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Wij van IRET Development, projectontwikkelaar van dit gemengd stedelijk 
vernieuwingsproject aan Berchem Station, willen jullie informeren over alle aspecten 
van deze bijzondere site met kantoren, een opleidingscentrum, retailmogelijkheden 
en ontspanningsfaciliteiten.

POST X is namelijk een nieuw ‘WOW’ project ! ‘WOW’ zoals de afkorting voor 
‘Way of Working’… ‘WOW’ zoals een sterke uiting van enthousiasme en positieve 
energie, waarvan alle stakeholders getuigen.

Zo komen de architecten aan het woord. Zij beschrijven hun ideeën bij de uitwerking 
en de evolutie van het masterplan. De invulling van de 130.000 m² die zullen 
gerealiseerd worden, werd in nauw overleg tussen de stad en de ontwikkelaar 
uitgewerkt, in functie van gebruikers, buurtbewoners en passanten waar we niet 
alleen letterlijk, maar ook figuurlijk een brug willen slaan. 

Verder in deze editie laten we jullie kennismaken met verschillende initiatieven. 
Zo hebben we de Post X-ambassadeurs: horeca- en handelszaken uit de directe 
omgeving waarmee we een connectie willen maken. We laten enkele huurders of 
residenten aan het woord: zij wensen in de eerste plaats voor hun werknemers een 
aangename werkplek te creëren. We overlopen onze toegevoegde diensten: deze 
zorgen voor een optimale praktische ondersteuning van de werknemers en dragen 
bij tot het WOW-gevoel.

Mobiliteit zal een blijvend thema zijn in de verschillende edities in het Post X 
Magazine. De levendige omgeving van Berchem-station moet een plek worden, waar 
veilige verplaatsingen de sleutel zijn tot een harmonieuze omgeving. De belangrijke 
rol van het openbaar vervoer en de plaats van de fietsers kunnen niet genoeg 
benadrukt worden. 

Hopelijk vinden jullie de informatie die jullie zoeken terug in onze thema’s. Graag 
nodigen we jullie ook uit om jullie specifieke en relevante interesses of vragen met 
ons te delen. We voegen deze toe in een volgende editie.

Intussen wensen we jullie veel leesplezier!

Bob Verdonck,  
Projectdirecteur 
Post X - IRET

Beste lezer,

INHOUD

Het is met trots dat wij jullie  
het allereerste nummer  
van het gloednieuwe  
Post X-zine voorstellen! 

Colofon
VU: Bob Verdonck -  

IRET Development 

Concept & vormgeving:  

WELL Communications

©2017 - 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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omarmen  
de toekomst 

Kracht en eenvoud 

Post X is een prachtige samenwerking tussen verschil lende 
actoren. Voor de architectuur tekenden verantwoordeli jk: 

Jaspers-Eyers en Stéphane Beel.  We legden ons oor even te 
luister bij  architectenbureau Jaspers-Eyers.
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“Er is al een hele weg afgelegd”, vertelt Joseph Van Den Eerenbeemt, 
projectarchitect “tussen wat er aanvankelijk op de site stond en 
wat er nu al gerealiseerd is. Het oude postsorteercentrum, een in 
zichzelf gekeerd gebouw dat totaal geen connectie had met de stad, is 
veranderd in een open kantoorsite die aansluiting vindt bij de huidige 
eisen van kantoorgebouwen, zowel wat betreft flexibiliteit, mobiliteit 
als duurzaamheid. “

“Post X is een moderne kantoorsite, een baken langs de Antwerpse ring met een 
zeer grote visibiliteit. Het was niet de bedoeling om een eenzijdige kantoorsite 
neer te poten, maar een plek waar verschillende maatschappelijke doelen 
verenigd worden. Post X is meer dan een verzameling verhuurbare kantoren: het 
is een site die het nieuwe werken perfect omarmt. Met de aanwezigheid van een 
school, een facilitair centrum, winkels, horeca en een politiekantoor is Post X 
een onderdeel geworden van de binnenstad. De site is volledig multifunctioneel 
en is ook qua uitzicht gevarieerder geworden dan aanvankelijk gedacht.”

 

Passiefkantoren. En... actie!  
“Met een energiepeil van E50 als streefdoel wordt dit het eerste 
passiefkantoorgebouw in Antwerpen. Meteen een referentieproject wat 
duurzaamheid betreft, waarbij alle parameters in rekening zijn gebracht, van 
oriëntatie en beglazingsratio tot de technieken zoals betonkernactivering.” 

