 
GRAAG AAN TOE

Wij zijn trots om het iconische Postkantoor op een van de meest vitale locaties van 
Rotterdam te transformeren en nieuw leven in te blazen. Zo blijft het een belangrijke 
schakel met het roerige verleden van de stad en wordt het een belofte naar de toekomst. 
Daarom werken we met begrip en respect voor de opmerkelijke geschiedenis en kijken we 
tegelijkertijd hoe we een nieuwe, levendige sfeer kunnen creëren. De grootste uitdaging 
ligt in het vinden van de balans tussen het koesteren van de kracht van het gebouw en het 
enorme veranderpotentieel.

TEAM VAN EXPERTS
Om deze klus te klaren werken we samen met een ‘dream team’ van experts die er op 
dezelfde manier over denken als wij. Wij hebben met verschillende architecten om de tafel 
gezeten en uiteindelijk ODA New York geselecteerd. Een bureau dat bekend staat om hun 
creatieve benadering van ontwikkelingen in stedelijk gebied. Zij hebben nauw samengewerkt 
met Braaksma & Roos Architectenbureau die expert zijn in de herinrichting van waardevolle 
historische gebouwen en locaties. De ingenieurs van ABT zijn toegevoegd aan het team voor 
hun uitgebreide expertise op het gebied van hoogbouw.
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THE POST
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De eerste keer dat ik bij het gebouw kwam voelde 

het als een geheim dat nog ontdekt moest worden. 

Aan de buitenkant is het gebouw heel gesloten en als 

je dan hier binnenkomt is het een indrukwekkende 

kathedraal waar vroeger heel veel burgers over 

de vloer kwamen. Een gebouw dat daarnaast via 

telegrafie verbonden was met de rest van de wereld. 

Ik stelde me voor hoe het moet zijn geweest om hier te werken. Ik zag in gedachte bij wijze 
van spreken uw opa’s en oma’s hier rondlopen en enveloppen ophalen en wegbrengen en 
postzegels verkopen met het geluid van typemachines op de achtergrond. Vrachtwagens 
werden in- en uitgeladen op de binnenplaats aan het Rodezand. 
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De grootsheid van de binnenkant en de geslotenheid van de buitenkant zijn een contrast. 
Net als de haast gotische stijl aan de binnenzijde en de hele formele kolommenstructuur 
aan de buitenkant. Het gebouw heeft nooit op zichzelf gestaan maar vormde een ensemble 
met het Stadhuis en het WTC. Deze drie gebouwen overleefden het bombardement en staan 
daarmee symbool voor de veerkracht van de Rotterdammers. En wat ons betreft is het 
gebouw niet alleen een herinnering maar schetst het een sterk beeld van wat Rotterdam 
vandaag de dag is. Een stad van verbinding, een business centrum met levendige kunst 
en cultuur. Daarom willen wij dat het gebouw meer verbinding maakt met de omgeving. 
Door het te openen voor alle inwoners en bezoekers van Rotterdam.
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Mede door het dynamische plan om de Coolsingel te transformeren in een groene boulevard, 
ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor stedelijke connectiviteit. Met deze progressieve 
visie wordt de autovrije boulevard een toevluchtsoord voor voetgangers en is er ruimte voor 
fietsers en verbetert openbaar vervoer.

Als we kijken naar het gebouw in zijn omgeving dan zien we het volgende:
 • Leegstaand gebouw dat geen rol speelt in het huidige ‘city life’. 
 • Het blijft een monoliet.
 • Prominent tussen gelijkgestemde gebouwen.
 • Steeds meer hoogbouw in de omgeving.
 • Niet gedefinieerde publieke ruimte.
 • Donker en anoniem aan de kant van het Rodezand.
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Zoals gezegd speelt het gebouw nu geen rol van betekenis. Als we kijken op het kaartje 
hierna dan zien we dat er een verbindend element mist en de Coolsingel een barrière is 
tussen het centrum aan de kant van het station en aan de kant van de Markthal. In de andere 
straten is er hard gewerkt aan de openbare ruimte maar de Coolsingel is hier nog niet in 
meegegaan. Dit maakt dat het stadshart nog niet als eenheid voelt. 
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Wanneer de nieuwe Coolsingel gereed is én we de Post nieuw leven inblazen ontstaat er 
een verbonden binnenstad waar mensen graag komen en die uitnodigt om er lang te blijven. 
Met Post Rotterdam als een icoon tussen het station en de markthal die mensen ook als 
bestemming op kunnen nemen en waar mensen graag langskomen.

