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We laten architect Stéphane Beel en een aantal huurders aan het woord; verder belichten we 
verschillende services die binnenkort worden opgestart. Het aspect mobiliteit is en blijft uiteraard 
een hoofditem. We stellen jullie ook de beheerders voor. En je krijgt uiteraard wat informatie over 
de buurt.

De voorbije maanden is er enorm veel veranderd op en rond Post X. De vijf kantoorgebouwen aan 
de Ringkant zijn opgeleverd. Residenten Kuehne+Nagel, Crelan, KPMG en K-Law hebben zich 
gesetteld in gebouw 6. Coolblue heeft zijn intrek genomen in gebouw 5, waar ook OnlyHumans 
is gevestigd. Nieuw op het gelijkvloers van gebouw 5 is het pop-up restaurant OX, geïnstalleerd 
door de toekomstige uitbaters van het restaurant in het facilitair centrum. Dagelijks worden 
er huisgemaakte warme lunches, salades en heerlijk verse broodjes geserveerd. Verder is het 
binnenplein grotendeels in gebruik genomen en gaan een aantal diensten van start die de 
gebruikers van de site zullen ondersteunen zoals o.a. de deelwagens (Cambio, Car2Use), een 
bankautomaat, …

Aan de Singelkant is de realisatie van gebouw 8 en het facilitair centrum - dat in gebouw 9 
wordt ondergebracht - in volle uitvoering. Er zijn ondertussen ook contracten afgesloten met 
toekomstige bewoners van Post X. Proximus, Spaces (business centrum), Lidl (supermarkt), 
Messer, Zf Winds en EY hebben gekozen voor een Post X residentenschap. Welkom! 

De indrukwekkende bouwput (aan de Borsbeeksebrug met de hoek van de Singel) vertaalt 
de start van de werken van het nieuwe mastergebouw van de lokale politie Antwerpen. Deze 
belangrijke overeenkomst is eind 2017 ondertekend en zal de nieuwe werkplek of uitvalsbasis 
worden voor meer dan 2000 politiemedewerkers.

2018 luidt meteen ook de afwerking van de Post X-site in (behalve het mastergebouw). Medio 
2018 wordt de voetgangersbrug naar het Burgemeester Edgar Ryckaertsplein geïnstalleerd en zal 
het facilitair centrum aan de Singel klaar zijn voor inrichting van o.a. het hotel en businesscenter.

We nodigen jullie allen graag uit om het project te volgen via www.post-x.be. Aarzel niet om 
specifieke en relevante interesses en vragen met ons te delen. 

Intussen wensen we iedereen veel leesplezier!

Bob Verdonck,  
Projectdirecteur 
Post X - IRET

Beste lezer,

INHOUD

In deze tweede editie van Post X-zine 
komen een aantal thema’s aan bod  
die je als (toekomstige) gebruiker  
van de site zeker zullen interesseren.

Colofon
VU: Bob Verdonck -  

IRET Development 

Concept & vormgeving:  

WELL Communications

©2018 - Alle rechten voorbehouden. Niets 

uit deze uitgave mag worden gereproduceerd, 

opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens-

bestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of 

enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 

print-outs, kopieën of op welke manier dan ook, 

zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.
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Antwerps 
baken 

Een opmerkelijk

In het vorige Post X-magazine kreeg je een interview met  
het architectenbureau Jaspers-Eyers, één van de twee 
bezielers van deze site. Vandaag laten we het tweede  

bureau aan het woord: Stéphane Beel Architects. 

“Het Post X-project is eigenlijk ontstaan vanuit het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen”, aldus Stéphane Beel, “er zijn 
daarin een aantal ‘keien in de groene rivier’ aangeduid: 
locaties langs het groene gebied van de Singel waar plaats is 
voor de ontwikkeling van ‘top- en kantoorlocaties’, met een 
hoge toegankelijkheid, een sterke zichtbaarheid en een sterke 
regionale en internationale aantrekkingskracht. Post X is zo’n 
locatie.”

En ze is aantrekkelijk, want steeds meer bedrijven vinden hun 
weg naar de site. 
Stéphane Beel: “Dat was de bedoeling. Post X vormt niet enkel een 
nieuw baken in Antwerpen, maar maakt ook een directe verbinding 
met de dichtbebouwde binnenstad en het NMBS-station Antwerpen-
Berchem. Post X voegt dynamiek toe aan de buurt. En, wat de site ook 
zo aantrekkelijk maakt, is de manier waarop ze geconcipieerd is: het 
systeem van open ruimten in de stationsomgeving vloeit naar de site en 
mondt uit in een centrale open ruimte, namelijk een publiek binnenplein 
dat alle gebouwen rond zich verzamelt en verbindt. Er is veel aandacht 
besteed aan de beleving, aan het vinden van rust in de drukte van het 
dagdagelijkse. Zo is het binnengebied via een glazen wand akoestisch 
volledig afgeschermd van de ring.”

Onthaasten aan de rand van de stad.  
“In het masterplan is er een sterke opdeling tussen een zeer open 
karakter richting stad enerzijds, en een gevarieerd spel van volumes 
en een meer gesloten karakter in de richting van de ring, anderzijds,” 
aldus Stéphane Beel. “Wie het project vanop de ring ziet, ervaart het 
als één groot geheel, niet als afzonderlijke gebouwen. Verder hebben 
we veel aandacht gehad voor het ontwikkelen van een kwaliteitsvol 
binnenplein, waar werknemers tot rust kunnen komen en kunnen 
onthaasten. Er zit ook een zekere soberheid in de gebouwen, wat een 
extra element van rust geeft.”

Vandaag staat energiebesparing/duurzaamheid voorop. Hoe 
houdt Post X daar rekening mee?  
Stéphane Beel: “Er is een grote focus op duurzaamheid en de 
kantoorgebouwen zijn allemaal passief. Er wordt onder andere 
gebruik gemaakt van betonkernactivering, drievoudige beglazing en 
geautomatiseerde zonnewering. Bovendien werd voor de ganse site één 
dominant materiaal gebruikt, wat de samenhang versterkt en het afval 
tijdens de bouw zelf vermindert.” 
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Post X is een samenwerking tussen Stéphane 
Beel Archictets en Jaspers-Eyers Architects. Hoe 
bewaren jullie jullie identiteit in het grote Post 
X-verhaal?  
Stéphane Beel: “Beide bureaus zijn voor 50% in het 
project betrokken; Stéphane Beel Architects is de 
leidend ontwerper inzake masterplan, conceptvorming, 
ontwerp en esthetische uitwerking terwijl Jaspers-
Eyers Architects vooral de leiding neemt in de 
uitvoeringsfase. Tijdens het gehele proces is er een 
continu overleg en interessante kruisbestuiving tussen 
beide bureaus.” 