“Alle kantoren aan de ringzijde werden ontwikkeld onder de noemer 
passiefkantoor”, aldus John Eyers. “Je ziet dat bijvoorbeeld aan de zonwering. 
Verder hebben we ervoor gekozen om met niet te veel glas te werken, want met 
meer dan 30% glas in de gevels krijg je dat passieflabel niet. De keuze voor 
minder glas heeft uiteraard een invloed op de architectonische expressie.”

Het is de bedoeling dat de Post X-site futureproof is en dat het complex 
lang gebruikt wordt. In hoeverre kan je als architect rekening houden 
met de toekomst én met het veranderende eisenpakket wat de invulling 
van kantoorgebouwen betreft?  
John Eyers: “Dat is net de uitdaging die we aangaan, Post X is zijn tijd op 
veel vlakken vooruit en zal dat nog een tijdje blijven in vergelijking met andere 
gehandhaafde en bereikte normen, vooral op vlak van sustainability. We gaan 
mee met deze tijd en ontwikkelen uiteraard met de blik op de toekomst. 
Zeker op deze locatie, want Post X zit als het ware bovenop een openbaar 
vervoersnetwerk. Ik denk dat de auto in de toekomst steeds meer weggedrukt 
zal worden, ten voordele van de fiets. Dat is iets waar we tijdens het uittekenen 
van de plannen rekening mee gehouden hebben: de parkeergarages zijn 
modulair en kunnen vrij eenvoudig aangepast worden naar fietsenstallingen. 
Wat dat betreft is deze locatie ook heel goed verankerd in het netwerk van het 
openbaar vervoer. Qua duurzame ontwikkeling zit het met Post X echt wel goed.”

De gebouwen zijn als het ware modulair en makkelijk aan 
te passen naar de noden van het moment.  
John Eyers: “We hebben de focus gelegd op een vrije 
plattegrond, waarin het nieuwe werken of vernieuwde werken veel 
aandacht krijgt en makkelijk in de kantoren ingepast kan worden. 
Kijk, vandaag is het de trend om met z’n allen op één plateau 
te werken, zonder kantoormuren. Maar het kan best zijn dat dat 
in de nabije toekomst opnieuw anders ingevuld wordt en dat 
mensen weer alleen willen zitten. We hebben rekening gehouden 
met die flexibiliteit. De basisvereisten als licht, transport via liften 
en sanitair zitten op een vaste plaats, maar hoe bedrijven de 
kantoren verder invullen, is eigenlijk volledig vrij.”

Heeft Jaspers-Eyers bij het uittekenen van de 
Post X-plannen compromissen moeten maken wat 
architecturale invulling betreft?  
Jean-Michel Jaspers: “Neen, de stad, de ontwikkelaar en 
de architecten hebben elkaar daar vrij snel in gevonden. In het 
masterplan zijn we altijd wat terughoudend geweest inzake 
expressie; Post X mocht geen ‘schreeuwerige’ architectonische 
mastodont worden, noch in materiaal of sculptuur. Hier bepalen 
het ritme van de gebouwen samen met het plein het algemene 
gevoel. Het centrale plein verbindt als gemeenschappelijk gebied 
de verschillende kantoren.”

En de connectie met de buurt was ook een belangrijk punt. 
Jean-Michel Jaspers: “Er stond al een gigantisch gebouw, 
volledig in zichzelf gekeerd, dat geen enkele connectie had met 
de stad. Er was veel vervoer, veel aan en af rijdende postwagens, 
en dat zal nu veranderen. Het verkeer zal zich hoofdzakelijk 
verplaatsen op de uren dat mensen toekomen of vertrekken. 
Tussen die uren wordt Post X een fijne plek om te werken.” 

In deze editie kwamen de architecten van Jaspers-Eyers 
aan het woord. Volgende editie reserveren we een plek  
voor architectenbureau Stephane Beel.
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Tussen werken 
en werkvloer:

Group Hugo Ceusters – SCMS NV  
kent het klappen van de zweep.

60.000 vierkante meter kantoorruimte. Dat zijn grossomodo 12 
voetbalvelden. Kri jg dat maar eens gevuld. Voor Group Hugo 
Ceusters – SCMS NV is dat – zonder te overdrijven – a walk in 

the park. Group Hugo Ceusters – SCMS NV helpt al ruim 70 jaar 
allerhande bedrijven aan nieuwe of grotere kantoorruimtes. 

