
SINGELFIETSPAD

TRAM 11 BERCHEM STATION - MELKMARKT

BUSLIJN 32 ROOSEVELTPLAATS - BERCHEM STATION - EDEGEM

LUCHTHAVEN ANTWERPEN

TRAM 15 BOECHOUT - LINKEROEVER

FIETSOSTRADE F11 ANTWERPEN-LIER

TREIN HASSELT

BUSLIJN 90 LIER - MORTSEL - BERCHEM STATION

BUSLIJN 298 BERCHEM - NIEL - BOOM

BORSBEEKSEBRUG

E 1 7  G E N T

E19 BRUSSEL

RING

E313 HASSELT

E19 BREDA

TRAM 4 HOBOKEN - SILSBURG

FIETSOSTRADE ANTWERPEN-MECHELEN

BUSLIJN 21 ROOSEVELTPLAATS - MIDDELHEIM - NEERLAND

TREIN MECHELEN

TREIN GENT

TREIN RIJSEL

TREIN PARIJS

TREIN ANTWERPEN CENTRAAL

TREIN AMSTERDAM

ROTTERDAM

ANTWERPEN BERCHEM

TREIN BRUSSEL

TREIN LUCHTHAVEN ZAVENTEM

RINGFIETSPAD

SINGEL

TRAM 9 EKSTERLAAR - LINKEROEVER

HOTEL

OVERIGE SERVICES*

STRIJKDIENST

VOITURIER

E-CAR CHARGERS

KINDEROPVANG

TRAMLIJN

FIETSOSTRADE

TREIN

AUTOBAAN

BUSLIJN

LUCHTHAVEN

X HOTEL
X BUURTSUPERMARKT
X FITNESS
X ONLINE APP
X BALLROOM ZAAL
X E-CAR CHARGERS
X DOUCHES
X LEVERINGSBOXEN
X STRIJKDIENST
X RESTAURANTS

X BUSINESS CENTER
X GRAND CAFÉ DE POST X
X KINDEROPVANG
X FIETSHERSTELPLAATS
X AUDITORIUM
X CARWASH
X VERGADERZALEN
X VOITURIER
X LOCKERS
X ATM

*SERVICES

MOBILITEIT SERVICES

VISIBILITEITDUURZAME 
KANTOREN

WAT ZIJN UW 
PLANNEN?
Heeft u nood aan ruimte, een nieuw kantoorgebouw of heeft u 
groeiplannen? We horen het graag en werken een voorstel uit op 
maat van uw ambitie en potentieel.

POST X WERKT! 
Deze bedrijven zijn reeds overtuigd.

Oueromedia
intent marketing power

EEN REALISATIE VAN IRET
IRET Development is een toonaangevende projectontwikkelaar in België, 
actief in de ontwikkeling van grootschalige vastgoedprojecten bestemd 
voor kantoren, winkels en bewoning.

Borsbeeksebrug 30-38, 2600 Antwerpen

www.post-x.be

CONTACTEER ONS

Rob Ragoen
  rra@iretdev.be

  0470 89 37 22

Jan Lambertyn
  jla@iretdev.be

  0477 29 56 22
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ALLE WEGEN LEIDEN NAAR POST X
Waar elke dag zo’n 280.000 voertuigen passeren, honderden 
treinen, trams, bussen, en fietsers stoppen en we bovendien  
beschikken over een luchthaven in de buurt is er werkelijk geen 
excuus meer. Post X is altijd vlot bereikbaar. Dit biedt onze bedrijven 
niet alleen heel veel voordelen, maar laat hun werknemers ook 
heel veel vrijheid in hun mobiliteitskeuze. Trein, tram, bus, fiets, de 
wagen of zelfs het vliegtuig als het moet.

ZIEN EN GEZIEN WORDEN
De nieuwe landmark in Antwerpen is nu al een feit. Stilaan worden 
passanten vertrouwd met de evolutie van Post X en straks spreekt 
iedereen ongetwijfeld van ‘het gouden gebouw’ aan de Ring of aan 
de Singel. Bedrijven die op zoek zijn naar visibiliteit en exposure 
zitten bij ons dus aan het juiste adres. Onze huurders krijgen 
extra visibiliteit via grote LED-Schermen op de meest strategische 
plaatsen op de site. De notoriëteit krijgt u er alvast gratis bij!