Beantwoordt Post X aan jullie visie op wat 
(bedrijfs)architectuur vandaag moet zijn?  
Stéphane Beel: “Het plan is zodanig flexibel 
opgebouwd dat het op verschillende manieren kan 
ingericht worden. We geven een basis die verschillende 
bedrijven naar eigen visie kunnen invullen, wat het 
ontwerp een zekere neutraliteit en flexibiliteit geeft. 
Los van het open karakter van de invulling, is Post 
X tegelijk heel sterk beeldbepalend. We hebben 
ons toegelegd op de spanning tussen openheid en 
karakter; op die manier konden we Post X makkelijk 
als baken laten functioneren. Een kantoor van de 
toekomst moet passief, flexibel en receptief zijn.”

Door wie of wat liet jullie bureau zich voor dit 
project inspireren?  
Stéphane Beel: “De sterk ritmische architectuur 
van Hilberseimer: de ordening, de cadans van 
open en gesloten volumes; ook de abdij van Le 
Thoronet in de Provence was een invloed, vooral 
dan de kloosterrondgang die door zijn rust de drukte 
begeleidt.”

Post X wil niet enkel een ‘bedrijfspand zijn’, maar 
legt een brug met de buurt. In welke mate houdt 
de architectuur daar rekening mee?  
Stéphane Beel: “Op verschillende manieren. Het 
project heeft een duidelijke verbinding met de stad, 
onder andere door de voetgangersbrug over de Singel 
die het binnengebied met het stationsplein linkt, een 
breed voetpad langsheen de Singel, openingen tussen 
de gebouwen en de brede hoofdtoegang tot de site. 

Aan de kant van het stadscentrum vind je bovendien het ‘kloppende 
hart’ van de site: winkels, horeca, een businesscentrum en een sport/
fitnesscentrum. Bovendien is dit facilitair centrum ’s avonds een lichtbaken 
voor de buurt, wat zorgt voor een zichtbare levendigheid. De gevel in 
natuursteen vormt een directe link met de Cogels Oyslei, en de stad. 

Is Post X een voorbeeld van hoe we in de toekomst werken en privé 
én mobiliteit zullen (moeten) benaderen?  
Stéphane Beel: “Ja, er werd voor dit project hard gefocust op mobiliteit. Er 
is sterk ingezet op faciliteiten voor fietsers, zoals de grote ondergrondse 
fietsenstalling, en voor voetgangers, met de brede helling richting 
binnenplein en een voetgangersbrug vanuit het station. Bovendien biedt de 
parking ook ruimte voor elektrische wagens. En, ook belangrijk, het Post X 
project brengt extra dynamiek in de buurt, niet enkel overdag, maar ook ’s 
avonds. Werknemers kunnen hier naar de winkel, iets eten in één van de 
eetgelegenheden of zich ontspannen.” 
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Locatie en 
vlotte mobiliteit
worden steeds belangrijker

CBRE is als enige makelaar actief in alle segmenten van het vastgoed: 
kantoren, winkelvastgoed, semi-industriële panden, hotels en 

residentiële panden. Voor al deze verschil lende segmenten biedt CBRE 
tal van diensten aan voor zowel de eigenaar als de gebruiker zoals 

verkoop, verhuur, investeringen, ontwikkeling, inrichting, beheer, 
financiering en schatting van gebouwen.

“In België heeft CBRE drie kantoren, ons 
hoofdkantoor in Brussel en een kantoor in zowel 
Antwerpen als in Diegem”, aldus Alexander 
Kortleve, CBRE Head of Office Agency Flanders, 
“Ons cliënteel varieert van kleinere bedrijven en 
multinationals, zowel nationaal als internationaal 
tot investeerders, eigenaars en huurders.”

Welke rol speelt CBRE in het Post X-verhaal? 
Alexander: “Wat Post X betreft, hebben we een 
open mandaat en kan CBRE, net zoals andere 
vastgoedmakelaars, contracten afsluiten met huurders. 
Zo hebben we Regus hier aan 4.000 m² kantoorruimte 
geholpen en hebben we ook voor invulling gezorgd in 
het horeca-gedeelte. We zijn momenteel nog aan het 
onderhandelen met andere huurders.”

Wat zijn volgens jou de grote troeven van deze 
site?  
Alexander: “De ligging is fantastisch. Er is vandaag 
een groot mobiliteitsprobleem én een tendens tot 
decentralisatie van bedrijven. Waar bedrijven vroeger 
één vestiging hadden, bijvoorbeeld in Brussel, 
verdelen ze nu hun werknemers over verschillende 
steden. Naast Brussel vind je van een bedrijf vaak ook 
vestigingen in Gent, Mechelen of Hasselt. Werkgevers 
willen natuurlijk dat er tussen die verschillende 
kantoren een mooie en vlotte connectiviteit bestaat. 
Post X speelt daar handig op in: je staat van de site op 
2 minuten in het station, en van daaruit zijn er vlotte 
verbindingen naar andere steden. Dat betekent dat 
werknemers minder vaak de auto moeten gebruiken, 
en dat de tijd veel efficiënter gebruikt kan worden. 

Een andere, grote plus, zijn de diensten in Post X: 
een hotel, een businesscenter, horeca... Tel daarbij 
een grote visibiliteit voor bedrijven en je weet meteen 
waarom kantoorruimte hier zo aantrekkelijk is.”

Mobiliteit wordt steeds belangrijker. Veel 
werknemers die hier komen werken, hebben 
geen auto meer nodig voor de woon-
werkverplaatsing.  
Alexander: “Ja, dat wordt toch belangrijker, merk ik. 
Bedrijven bepalen natuurlijk uiteraard zelf in hoeverre 
ze willen meegaan in dat groene denken, maar ik zie 
wel een modal shift. Bij onderhandelingen ervaar ik 
vaak dat bedrijven de omslag maken en de auto er 
vaker van tussen halen. Mensen komen doorgaans 
liever met de trein dan dat ze elke dag een uur of twee 

in de file moeten staan, zeker als je van de trein bijna 
meteen in je kantoor staat.”