26



Als we dan weer kijken naar het gebouw dan zien we dat mensen vroeger in de grote hal 
kwamen en op de 1e verdieping. De hof aan het Rodezand is altijd als laadplek gebruikt. 
De vleugel aan het Rodezand is later aan het gebouw toegevoegd.
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Kijken we naar de huidige toegang- en looproutes, dan zien we twee bewegingsrichtingen. 
Een aan de voorkant en een aan de achterkant, beide van elkaar geschieden. Er was geen 
verbinding tussen de twee kanten van het gebouw.
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Dit is iets wat wij in onze plannen willen veranderen. We willen ervoor zorgen dat het 
gebouw de verbinding aangaat met de omgeving. Dit doen we door het creëren van een 
doorgang door het gebouw en met een retailprogramma op de begane grond dat uitnodigt 
om naar binnen te komen. Zo creëren we een nieuwe publieke ruimte.
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Naast het openmaken en tot leven wekken van het monument, voegen we ook iets toe wat 
de Post nog meer tot een icoon maakt en dat is een toren aan de zijde van het Rodezand. 
Het bestemmingsplan laat geen ruimte om buiten de contouren van het gebouw te komen. 
Toch willen we de doorloop en openheid ook op die plek bewaren. Daarom zetten we de 
toren op een voetstuk.
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Het bestemmingsplan.

De grote hal en de gevels van de binnenplaats aan het Rodezand blijven intact.
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Het voetstuk zetten we in het midden van de binnenplaats waardoor de historische gevels 
zichtbaar bijlven, er een open verbinding kan ontstaan tussen Coolsingel en Rodezand én 
hierdoor ontstaat een tweede ‘Kathedraal’ aan de achterzijde van het gebouw. 

Bovenop het voetstuk komt de toren.
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Door het mengen van functies is er altijd leven in Post. ’s Ochtends vertrekken de bewoners 
naar hun werk en s’avonds komen ze thuis. Overdag zorgen horeca, retail, hotel en 
evenementen voor reuring en ook ’s avonds blijven hotel en horeca zorgen voor beweging. 
De ingang van het hotel bevindt zich aan de Stadhuisstraat. De ingang voor de bewoners aan 
het Rodezand. Er is een parkeergarage onder het gebouw waar een autolift met 26 deelauto’s 
gerealiseerd wordt. Er komen dus geen parkeerplaatsen voor bewoners. Aan de kant van de 
Meent komt een openbare fietsenstalling met ruimte voor 500 fietsen in de kelder van Post, 
toegankelijk via 3 liften. Dit betekent dat alle fietsen aan de kant van de Meent verdwijnen 
en hier weer verblijfskwaliteit ontstaat.
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 Moodboard
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De grote hal wordt opgeknapt. De platen die nu het licht filteren worden vervangen 
waardoor de lichtinval verbetert. Dat levert het volgende beeld op.
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Doordat het voetstuk van de toren de binnenplaats aan het Rodezand niet afsluit maar aan 
alle zijden 3 meter vrijhoudt ontstaat heel mooi strijklicht dat langs de muren naar beneden 
‘valt’. Dit creëert een bijzondere en serene sfeer en voegt een kwaliteit toe die nog niet in 
Rotterdam aanwezig is.
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Als we naar de buitenzijde van het gebouw kijken, zien we dat het opgebouwd is uit 3 delen:
 • Een sterke basis
 • Het ritme van de kolommen in het midden – om de 5 meter
 • Een uitgesproken top / dak

Sterke basis

Repeterende kolommen om de 5 meter

Een uitgesproken top
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De voorzijde van de Post blijft ongewijzigd. Dus aan de kant van de Coolsingel verandert 
niets aan het uiterlijk. Maar aan de achterzijde gebruiken we deze driedeling in de 
uitwerking van de nieuwe gevel aan de zijde van het Rodezand, tegenover Museum 
Rotterdam. Hier zie je deze drie elementen allemaal terugkomen zodat het nieuwe goed 
aansluit op het bestaande. 
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De bestaande solide, monolithische buitenkant beschermt, maar verbergt het lichte 
en delicate interieur. Deze dualiteit is meteen ook de belangrijkste inspiratiebron voor 
het torenontwerp.
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We hebben de kwaliteiten van de Grote Zaal opnieuw geïnterpreteerd, omgekeerd en 
uitgedrukt in de torengevel.
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De iconische en verborgen Grote Zaal wordt zichtbaar op de torengevel. De verborgen parel 
van het Postkantoor is gebruikt in de verticaliteit van de torenhuid.