MASTERPLAN
In totaal 130.000 m2 bovengrondse oppervlakte verdeeld over 
9 gebouwen, allen rond één centraal binnenplein. Dit masterplan 
werd opgesteld in nauwe samenwerking met stad Antwerpen en 
alle stakeholders. Het overgrote deel van de kantoren bevindt zich 
aan de zijde van de Antwerpse ring. Het facilitair centrum met 
retail- en servicemogelijkheden bevindt zich langs de Binnensingel 
om een optimale interactie met de buurt te realiseren.

VISIBILITEIT

AT YOUR SERVICE 
Ons ultieme doel is dat onze residenten zorgeloos hun ding kunnen 
doen, wij doen de rest. Dit doen we door uitgebreide (nooit geziene) 
diensten aan te bieden op maat van onze residenten.

Hiervoor kan iedereen van ’s ochtends tot ’s avonds terecht in 
het facilitair centrum met zijn restaurant(s), bar, lounge, hotel, 
supermarkt, fitness, een business center met seminarieruimtes, 
vergaderzalen en diverse corporate diensten. Post X biedt echter 
meer en voorziet in een strijkdienst, kinderopvang, douches, 
carwash, fietsherstelplaats, e-car chargers... Nog extra services 
nodig? We horen het graag!

EEN PAREL AAN DE RING 

Sterke concepten, vragen sterke architecten. En die vonden we in 
het architectenteam Stéphane Beel en John Eyers. Beiden drukten 
reeds hun stempel op heel wat prestigeprojecten in binnen- 
en buitenland en staken nu de koppen samen om een nieuwe 
landmark in Antwerpen te ontwikkelen. Hun uitdaging was om op 
deze ultieme ligging tevens dè ultieme werkplek te creëren.

BETER EEN GOEIE BUUR…
Wij streven er tevens naar om de 4500 residenten die straks op 
Post X hun kantoor zullen hebben een uniek thuisgevoel te geven. 
Niet enkel thuis op kantoor, maar voornamelijk thuis in de buurt. 
Want ook ‘de achtertuin’ van Post X blijkt een meer dan gezellige 
en aangename buurt te zijn. Post X slaat straks letterlijk de brug 
met de vernieuwde stationsbuurt, tientallen toprestaurants, tal 
van leuke caféetjes en shops. Straks leiden we u niet alleen rond 
op de site, maar leren we u ook uw buren kennen.

VAN DE MAKERS VAN 
TOUR & TAXIS
IRET Development is een toonaangevende projectontwikkelaar 
actief in de ontwikkeling van grootschalige binnenstedelijke 
vastgoedprojecten. Als trendsetter in de ontwikkeling van 
kantoorgebouwen nabij stationslocaties in grote steden is 
Post X terug een prestigeproject binnen de portfolio van IRET 
Development. Prestige voor de omgeving, voor de residenten en 
voor de buurt. Onze uitdaging bestond er in om niet alleen de 
Berchemse stationsomgeving aantrekkelijker te maken, maar 
tevens een project neer te zetten met de klemtoon op mobiliteit 
en duurzaamheid.

Stéphane Beel
Stéphane Beel Architects

John Eyers
Jasper-Eyers Architects

FACTS & 
FIGURES

130.000 m2 
kantoorruimte

10 oplaadpalen voor 
elektrische wagens

21 vluchten/week op 
luchthaven Antwerpen

4 fietsostrades

320.000 
passanten/dag

23 
treinbestemmingen

8 kantoorgebouwen

4.500 
residenten

1.000 
fietsstallingen

42 restaurants 
in de buurt ...

4 tramlijnen

40 
topbedrijven

1.000 
parkeerplaatsen

22 buslijnen

SERVICES

www.post-x.be

DUURZAME 
KANTOREN

MOBILITEIT