Wat was jouw eerste indruk van de site?  
Alexander: “Vandaag is er nog veel te doen op het 
terrein, maar ik vind het allemaal efficiënt en elegant 
opgelost. Nu is het hier en daar nog werf, maar in 
de toekomst zal het facilitair centrum de spil van de 
site worden. Met de rechtstreekse verbinding via de 
voetgangersbrug over de Singel zullen ook mensen van 
buitenaf uitgenodigd worden om Post X te ontdekken.”

“CBRE is een van oorsprong 
Amerikaans bedrijf; het is de 

grootste vastgoedmakelaar ter 
wereld, met wereldwijd zo’n 
76.000 werknemers,” aldus 

Alexander Kortleve, CBRE 
director, “en met in 2017 een 

omzet van ongeveer 14 miljard 
euro.”

©CBRE - Campus West Linkeroever (Katwilgpark)
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A new way of working? Als bedrijf bli jf je maar beter niet te lang stilstaan. De 
wereld is in verandering. Nieuwe ideeën komen, oude verdwijnen. Vandaag l igt 
er een grote focus op het nieuwe werken, op flexibil iteit, op een mooie balans 

tussen werken en wonen. Work-life balance, met de werkvloer als verbindende 
factor. Post X past perfect in dat nieuwe werken-plaatje. De huidige huurders 

vertellen waarom ze voor Post X gekozen hebben. 

Wat zeggen 
de huurders? 

“OnlyHumans is een communicatiebureau dat merken 
helpt menselijker te worden,” zegt Philippe De Puydt, 
managing partner. “Dat is echt nodig, want in de 
digitale wereld vandaag staan bedrijven onder grote 
druk om “in the moment” te communiceren met hun 
klanten. Er wordt steeds meer geautomatiseerd, en 
dat dreigt merkcommunicatie onpersoonlijk te maken. 
OnlyHumans bouwt verhalen voor merken en zorgt 
ervoor dat ze de juiste mensen bereiken. We doen 
dat met een team van data-driven creatievelingen.  
Die combinatie is vrij uniek, maar noodzakelijk om 
relevante boodschappen te maken waarmee we de 
juiste snaren raken.”

Waarom kozen jullie voor de Post X-site?  
Philippe De Puydt: “De locatie en de faciliteiten 
enerzijds, en het gevoel op de werkvloer anderzijds. 
De hoge plafonds en de 360°-view maakt het een erg 
aangename werkplek.”

Hoe gaat Onlyhumans om met mobiliteit van de 
werknemers?  
Philippe De Puydt: “Wij voorzien voor onze mensen 
fietsvergoedingen en abonnementen voor trein of bus.”

Wat zijn voor jullie de grootste troeven van de 
Post X-site?  
Philippe De Puydt: “Naast bereikbaarheid zijn 
uitstraling en herkenbaarheid heel grote troeven. Onze 
klanten komen heel graag over de vloer, dat is toch 
telkens een beetje een ervaring. Die zal nog beter 
worden als alle werken achter de rug zijn.”

Post X wil een brug slaan met de buurt: sporen 
jullie jullie werknemers aan om de buurt te gaan 
ontdekken?  
Philippe De Puydt: “Wij houden regelmatig apero’s in 
één van de omliggende gelegenheden. Altijd gezellig.”

Post X bundelt een aantal diensten (crèche, was/
strijk, winkel, carwash, hotel) en neemt daarmee 
het voortouw in het nieuwe werken. Wat is jullie 
idee daarover?  
Philippe De Puydt: “We hebben er nog niet van kunnen 
genieten, maar vanaf het moment dat de faciliteiten 
beschikbaar zullen zijn, zal dat het leven van al onze 
werknemers ongetwijfeld gemakkelijker maken. Tijd is 
al zo schaars. Als je enkele karweitjes voor of na het 
werk kan doen, dan spaar je tijd voor andere, leuke 
dingen in het weekend.” 

Een bedrijf op mensenmaat, dat is OnlyHumans .  Ook zij  kozen ervoor om van Post X 
hun uitvalsbasis te maken. De combinatie tussen een gevoel van vrijheid,  
een makkeli jke bereikbaarheid en het fenomenale uitzicht gaven de doorslag. 

Happy employees, happy clients.
ONLYHUMANS
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Wat zijn voor jullie de grootste troeven van 
de Post X-site?  
Matthias De Clercq: “Coolblue groeit hard. 
Vorig jaar gingen er in het hoofdkantoor, de 
fysieke winkels of bij Coolblue bezorgt meer dan 
tweehonderd werknemers aan de slag. Er was 
nood aan een nieuw Belgisch hoofdkantoor. De 
nieuwe stek is maar liefst twee keer groter dan 
de vorige en biedt ons de kans om nog verder 
uit te breiden. De extra ruimte liet ons bovendien 
toe onze werkplek creatiever in te richten. 
Denk maar aan eigenzinnige vergaderzalen met 
klinkende namen als Frituur, Sinksenfoor, De Dijk, 
Donkey Kong, Portal Room, Ardennen, Fotobooth, 
Holland en de Bond-kamer. Namen die bedacht 
werden door de meer dan driehonderd Belgische 
Coolblue’ers.”

Waarom kozen jullie voor de Post X-site?  
Matthias De Clercq: “De bereikbaarheid van 
de Post X-site was een belangrijke troef. De 
site ligt op amper twee minuten wandelen van 
Berchem-Station en diverse tram- en bushaltes . 
De vlotte bereikbaarheid via de fietsostrades zorgt 
ervoor dat veel collega’s nu op twee wielen naar 
het werk komen. Tijdsbesparing in de woon-
werkverplaatsing is vandaag een echte luxe.  
We hebben onlangs ook met succes onze eerste 
stappen in Franstalig België gezet en zijn nog 
volop op zoek naar Franstalige Coolblue’ers voor 
onder meer onze klantendienst. Van NMBS-station 
Brussel-Noord sta je op een dik half uur in ons 
nieuwe hoofdkantoor. Dat betekent dat zowel 
Franstalig als Nederlandstalig talent makkelijk  
kan pendelen.”

“Coolblue  is een snelgroeiend e-commercebedrijf met negen winkels in Wilri jk, 
Lochristi,  Zaventem, Den Haag, Rotterdam, Eindhoven, Groningen, Utrecht en 
Amsterdam,” aldus managing director Matthias De Clercq. “Online verkoopt 
Coolbue producten in tien catergorieën gaande van telefonie en tablets, 
computer en netwerk, tuin en gereedschap tot koken en wonen. De omzet in 
2016 bedroeg 857 miljoen euro. Dat maakt van Coolblue één van de grootste 
e-commercebedrijven in Nederland en België.”