1947. Dat is het jaar waarin Hugo Ceusters zijn 
bedrijf boven het doopvont hield. Anno 2017 is 
Group Hugo Ceusters – SCMS NV gespecialiseerd 
in vastgoedmakelaardij en investeringsadvies, en 
dat zowel op nationaal als op internationaal niveau. 
Bedrijven die bij Group Hugo Ceusters – SCMS NV 
aankloppen weten waar ze aan toe zijn: passie, 
toewijding, een unieke expertise én waardevolle 
relaties. Het is vandaag de grootste onafhankelijke 
speler in het Belgisch commercieel vastgoed, en de 
belangrijkste speler op de Vlaamse kantoormarkt. 

Hoe uniek is een project als Post X, in 
vergelijking met andere projecten waar  
jullie professioneel mee aan de slag zijn?  
Met 130.000 m² dynamische invulling van 

‘kantoorruimtes’ op een unieke locatie en waarvan 
de eigenaar voortdurend meedenkt in een langdurige 
samenwerking, is dit geen project wat dikwijls 
voorgesteld wordt. Het is een uniek gegeven, en een 
prachtige opportuniteit.

Wat zijn voor jullie de grootste troeven van  
de Post X-site? Of anders, hoe prijzen jullie  
de site aan? 
De dynamiek die wordt gecreëerd door de ligging 
aan het station van Berchem, de rechtstreekse 
verbindingsbrug voor voetgangers, de grote 
beschikbare plateaus met veel lichtinval en top-
visibiliteit... dat zijn toch enorm grote troeven. We 
hebben een gelijkaardige ervaring met IRET op andere 
Antwerpse locaties, zoals het Kievitplein en Onyx 

“Voor Post X treden we op als 
makelaar; we trachten alle 
partijen die gebaat zijn bij 

een grotere oppervlakte en 
zich op een stationslocatie 

wensen te vestigen, proactief 
te benaderen en er een 
huurovereenkomst mee  

af te sluiten.”

(Singel); dat waren vruchtbare, succesvolle en zeer 
waardevolle projecten. IRET erkent steeds de rol van 
de makelaar, wat altijd veel goesting geeft om met hen 
te werken.

Welke huurdersprofielen zoeken jullie specifiek?  
Gevestigde bedrijven kunnen zich op Post X vestigen. 
Het gaat dan hoofdzakelijk om bedrijven met veel 
personeel en die de faciliteiten van het openbaar 
vervoer inzien als een groot pluspunt, evenals de 
visibiliteit en de duurzaamheid.

Vele handen maken het werk licht. Om duizenden 
vierkante meter kantoor te vullen, heb je  
makelaars nodig met veel kennis van zaken.  
In editie twee laten we CBRE aan het woord. 
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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? 

CEO Koen Maerevoet licht de keuze voor  
Post X toe:  
Post X sluit perfect aan bij de vestigingsfilosofie van 
KPMG. KPMG heeft altijd al veel aandacht gehad voor 
een aangenaam werkkader, aandacht voor ecologie 
en een optimale bereikbaarheid. Dat laatste wordt in 
de toekomst nog belangrijker dan het nu al is. KPMG 
verwacht dat de nabijheid van openbaar vervoer zal 
zorgen voor een duurzamer mobiliteitspatroon van 
zijn werknemers. We promoten dat trouwens al in 
ons personeelsbeleid: werknemers kunnen hun ideale 
vervoersmix ‘à la carte’ samenstellen door middel van een 
flexibel verloningsplan, ook wel cafetariaplan genoemd.

KPMG zet hard in op duurzaamheid. 
De keuze om te verhuizen naar deze locatie ligt 
helemaal in de strategie die KPMG nastreeft om zijn 
kantoren in duurzame gebouwen te vestigen, dichtbij 
openbaar vervoersknooppunten. Deze strategie werd 
al toegepast toen KPMG besliste om te verhuizen naar 

de luchthaven in Zaventem. De ruimte die KPMG gaat 
huren in Antwerpen heeft een directe toegang tot de 
treinperrons.