We wilden geen grote glazen toren omdat we vinden dat dit niet bij het monument past. 
Dus zijn we verder gaan zoeken naar een volume dat volgens ons wel recht doet aan het 
bestaande gebouw. Hierdoor zijn de uitgekomen op een dubbele gevel. Naast de buitenste 
gevel ligt er nog een gevel achter. In het bestemmingsplan van Rotterdam staat namelijk 
ook dat ieder appartement een buitenruimte moet hebben. Voor dit gebouw wilden we geen 
balkons die uitsteken en waar de wind altijd waait. Daarom geloven wij in terug liggende 
terrassen die meer als een tuin voelen. Met deze opzet creëren we een gevel die niet dicht en 
hard is maar open en zacht. 
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De robuustheid van de gevels van het Postkantoor is bezaaid met textuur en speels art-deco-
vakmanschap van de beeldhouwer Van Lunteren.
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Deze zijn te vinden tussen het verticale kolommenpatroon. Ook dit was voor ons een bron 
van inspiratie wat u terugziet in de bogen tussen de verticale structuur.
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Als we de gevel in detail bekijken dan ziet dat er zo uit.

Er zijn heel veel verschillende soorten appartementen 
beschikbaar. Van studio’s t/m 4 kamer appartementen die door 
elkaar verdeeld over de verdiepingen liggen. 
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Naast de uiterlijke verschijning biedt de dubbele opzet van de gevel nog een aantal voordelen. 
Bijvoorbeeld ten aanzien van het energiegebruik. 
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Bij regen zorgt de dubbelde gevel ervoor dat het water niet in stromen van het gebouw komt. 
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En ook de wind wordt door de dubbele gevel in bedwang gehouden waardoor het niet als een 
vlaag op straatniveau terecht komt.
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RENDERS 

COOLSINGEL IN NOORDELIJKE RICHTING
Als we de toren zien boven het WTC, dan gaan de verticale lijnen in ons ontwerp de 
verbinding aan met de horizontale lijnen van het historische gedeelte van het WTC. 
We willen de toren hiermee bewust aanhaken op de bestaande context.

50



VANAF HET STADHUISPLEIN
Wat ook te zien is vanaf de Coolsingel aan de kant van het Stadhuisplein. Ook hier past de 
toren in het straatbeeld.
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VANAF DE COOLSINGEL IN DE BUURT VAN HOFPLEIN
Als je erop let heeft Rotterdam heel veel boogvormen. Kijk maar naar de boog boven de klok 
van het Stadhuis. 
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RODEZAND BEWONERSINGANG
Dit is een beeld waar wij heel blij van worden. Want hier – bij de ingang voor de nieuwe 
bewoners van de toren – zie je hoe oud en nieuw samenvloeien. Hier zie je dat het gebouw 
dat misschien wel door jullie grootouders is gebouwd en gebruikt voortleeft voor jullie 
kinderen en kleinkinderen. Zo verbinden we het verleden en de toekomst. 

AN ICON REOPENS.
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PRESENTATIE-
RONDES
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POST: HET PLAN EN DE TOREN
ERAN CHEN – ODA, NEW YORK

AN ICON REOPENS.
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AN ICON REOPENS.
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AN ICON REOPENS.



HET MONUMENT: ANALYSE EN 
AANPAK 
JOB ROOS – BRAAKSMA & ROOS
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AN ICON REOPENS.



62



63

AN ICON REOPENS.
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DE COOLSINGEL: AANPAK, 
AMBITIE EN VERBINDING
ADRIAAN GEUZE – WEST 8

AN ICON REOPENS.
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AN ICON REOPENS.



INPASSING POST IN DE STAD
ARJEN KNOESTER – GEMEENTE ROTTERDAM
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AN ICON REOPENS.
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DE BOUW: PLANNING, 
LOGISTIEK EN MAATREGELEN
MICHEL DE HAAN – DREES & SOMMERS
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POST: HOTEL, WINKELS, 
RESTAURANTS EN 
APPARTEMENTEN

JASPER KUIJS – OOMS MAKELAARS 
RUTGER LAURS – DREES & SOMMERS
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AN ICON REOPENS.
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REACTIES 
WAT GAAT GOED
 • Mooi dat in het ontwerp van de toren de booconstructie van het Postkantoor terugkomt
 • Harmonie tussen nieuw en oud – dit is precies de manier waarop het moet i.p.v. 

bijvoorbeeld de Markthal
 • Goed dat er nagedacht is en een uitwerking is van het gebouw en zijn omgeving en de 

verbouwde Coolsingel – groot fan
 • Prachtige hal 
 • Toevoeging aan de skyline
 • Stadhuisstraat komt weer tot leven door hotel
 • De monumentale waarde van het Postkantoor blijft in tact en wordt goed doorgezet in de 

toren
 • Great vision about the plan!
 • The arches are very nice
 • Simplicity / humbleness to old building / floor plan apartment / the arch element / 

timeless design / the height is good
 • Dubbele gevel
 • Behoud van belangrijke monumentale waarden
 • Verwijderen / aanpassen hellingbaan