Post X bundelt ruimte voor creativiteit  
en een vlotte bereikbaarheid.

COOLBLUE
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D Post X &
de weg naar

BEREIKBAARHEID
VLOTTE

Niemand staat graag in de fi le. Fi les betekenen ti jdverlies en kosten werkgevers handenvol geld. 
Bovendien zijn ze nefast voor het mil ieu, de luchtkwaliteit en de gezondheid. De luchtkwaliteit 
in en rond Belgische grootsteden voldoet niet aan de Europese norm. We zijn een slechte 
leerling, maar er is wel veel goede wil .  Bedrijven en werknemers willen in dit kader ook hun 
maatschappeli jke verantwoordeli jkheid opnemen. Post X toont aan dat het ook écht anders 
kan. Alle alternatieve vervoersmiddelen die bijdragen tot mil ieuvriendeli jke en gezondere woon- 
werkverplaatsingen hebben hier hun plaats.

Trein, tram, bus, fiets 
Post X is vlot bereikbaar met alle openbaar 
vervoersmodi en fietssnelwegen. Tweewielers kunnen 
bovendien veilig gestald worden in de ondergrondse 
parking onder het facilitair centrum (gebouw 9) waar 
1000 fietsparkeerplaatsen zijn voorzien, inclusief 
een aantal oplaadpunten voor de elektrische fietsen. 
Verder is het gebruik van ‘vervoerscombinaties’ erg 
populair. Werknemers kunnen bijvoorbeeld thuis 
met de fiets vertrekken, de trein nemen, en vanaf 
Berchem station verder te voet naar kantoor of met de 
Velo naar een klant in het centrum.

Veel ondernemingen maken vandaag trouwens 
een mooie shift van een ‘car policy’ naar een 
‘mobility policy’, waarbij werknemers niet enkel een 
bedrijfswagen krijgen aangeboden, maar een volledig 
mobiliteitspakket. 

Zitten of stappen?  
Lazen we onlangs niet dat zitten het nieuwe 
roken is? En dat we, om onze fysieke gezondheid 
op peil te houden, best 10.000 stappen per dag 
maken? Ja. Veel mensen komen daar echter 
niet toe. Maar bedrijven die ervoor kiezen om 
hun kantoren in Post X onder te brengen, leggen 
een groot deel van hun werknemers ook aan 
een gratis gezondheidsinfuus. De voordelen van 
met de fiets naar het werk te komen, kennen 
we ondertussen: beweging voor en na het werk, 
even wat frisse lucht halen en een moment van 
rust. 

Ook wie met de trein komt, en het laatste stukje 
te voet aflegt, geeft zijn lichaam een cadeau: 
stappen is gezond. 

 
Wie bijvoorbeeld 10.000 stappen per dag zet, 
wat grosso modo overeenkomt met een half 
uurtje wandelen, zorgt voor een actieve en 
gezonde levensstijl. En je bereikt die 10.000 
stappen sneller dan je denkt. Een gemiddelde 
wandeling van en naar een openbaar 
vervoerhalte komt neer op zo’n 2500 stappen 
per dag. Dat is maar liefst een vierde van de 
dagelijkse stappen die je moet zetten om gezond 
te zijn. 

Of wat te denken van naar het werk joggen? Wie 
niet al te ver woont, bindt de sportschoenen aan 
en loopt toch gewoon naar het werk? Wil je je 
achteraf opfrissen, dan kan je in Post X gebruik 
maken van de douches in het facilitair centrum. 

Als er iets is dat werken in Post X zo aantrekkeli jk maakt, dan is het – naast de 
elegantie van de site en de ruime, moderne kantoren met fenomenaal uitzicht - 
toch de vlotte bereikbaarheid. Post X ademt mobil iteit en dynamisme. Met een 
uitgekiend openbaar vervoernetwerk en een feil loze toegankeli jkheid met de 

fiets, worden dageli jkse fi les stilaan een echo uit het verleden.
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Gezondere Mobiliteit

Elegant, goed voor de gezondheid en het milieu, 
zijn bedrijven die (elektrische) fietsen leasen, als 
volwaardig alternatief voor de dagelijkse woon-werk- en 
dienstverplaatsingen. Initiatieven zoals Cyclobility (www.
cyclobility.be) bieden volwaardige alternatieven aan voor 
de bedrijfswagen. “Wie bij ons een fiets least, krijgt er 
ook pechverhelping, schade- en diefstalverzekering en 
fietsonderhoud op het bedrijfsterrein bij”, aldus Hadiel 
Mohamed, co-founder. “Werknemers kunnen ervoor 
kiezen om alle accessoires die ze nodig hebben om 
dagelijks te pendelen, zoals regenkledij, fietstassen, een 
fietsstoeltje, mee op te nemen in de leaseovereenkomst. 
Cyclobility bestaat ongeveer anderhalf jaar; we zien dat 
de vraag stijgt, zowel bij werknemers als bij werkgevers. 
Iedereen wil een efficiëntere mobiliteit. De elektrische 
fiets is in staat om de auto te vervangen. Er kunnen 
grote afstanden mee worden afgelegd, en mensen 
komen niet helemaal bezweet aan op de bestemming. 
Je weet ook wanneer je je bestemming zal bereiken. 
De fiets maakt je dus terug meester van je tijd. Als 
bedrijven structureel fietsen aanbieden en de overheid 
fietsverplaatsingen blijft stimuleren, ligt een van de 
oplossingen voor het huidige immobiliteitsprobleem 
binnen handbereik.”

De fietsvergoeding bedraagt in Vlaanderen 23 eurocent 
per kilometer. Voor iemand die op 5 km van zijn werk 
woont, betekent dat een vergoeding van 46 euro per 
maand. (10 km per dag x 23 eurocent = 230 eurocent 
x 20 werkdagen). Hoe verder je van je werk woont, hoe 
meer je al fietsend kan verdienen. Nice incentive, neen? 

Een bedrijfswagen,  
maar soms liever de trein.

Een bedrijfswagen is meestal een groot gemak. Maar het gebeurt 
dat je na je uren op kantoor nog wat werk hebt en de avond graag 
voorbehoudt aan je gezin of je geliefde. Voor werknemers die een 
bedrijfswagen gebruiken, maar toch af en toe de trein willen of 
moeten nemen, heeft de NMBS een mooi project uitgewerkt: de 
Railease overeenkomst.