Wat zijn voor jullie de grootste troeven van de 
Post X-site?  
Er zijn er meer dan één, maar de op de toekomst 
gerichte mobiliteit, gekoppeld met een aandacht 
voor ecologie zijn ergens wel doorslaggevend. KPMG 
neemt graag het voortouw binnen de sector door zich 
te huisvesten in het eerste passiefkantoorgebouw 
van Antwerpen. Daarnaast is het ook de aangename 
groene omgeving met heel wat aanvullende diensten 
een belangrijke troef.

Post X wil een brug slaan met de buurt: sporen 
jullie jullie werknemers aan om de buurt te gaan 
ontdekken? 
Ja, uiteraard. Wij leveren graag een bijdrage in een 
aantal maatschappelijke debatten zoals mobiliteit, 

energie... KPMG vindt het belangrijk dat onze 
medewerkers goed geïntegreerd zijn in het sociaal 
weefsel waarvan ze deel uitmaken.

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?  
KPMG biedt vandaag al gelijkaardige diensten aan als 
onderdeel van een gevarieerd loonpakket, zoals was- 
en strijkdienst, opvang zieke kinderen, sportfaciliteiten 
dichtbij het werk of de woonplaats van de medewerker, 
levering van pakjes en brood op kantoor. Het ‘nieuwe 
werken’ is bij KPMG al goed ingeburgerd. Als bedrijf 
verwachten we een zekere flexibiliteit van onze 
werknemers; het is dan ook niet meer dan normaal dat 
wij een gelijkaardige flexibiliteit teruggeven.

Een van die bedrijven is KPMG ,  een wereldwijd netwerk van professionele dienstverleners 
op het gebied van audit, juridisch-, fiscaal- en bedrijfsadvies. Met 7 vestigingen in België 
en 1200 werknemers is KPMG een sterke en grote speler. Het bedrijf kreeg dan ook – niet 
voor niets – de titel van Top Employer van België, en dat voor de 11de keer.

Flexibele werkgever = flexibele werknemer. 
KPMG
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Crelan werkt met 650 lokaal verankerde 
zelfstandige kantoorhouders en heeft een ruim 
aanbod aan bank- en verzekeringsproducten 
voor particulieren, zelfstandigen, ondernemers 
en land- en tuinbouwers.  
 
“In de keuze voor Post X, waren er een aantal 
doorslaggevende argumenten”, aldus Leo De Roeck, 
communicatieadviseur bij Crelan, “Belangrijk vonden 
we alvast de optimale bereikbaarheid met het 
openbaar vervoer; een wens die meteen ingelost werd 
door de onmiddellijke nabijheid van Berchem-station 
en het openbaar vervoersknooppunt, met een ruim 
aanbod aan stedelijke en regionale bus- en tramlijnen. 
Daarnaast is de zeer gunstige bereikbaarheid met de 
fiets een enorme plus. Post X ligt op de ring en aan 
het einde van een fietsostrade. Dat nodigt uit tot een 
gezond en sportief woon-werkverkeer. Voor mensen 
die met de wagen komen, is de nabije aansluiting op 
de ring en de nabijheid van de autosnelwegen een 
groot voordeel, gekoppeld aan de makkelijk bereikbare 
parkings in de omgeving.”

Visibiliteit 
“Voor een bedrijf is visibiliteit erg belangrijk. Het feit 

dat ons logo optimaal zichtbaar is vanop de ring is 
een groot pluspunt,” aldus Leo De Roeck, “bovendien 
ligt Post X in een aangename omgeving met talloze 
horeca-gelegenheden en winkels. En, last but not 
least, we vinden het belangrijk dat Crelan gehuisvest 
is in een kantoor dat voldoet aan de toekomstige 
energieverbuiknormen. Crelan voert duurzaamheid 
hoog in het vaandel.”

Mobiel werken is blij werken.  
“Crelan schenkt heel wat aandacht aan mobiliteit. Door 
specifiek te kiezen voor een regionale zetel in Berchem 
bieden we onze werkemers die in de omgeving van 
Antwerpen wonen de gelegenheid om dicht bij huis 
te werken. De site in Berchem is heel makkelijk 
bereikbaar met het openbaar vervoer; dat heeft de 
keuze beïnvloed.

Op de hoofdzetel in Anderlecht kunnen de collega’s 
gebruik maken van een door Crelan georganiseerde 
busdienst tussen de hoofdzetel en het Zuidstation; 
dat is erg handig. Bovendien hebben we laadpalen 
voor elektrische fietsen en er zijn douche- en 
omkleedruimten met lockers voor collega’s die met  
de fiets naar het werk komen.”