WAT KAN BETER
 • Onduidelijkheid over uitkomst bezonningsonderzoek van de omgeving (welke normen 

gelden er?)
 • Is ‘poreus’ genoeg? Hoe wordt het laagdrempelig? Meeste hotels zien er niet openbaar uit 

voor iedereen. 
 • Hoe zijn afvalscheiding, duurzaamheid en circulariteit geregeld? Hoe wordt afval in de 

omgeving voorkomen?
 • Wordt de entreegevel behouden met alle elementen?
 • Welke hotelketen gaat het worden?
 • Is het CO2 neutraal in 2050? BREAAM?
 • Weinig parkeerplekken – er is nu al een tekort voorbewoners van andere gebouwen.
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 • Wees zuinig op het erfgoed – geen toren
 • Blijven de bomen naast het gebouw aan de Meentzijde behouden? 
 • Waar gaan bewoners hun auto parkeren bij gelimiteerd aantal plekken onder het gebouw?
 • Parking entrance tegenover Timmerhuis, waarom niet naast expeditie aan Stadhuisstraat?
 • Deel s.v.p. de windstudie met de omliggende gebouwen (Timmerhuis)
 • Waarom wordt de toren zo hoog? Verhouding met WTC en Stadhuis is zoek – 100 meter 

past beter
 • Routing van traffic naar gebouw (parking, fietsenstalling) en vooral de toename ervan
 • Zorgen over schaduw, wind en andere effecten door de toren specifiek voor bewoners 

Timmerhuis.
 • Will fake stones look nice?
 • Mac Donalds mag weg – kan deze niet in Post komen
 • Waar ga je laden/lossen?
 • Heeft de westgevel van de toren zonwerend glas? De glazen storen op de ‘Sting’ is ’s 

middags totaal dicht met gordijnen.
 • Meer verticaliteit in de entree.
 • Houd de gevel open en zoek niet de aansluiting bij het monument zoals gevraagd door 

Welstand. 
 • Veel echo in de hal van het Postkantoor -> bij meer drukte nog meer geluid?
 • Breng weer zo’n oude grote Analoge klok terug in de hal.
 • Fietsen aan de kant van de Coolsingel, krijg je dan geen fietsers op het voetpad voor het 

Postkantoor en Stadhuis?
 • Te weinig en te kleine prullenbakken in het centrum
 • Doortrekken Coolsingelontwerp naar Erasmusbrug zodat dat gebied ook een 

aantrekkelijke uitstraling krijgt.
 • Overlast van veel fietsen
 • Er is jarenlang beloofd meer parkeerplaatsen te creëren en het wordt steeds minder. Graag 

beleid aanpassen. Mieke Schutte: schuttemieke@gmail.com
 • Waarom in groene ruimtes voor het Postkantoor geen gras maar planten zoals door Piet 

Oudolf (Maasboulevard etc.) Grafveld geeft rommel, bakken vol met planten niet.
 • Vrachtwagens kunnen niet keren in Stadhuisstraat. En staat Stadhuisstraat straks vol met 

(vracht)verkeer?

AN ICON REOPENS.
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 • Qua beeld is voorlichting beetje scheef. Hoe hoge toren omgeving anders inkleurt zie je 
niet goed.

 • Wordt bevoorrading retail buiten de stad gebundeld in 1 vrachtwagen?
 • Bouwtijd 3 jaar (lange overlast omgeving)
 • Wat betekent de bouw voor ondernemers Halvemaanpassage? (Thoms Stadsbrouwerij)
 • Servicelocatie – hoek Stadhuisstraat / Rodezand (veel traffic uit de wijk)
 • Barbershop Niels: Zou graag wonen en werken in 1 pand – 41 m2 + niet te grote woningen
 • Voorkeur geen huur
 • Jammer dat het hotel zoveel prominente plaats inneemt
 • Weinig / geen uitleg over energie (zonnepanelen, etc.) – verduurzaming?
 • Denk goed na over aantal VVE’s + kosten verdelen: behoeften / kosten
 • Blijft de fietsenstalling openbaar (gratis?)
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De input zal waar mogelijk worden meegenomen in het vervolg van dit proces. In de 
presentaties zijn allemaal concept voorstellen opgenomen, die nog niet definitief zijn. 
Voor het verder volgen van het proces check www.postrotterdam.nl

AN ICON REOPENS.
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