Afhankelijk van de gekozen formule kunnen werknemers 20, 40 
of 60 reisdagen vrij opnemen gedurende 1 jaar. Eén reisdag is 
goed voor een hele dag onbeperkt reizen op het hele NMBS-net en 
ook de vervoersnetten van De Lijn, TEC en de MIVB. Een prachtig 
voorbeeld van elkaar de hand reiken, want zowel de werkgever, 
de werknemer als het openbaar vervoer worden er beter van. En 
dat is, tenslotte, waar we allemaal naar streven. Een betere, vlot 
bereisbare wereld, voor iedereen.

Openbaar vervoer: don’t pass. 

Het openbaar vervoer kan beter. Je hoort het vaak. En het 
openbaar vervoer wordt ook beter. Onlangs breidde de NMBS 
zijn aanbod gevoelig uit, en lanceerde ze samen met De Lijn 
de City Pass. Een uitstekend initiatief, dat helemaal inspeelt 
op het hedendaagse mobiliteitsdenken: maak het voor de 
reizigers makkelijker om van punt A naar B te gaan, zonder 
dat ze er extra moeten voor betalen: met de City Pass komen 
de openbare vervoersmaatschappijen alvast tegemoet aan de 
verlangens van talloze reizigers. 

Met de City Pass mogen pendelaars binnen de stedelijke 
agglomeratie onbeperkt reizen met de trein, tram en de bus. 
Met de City Pass willen De Lijn en de NMBS mensen – die in 
en rond de stad wonen - aansporen om het openbaar vervoer 
meer te gebruiken en de auto thuis te laten. Voor werknemers 
die in Post X aan de slag zijn, betekent het alvast dat ze 
erg makkelijk kunnen pendelen tussen Antwerpen-Centraal, 
Antwerpen-Berchem, Antwerpen-Zuid, Antwerpen-Luchtbal, 
Antwerpen-Noorderdokken, Ekeren, Hoboken-Polder, Mortsel-
Deurnsesteenweg, Mortsel-Liersesteenweg, Mortsel-Oude-
God, Sint-Mariaburg en Zwijndrecht. 

(bron: mobiliteitsgids, Antwerpen)

Woon-werk afstand = 5 km
Heen en weer = 10 km 

Indien jouw werknemer 1 dag per week  
de wagen laat staan, bespaart hij/zij:  
10km x € 0,3460/km  
(gemiddelde autokost*) =  € 3,46/week
€ 3,46/week x 44 werkweken =  € 152,24/jaar
 
Fietsvergoeding:
10km/week x € 0,23/km =  € 2,3/week
€ 2,3/week x 44 werkweken =  € 101,2/jaar 

Wie dus 1 dag per week de wagen laat staan, 
bespaart alvast € 152,24 autokosten. Als hij of zij 
fietst en de werkgever een fietsvergoeding toekent, 
wint hij/zij nog eens € 101,2 erbij!

Wat levert het een werknemer op  
die 1 dag per week de auto laat staan? 

Recent onderzoek (Transmob project, VIM, 
2016) toont aan dat je met de fiets in een straal 

van 12 km in en rond Antwerpen een kwartier 
sneller bent dan met de wagen. Fietsende 

werknemers zijn gemiddeld een dag per jaar 
minder afwezig door ziekte. Bovendien zijn deze 

medewerkers productiever: fietsen zorgt voor 
minder stress en actievere medewerkers. 
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Park Inn by Radisson 
“De vergadering is uitgelopen en de laatste trein is al weg.” 
Het zou het begin kunnen zijn van een vervelende avond, met 
een lange zoektocht naar een rit naar huis. Maar dat hoeft 
het niet te zijn, want het Park Inn hotel biedt een oplossing: 
overnachtingsplaats, op de Post X-site. En dat is een grote 
aanwinst, zeker voor bedrijven die (internationale) gasten 
over de vloer krijgen. Een hotel regelen wordt kinderspel. Het 
Park Inn Hotel voegt kleur en dynamiek toe aan de site, en 
zorgt voor een onberispelijke ontvangst en dienstverlening. 
Je vindt Park Inn hotels in alle grote steden, en overal 
worden gasten met dezelfde egards verwelkomd. 
www.parkinn.com 

Spaces – Regus  
Na Diegem plant Spaces ook een vestiging in de Post X 
site. Met zijn innovatieve design-kantoren, coworkingplekken 
en vergaderzalen richt het bedrijf zich op zowel start-ups, 
freelancers als (inter)nationale ondernemingen die een 
inspirerende werkplek nodig hebben. “Spaces werd in 2006 
opgericht in Amsterdam met als doel het creëren van een 
creatieve, persoonlijke en stimulerende kantooromgeving,” 
aldus William Willems, directeur van IWG België.“Spaces 
is een plek waar gelijkgestemde start-ups, ondernemers, 
KMO’s en (inter)nationale bedrijven elkaar kunnen ontmoeten 
en inspireren. Spaces vergroot niet enkel het community-
gevoel, maar stelt ook een aantal services beschikbaar: wifi, 
een koffiebar, administratieve ondersteuning, een gevarieerd 
aanbod aan business events, netwerklunches, etc.”

William Willems: “Spaces tilt Het Nieuwe Werken naar een 
hoger niveau! We zorgen ervoor dat ondernemers succesvol 
kunnen zijn door hen de keuze te bieden om anders te werken. 
Door werken leuker, inspiratievoller en gevarieerder te maken, 
willen we de werk-privé balans optimaliseren. We zijn trots dat 
we ons concept nu ook in België kunnen aanbieden.”

Begin 2019 neemt Spaces zijn intrek in het prestigieuze 
kantorencomplex Post X in Antwerpen. Dit center zal zich 
uitstrekken over meer dan 4.000 m² op 4 verdiepingen in het 
‘Facilitair Centrum’ dat eveneens een hotel, restaurants, bar, 
lounge, supermarkt en fitnesscentrum zal omvatten. 
www.spacesworks.com 

Ox Contemporary Food Experience  
Omdat iedereen graag gezond eet en niet iedereen altijd 
veel tijd heeft om buitenshuis te gaan tafelen, is OX een 
welkome aanwinst op de Post X-site. Een vernieuwend 
healthy food concept met dagverse en kwalitatieve 
producten. Je krijgt er zelfs mee hoeveel koolhydraten in 
je maaltijd zitten. Bij OX vind je heel wat lekkers voor de 
lunch, gaande van ovenverse broodjes, vers gemaakte 
salades, eigenbereide soepen en elke dag een warme 
hoofdschotel. Zin in een klassiek koninginnenhapje of een 
yummy spaghetti? Het kan. Naast lekkere maaltijden en 
broodjes leent OX zich perfect voor verschillende events, 
gaande van verjaardagen, productvoorstelling, jubileum, 
ochtendlijke vergaderingen of lunchmeetings. Is het tijd 
voor een bedrijfsfeestje? Dan zorgt OX voor verrukkelijke 
hapjes of stel je samen een persoonlijke receptie of menu 
samen. Een vergadering of een receptie op kantoor? Dan 
doe je toch gewoon een beroep op de OX-take-out-service? 
Je laat 24u op voorhand weten wat je wensen zijn, en de 
broodjes worden op tijd geleverd. 