Over de Groep Crelan

De groep Crelan is samengesteld 
uit Crelan en haar dochters: 
Crelan Insurance en de 
nichebank Europabank.

3.118  medewerkers 

701  kantoren

290.074  coöperanten 

meer dan 1 miljoen  klanten

(cijfers op 31/12/2016)

Nog een bedrijf die kantoor houdt op de Post X-site is Crelan ,  een 100% Belgische 
en coöperatieve bank. De bank vestigde een regionale zetel in het nieuwe 
gebouwencomplex. Je mag de fi losofie van Crelan gerust omschrijven als ‘behoorli jk 
bankieren’, met verantwoordeli jkheid, verbondenheid, persoonli jkheid en respect  
als belangrijkste waarden. Crelan is een bank, zoals een bank hoort te zijn.

Behoorlijk bankieren in Berchem
CRELAN

Post X en zijn huurders. Ook Kuehne + Nagel 
verlegt zijn kantoorplekken. Hun motieven?  
Die lees je in het volgende magazine. 
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elkaar de hand reiken
DUURZAAMHEID

MOBILITEIT &
Knooppunt

Post X wordt letterlijk omringd door alle mogelijke vormen van mobiliteit. 
Hierdoor is de site heel makkelijk bereikbaar. Het NMBS-station 
Antwerpen-Berchem ligt vlakbij, 22 bus- en tramlijnen houden halt op 
25 meter van Post X én de site wordt begrensd door fietsostrades. 

Met de trein ben je sneller...

Berchem-station. Met een reizigersaantal van ongeveer 30.000 
mensen per week, is het één van de meest gebruikte NMBS-stations 
in Vlaanderen. Het is meteen ook een internationale treinhub die onder 
andere Lille en Amsterdam bedient. Dankzij de vlotte verbinding met 
treinstations naar talloze grootsteden en dito luchthavens in binnen- en 
buitenland sta je in geen tijd waar je wil zijn. 

Per uur vertrekken er bijvoorbeeld 18 treinen naar Antwerpen-Centraal, 
6 naar Mechelen, 5 naar Lier (via Brussel en Leuven), 4 naar Sint-
Niklaas, 4 naar Brussel, 4 naar Gent en 2 naar Zaventem. Met zoveel 
aansluitingen hoef je dus nooit lang te wachten op de volgende trein.  
En de kers op de taart? Elke resident die zich vestigt op de Post X-site  
en die nog geen gebruik maakt van de trein, krijgt een gratis 
maandabonnement. 

We staan elke dag in de fi le. We kunnen pagina’s lang doorbomen  
over het fi leleed, maar veel aarde brengt dat niet aan de dijk.  

We hebben nood aan clevere oplossingen, aan mensen met een visie, 
en aan projecten die durf aan duurzaamheid koppelen. Post X wil  

in het duurzame mobil iteitsverhaal een voortrekkersrol spelen. 
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... en met de tram of de bus  
meteen naar ’t centrum 

25 meter. Zover is het stappen van Post X naar het 
tram- en busknooppunt op het Stationsplein. Vanuit het 
knooppunt vertrekken zo’n 20-tal tram- en buslijnen 
naar Antwerpen-Centrum en/of naar de omliggende 
gemeenten. Even snel naar de Groenplaats ’s 
middags? Of naar ’t Zuid of het Eilandje? Je staat er 
op amper 10 of 20 minuten. 

Laten we toch maar wat fietsen! 

De overheid investeert in nieuwe fietspaden en 
in fietsostrades waarop fietsers aan een gezwind 
tempo naar de plaats van bestemming kunnen 
trappen. Tegenwoordig investeren talloze bedrijven 
in elektrische fietsen (leasen) waarmee ze hun 
werknemers willen aansporen om een duurzame en 
gezonde manier naar het werk te komen. Werknemers 
zijn hoe langer hoe meer mee met het hele 
fietsverhaal. Post X bereiken met de fiets is trouwens 
makkelijk: er worden vlotte tweerichtingfietspaden 
aangelegd langs de Singel en de Borsbeeksebrug, 
die de site verbinden met het Ringfietspad en de 
fietsostrade naar Mechelen en Lier. 