De pop-up kan buiten de normale openingsuren privatief 
worden gebruikt. Tijdens de normale openingsuren van 11 
tot 14u kunnen we een gedeelte van de pop-up privatief 
afbakenen.

En, OX is helemaal mee met de tijd. Hier betaal je niet 
langer cash, maar wel met je bank- of kredietkaart of 
met je smartphone. Dat kan via de OX CFE app of via de 
terminal in het restaurant. Wie zich registreert, geniet 
meteen ook van het loyalty programma. 

Wie werkt in een van de kantoren op de Post 
X-site zal het zeker beamen: Post X bundelt 
alles wat een werknemer anno 2018 graag 
verlangt: vlotte bereikbaarheid, gecombineerd 
met een fantastische locatie en services-
on-site. Wie laat werkt en nog inkopen moet 
doen, weet dat het vaak een race tegen de 
sluitingstijd kan zijn. Wie op de Post X-site 
werkt, kan privé en werk makkeli jker plannen, 
dankzij  de aanwezige services. We zetten de 
nieuwkomers hier graag nog even in de kijker. 

wat een 
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Troeven
in de buurt van Post X

Post X is een baken. Een nieuw landmark in Berchem, een site die straalt van 
het leven en buzzt met bedrijvigheid. Die nieuwe dynamiek straalt ook af op de 
buurt. Na – of voor – de werkuren en ti jdens de pauzes valt in de (onmiddell i jke) 
omgeving heel wat te ontdekken. Shoppen, eten, drinken en ontspanning. Wie in 

Post X werkt, weet zich omringd door leuke en te ontdekken plekken. 
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  JARDIN PUBLIC 
  RESTAURANT

Wat ooit een kunstenaarswoning was, is nu een dynamische, bruisende en gezellige brasserie/
restaurant. Jardin Public ontleent zijn naam aan het parkje waar de brasserie gelegen is. 
Maar Jardin Public is meer dan een brasserie/restaurant: ook op de eerste étage heeft Jardin 
Public veel te bieden. De polyvalente zalen lenen zich perfect voor seminaries, familie -of 
bedrijfsdiners. En ’s zomers? Dan is het lekker genieten op het terras. In de keuken zorgen chef 
Ben Van den Wijngaert en zijn brigade voor klassiekers met een hedendaagse twist. 

De troevenkaart 
- Service, kwaliteit, beleving. 
- Zowel kleine snacks als uitgebreid diner. 
- 2 gangen lunchmenu à € 25, inclusief dessert € 31.50 
- Mooie menukaart met steeds extra suggesties aangepast aan het seizoen  
- Een oase van rust en groen op wandelafstand van Post X 
- Op de kaart klassiekers, volgens de regels van de kunst en een eigenzinnige interpretatie 
- Mooie porties, fijn gepresenteerd en pure smaken.   

Wanneer? 
Alle dagen open vanaf 12u, voor seminaries ed. gelden andere uren. 
De keuken is doorlopend open van 12u00 tot 21u00. 

Contact 
Jardin Public - Lodewijk Van Berckenlaan 146, 2600 Berchem 
T  03 322 65 63 - E  info@jardinpublic.be

www.jardinpublic.be
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  BELAIR ANTWERPEN 
  RESTAURANT 
Tafelen met zicht op de landingsbaan? Dat is niet iets wat je 
elke dag doet. Een unieke ervaring, als het ware, en niet enkel 
uitzicht, maar ook wat er op het bord verschijnt: een klassieke 
kaart, vol smaak, met verschillende suggesties. ’s Winters 
aangenaam binnen en ’s zomers genieten op het dakterras. 

Troevenkaart 
- Uiterst geschikt voor groepen (tot 80 personen) 
- Ideale locatie voor een zakelijke receptie,  
 een personeelsdiner, een gezellig samenzijn 
- Perfect zicht op de luchthaven en  
 het luchthavengebeuren. 
- Zomers dakterras - vanaf 1 april tot 30 september  
- Op het terras worden geen maaltijden geserveerd,  
 wel tapasbordjes, apero of koffie na de maaltijd.

Wanneer?  
Dagelijks geopend vanaf 11u. De keuken is geopend vanaf 
11u30 tot 17u (kleine kaart op ma + di) en tot 20u30 
(van woe-zo). Op maandag en dinsdag gesloten om 18u. 
(uitgezonderd op feestdagen gelden de normale openingsuren)

Contact  
Luchthavenlei z/n bus 7, 2100 Antwerpen 
T 03 239 14 08 - E antwerpen@belair.be

  DE KOERANT 
  DAGBLADHANDEL

Dagbladhandel De Koerant is een begrip in Berchem. Al sinds 1954 kunnen 
mensen er terecht voor hun dagelijkse portie leesvoer. Het verhaal dat ooit 
begon aan Berchem station verplaatste zich in 1972 naar de Statiestraat. 
Vandaag staat de derde generatie achter de toonbank. Je kan bij De Koerant 
terecht voor alles wat je in een dagbladhandel vindt, van kranten, tijdschriften 
tot magazines. Speciaal is wel de humidor met Cubaanse sigaren, een item 
dat dagelijks verkocht wordt. Lotto spelen? Geen probleem. En als je een 
pakje wil versturen, dan kan je hier ook terecht, want De Koerant is een 
ophaal/terugstuurpunt voor de pakjesdiensten DHL en DPD. 

Wanneer? 
Weekdagen:  van 6u tot 18u 
Zaterdag:  van 6u30 tot 18u 
Zondag:  gesloten

  MADAM TOERTJES 
  BLOEMENHANDEL

Zeg het met een bloemetje. Tijd voor een bedrijfsfeest dat je 
wil laten opsmukken met prachtige bloemendecoraties? Zoek 
niet langer en ga langs bij Madam Toertjes. Niet fysiek, maar 
wel online. 

“Ik verzorg alles van bloemen en decoratie voor babyborrels, 
trouwfeesten, bedrijfsfeesten,” zegt Sofie Leysen, ook wel 
Madam Toertjes. “Steeds vers, met een zweem van humor en 
veel liefde voor het vak samengesteld.”

“Toegegeven, Madam Toertjes is een naam die je misschien 
sneller bij een taartenbar zou verwachten,” lacht Sofie 
Leysen, “maar de naam sluit wel perfect aan bij wie ik ben. 
Er zit een groot stuk humor ik wat ik maak. De ene keer 
speels, dan weer wat wilder of romantisch. Ik wil mijn klanten 
verrassen, inspireren en ontroeren.” 

Troevenkaart 
- Speelse, wilde of romantische bloemencreaties  
- Origineel 
- Kleurrijke bloemencombinaties

www.bymadamtoertjes.be
  PICCO BELLO FOODS 
  CATERING 

Wie Picco Bello Foods zegt, zegt kwaliteit, een ruime keuze en dagvers. Je 
kan er terecht voor fijne vleeswaren, belegde broodjes, confiserie en een 
assortiment aan detailproducten. Bovendien kan je er soep krijgen of een 
lekkere maaltijd. En mocht je nood hebben aan een traiteur, dan springt Picco 
Bello Foods graag bij: buffetten, warme maaltijden, fijne vleeswaren schotels, 
broodjesmaaltijden, barbecues, etc. – zowel voor bedrijven als particulieren. 
Picco Bello catert naar de wens van de klant en houdt – uiteraard – rekening 
met suggesties. 

De troevenkaart 
- seizoensgebonden bereidingen  
- aardbeien en snoeptomaatjes tijdens de zomer (recht van de teler), asperges  
 in de lente, Hollandse maatjes op het moment dat ze het lekkerst zijn, etc. 
- afwisselend assortiment en nieuwe producten  
- scherpe prijs, superbe kwaliteit  
- passie voor het vak en een gratis glimlach, met aandacht voor de klant ... 

Wanneer?  
Maandag - Vrijdag: 8u30 - 18u 
Zaterdag:  GESLOTEN 
Zondag:   8u - 14u

Contact 
Picco Bello Foods - Gitschotellei 218, 2140 Borgerhout 
T  03 667 69 99

www.piccobellofoods.be
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  ERWIN LAURIKS 
  FIETSHERSTELDIENST

Bij Post X zijn we fan van mobiliteit en 
duurzaamheid. In onze way-of-work hebben 
we veel aandacht voor de fiets. De keuze om 
de Post X-gebouwen hier neer te planten, is 
gestoeld op een vlotte bereikbaarheid, met 
het openbaar vervoer en de fiets. Steeds meer 
mensen schaffen zich een (elektrische) fiets aan, 
en gebruiken die voor de woon-werkverplaatsing. 
Maar wat als je fiets plots een lekke band heeft 
of je licht dienst weigert. Zelf herstellen, dat 
kan, maar daar heb je niet altijd tijd voor of heb 
je geen kaas van gegeten. Gelukkig komt de 
fietshersteller to the rescue! 

Zoals Erwin Lauriks, coördinator van vzw 
Werkmaat stelt: “Het gebruik van de fiets 
zit inderdaad in de lift; de stad promoot het 
fietsgebruik. Als er iets loos is met de fiets, dan 
komen wij langs. Wij bieden bedrijven mobiel 

fietsherstel aan. Bij een fietspanne komen we 
de fiets ophalen en doen we de herstelling in 
ons atelier. De fiets wordt dezelfde dag nog 
teruggebracht. De facturatie verloopt via een 
digitaal platform. Wij garanderen dus dat elke 
fietser veilig terug naar huis kan. En, vergeet 
niet dat er in Berchem-station ook een fietspunt 
gevestigd is, waar iedereen elke dag terecht kan 
voor een dringende fietsherstelling.”

Contact fietspunt Berchem 
T 03 281 16 58 
NMBS- station Berchem 
Openingsuren: 7 tot 19 uur

Contact Mobiel fietsherstel 
T 03 888 81 36 
Openingsuren: 8 tot 18 uur

www.mobielfietsherstel.be

  BAKKERIJ GOEIEMORGEN 
  BAKKERIJ

Al sinds 2012 kan je bij bakkerij Goeiemorgen niet enkel terecht voor 
kwaliteitsvol en lekker natuurlijk biologisch brood, maar ook voor 
een (takeaway)lunch. Bij bakkerij Goeiemorgen vind je de broden van 
Bakkerij Dockx uit Nijlen en van Biolocal uit Itegem. “Het assortiment 
is door de jaren heen uitgebreid,” aldus Daniël, die de zaak samen 
met Raphaëla uitbaat. “Van maandag tot vrijdag verkopen we tijdens 
de lunchuren de inmiddels wijd en zijd bekende vegetarische en 
vegan broodjes. En elke maandagochtend vind je het menu voor de 
week op onze Facebook-pagina.” 

Een greep uit het aanbod? Jazeker. 
- De Zwaaiende Zwitser - met emmenthaler kaas (3,90 euro) 
- Vlaanderen Mijn Land - met jonge kaas (3,70 euro) 
- Viva Italia - mozzarella (3,70 euro) 
- Brave Burger - met huisgemaakte sojaburger (3,90 euro) 
- La Douce France - met geitenkaas (3,70 euro) 
- De Auberginaliteit - met geroosterde aubergine (3,90 euro) 
- Hallo Tokio - een east-meets-west sandwich,  
 met huisgemaakte soya burger (3,90 euro)

Wanneer?  
Maandag tot vrijdag 06:30u - 18:00u 
Zaterdag  07:30u - 14:30u

Contact 
Bakkerij Goeiemorgen - Statiestraat 169, Berchem 
T 03 239 27 40 - E goeiemorgenbakker@skynet.be

Bakkerij Goeiemorgen

  DE TROUBADOUR 
  RESTAURANT

Prachtig restaurant waar je uitstekend tafelt en met heel veel 
egards wordt verwelkomd door John Verbeeck, de eigenaar. 
Verbeeck was ooit de chef-kok, maar hing zijn koksvest 
aan de haak om zich helemaal op zijn klandizie te kunnen 
concentreren. En dat merk je. Hier zijn klanten koning. Een plek 
voor fijnproevers, wat ook de inspecteurs van de Michelin Gids 
opviel, want ze bedachten de zaak met de titel Michelin Bib 
Gourmand en Gouden Vork als beste restaurant van Antwerpen. 
Ideaal voor een gezellig diner – romantisch of informeel met 
vrienden – of voor een feestje, een conferentie, een voordracht. 
Op de eerste verdieping vind je een privélounge in een cozy 
huiskamersfeertje. Nood aan een uitstekende traiteurdienst? 
Ook hiervoor ben je bij De Troubadour aan het juiste adres. 

De troevenkaart 
- Lunchdeluxe - 35 euro all in, op 1 uurtje tijd krijg je  
 een tweegangenlunch approved by Michelin, mét héérlijke  
 wijntjes en water.  
- Lunchmenu - 26 euro  
- Ontdekkingsmenu - 37 euro - driegangenmenu  
- ‘Grand tasting’ van 6 gerechtjes in een sharing-concept -  
 49 euro  
- Parking 20 meter om de hoek (1,5 euro)

Wanneer? 
Elke dag van 12u tot 14u30 & 18u30 tot 22u.  
Maandag & zondag gesloten. 

Contact 
De Troubadour - Driekoningenstraat 72, 2600 Berchem 
T 03 239 39 16 - E info@detroubadour.be

www.detroubadour.be
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Property Services 
“Property Services beheert de gebouwen in 
eigendom van IRET. Wij staan in voor onder 
andere het opstellen en up-to-date houden van de 
reglementen zoals ROI, werf- en werkvoorschriften, 
brandveiligheid en dergelijke. En we zorgen ervoor 
dat ze nageleefd worden. Eén van onze kerntaken 
is het opvolgen van de inhuizing van de huurders. 
Wij zijn ook aanwezig bij de voorbesprekingen 
en de plaatsbeschrijving om de huurder bij te 
staan waar mogelijk. Hetzelfde herhalen we op 
het einde van de huurovereenkomsten. Onder de 
meer terugkerende taken horen onder andere 
het financieel en administratief opvolgen van 
provisies, afrekeningen, huuropvraging, het 
verrekenen van taksen, rapportage, het opstellen 
van onderhoudscontracten, en het bijsturen 
en opvolgen van contractanten. Ook eventuele 
schadegevallen handelen wij af, van A tot Z. 
Property Management is echt een veelomvattende 
job. Kort samengevat: we bundelen alle taken die 
rechtstreeks te maken hebben met de zorg voor de 
gebouwen, intern en extern.”

Goede afspraken maken goede vrienden 
Olivier: “Wat wij niet doen, zijn 
huurdersonderhandelingen, strategische 
onderhandelingen en dies meer. Wel zijn we het 
aanspreekpunt voor elk zittend bedrijf. Hebben 
huurders een logistieke vraag, dan kunnen ze - 
zelfs wanneer de vraag verder reikt dan de het 
gemeenschappelijke - bij ons terecht. Stel dat 
iemand een extra vuilniscontainer nodig heeft 
of te kampen heeft met een verlichtings- of 
elektriciteitsprobleem, dan zorgen wij voor een 
oplossing.” 

Bart: “Ons team staat ook buiten de kantooruren 
stand-by. Naast een beheerder on site is er ook 
een back-up, een financiële beheerder en een 

assistente. Naast regelmatige contacten met 
huurders is het even belangrijk om een goede 
verstandhouding op te bouwen met de contractors. 
Een site als deze van Post X kan niet zonder 
beheerder.”

Sleutelfunctie 
Olivier: “Ik ben de property manager en ben hier 
vrijwel altijd. Ik ben op de hoogte van het reilen en 
zeilen in de gebouwen. Dat gaat van weten welke 
sleutels op welke deur passen en tot en met het 
opvolgen van alle technische aangelegenheden. 
Mijn job houdt in dat ik alle mogelijke problemen 
moet voorkomen door proactief met de site en 
de huurders om te gaan. Het spreekt voor zich 
dat een beheerder goed prioriteiten moet kunnen 
stellen. Ik begin de dag steeds met een rondgang 
door de Post X-site; als er ergens een probleem is, 
zorg ik snel voor een oplossing, bij voorkeur voor 
de huurder enige hinder ondervindt. Wij bekijken 
de gebouwen alsof het de onze zijn. Huurders 
hebben recht op het comfort waarvoor ze betalen.” 

Fijne mix, prachtige mobiliteit 
Olivier: “Ik vind de diversiteit in Post X een groot 
pluspunt. Er is een mooie mix aan bedrijven, 
iets wat in de toekomst nog zal vergroten. Qua 
mobiliteitsgemak is dit ook echt een toplocatie. 
Treinen, bussen en trams stoppen amper twee 
minuten stappen van de site. De residenten krijgen 
met Post X bovendien een zichtlocatie. Via de 
grote LED schermen worden de bedrijfslogo’s 
geprojecteerd: dit genereert naambekendheid en 
zorgt voor publiciteit naar alle passanten op de 
Ring. En ten slotte is de buurt ook fantastisch: 
ik heb hier lang gewoond; er is hier heel veel te 
ontdekken, van restaurants, lunchbars tot leuke 
koffieplekken, zoals Bar Maurice en Watman. Er is 
al veel, maar er blijft nog veel ruimte voor groei.”

Olivier Claessens en 
Bart Van den Berg 
Post X-beheerders

DE PERSOON ACHTER...

Post X is het meest prestigieuze nieuwe kantorencomplex langs de Antwerpse Ring naast NMBS-station Antwerpen-Berchem.  
Dit unieke project combineert duurzame kantoren met een optimale visibiliteit, een omvangrijk dienstenaanbod en de grootste 
troeven op vlak van mobiliteit.

Waar mobiliteit, 
duurzaamheid en 

diensten elkaar 
de hand reiken.

x Toplocatie inzake mobiliteit 
 - Rechtstreekse verbinding met NMBS-station Antwerpen-Berchem 

 - Groots aanbod aan bus-en tramlijnen 

 - Onmiddellijke connectie met fiets-o-strades

x Uniek aanbod aan diensten : 
 - Fietsverhuur - Deelauto’s - Fitness 

 - Strijkservice - Kinderopvang - Restaurants 

 - Catering - Vergaderfaciliteiten - ...

Post X is een realisatie van IRET   -    POST X -  Borsbeeksebrug - 2600 Antwerpen

www.post-x.be
Meer weten? 
Neem een kijkje op www.post-x.be. Wij werken graag samen met u  
een pasklaar voorstel uit op maat van uw ambitie en groeipotentieel.

*way of workinga new



Borsbeeksebrug, 2600 Antwerpen 
03 361 03 80 - info@post-x.be

www.post-x.be