En zeg nu zelf, lekker met de fiets naar het werk en 
’s avonds helemaal ontspannen naar huis zoeven, op 
een mooie lente- of zomerdag, dat klinkt toch veel 
aanlokkelijker dan een uur in de file te staan? En heb 
je plots een lekke band of doet je licht het niet meer, 
dan is er de Post X-fietshersteldienst die je ongemak 
in een handomdraai de wereld uit helpt. Overdag 
kan je je fiets veilig achterlaten in de beveiligde 
fietsenstalling. Je fietsgerief past perfect in de lockers. 
Bovendien kan iedere fietser gebruik maken van 
douches en omkleedruimtes om zich op te frissen. 
Natte kleren? Ook daar heeft Post X een oplossing 
voor, nl. een speciaal voorziene droogruimte. Ook 
elektrische fietsen kunnen worden opgeladen.

Of de auto? 

Niet iedereen kan met de trein, tram, bus of fiets naar 
het werk. Veel residenten komen van plekken waar 
nauwelijks openbaar vervoer is of waar de frequentie 
moeilijk te rijmen valt met de werkuren. Wie met de 
auto naar Post X wil, raakt er makkelijk: de site ligt 
pal naast de Antwerpse Singel en de Antwerpse ring, 
wat voor een vlotte bereikbaarheid zorgt. Strategisch 
gezien zit je zo op de autosnelweg naar Gent of 
Brussel, of Nederland en Limburg. 

Of zelfs per vliegtuig 

En, ook voor internationale bezoekers is Post X 
makkelijk bereikbaar: Antwerp International Airport 
ligt op amper een paar minuten van Post X . Dagelijks 
zijn er 4 vluchten naar Londen, en is er een vlotte 
connectie met Barcelona. Tel daarbij het feit dat 
Antwerp International Airport een drukbezochte 
luchthaven is voor business en privé vluchten, en je 
ziet meteen een extra troef van de Post X-locatie.

“Met een optimale bereikbaarheid 
en de keuze voor duurzame 

mobil iteit speelt Post X in op 
de noden van bedrijven die hun 

residenten dageli jks vlot naar het 
werk willen kri jgen.”

Facts & Figures

320.000  
passanten/dag

1.000  
fietsenstallingen

1.000  
parkeerplaatsen

10  
oplaadpalen  
voor elektrische wagens

4 
fietsostrades

4  
tramlijnen

22  
buslijnen

23  
treinbestemmingen

21  
vluchten/week op 
luchthaven Antwerpen
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werken 3.0
POST X

Werken 3.0 is WOW.  
Post X ademt het motto ‘Welkom in de 21ste 
eeuw’, en omarmt a new way of working (Wow!). 
Residenten worden ’s ochtends verwelkomd 
in ecologische passiefkantoren, wat naadloos 
aansluit op een duurzame mobiliteit: residenten 
komen met de (elektrische) fiets, nemen de trein 
of komen te voet naar kantoor. Hun ecologische 
voetafdruk wordt haast tot nihil herleid. 

Alles onder een dak 
Naast een duurzame mobiliteit ligt er een grote 
focus op flexibiliteit op de werkvloer. Dankzij 
de verschillende diensten kunnen residenten 
hun dagen zo indelen dat privé en werk mooi in 
elkaar overvloeien of zelfs overlappen. Wie goed 
wil presteren, moet goed in zijn vel zitten.  
Een half uurtje sport per dag maakt de geest 
vrij, geeft energie en ontstresst. Post X lenigt 
die nood met een modern uitgeruste fitnesszaal. 
Middagpauzes zien er plots nog aantrekkelijker uit. 

Bovendien hoeven residenten zich geen zorgen 
meer te maken over waar ze willen lunchen: het 
kan ter plekke of in de nabijheid van Post X. Wie 
’s middags uit wil eten, vindt in Zurenborg en 

in Berchem beslist zijn culinaire gading. Daar 
zorgen de talloze Post X ambassadeurs wel voor. 
Wie ’s avonds thuis wil koken en plots beseft 
dat er geen groenten meer in de koelkast liggen, 
kan makkelijk naar Post X-supermarkt of een 
bestelling plaatsen in het restaurant, zonder 
daarvoor eerst het druk verkeer te moeten 
trotseren. Kortom, Post X kan dankzij al die 
verschillende diensten zorgen voor een beter 
evenwicht in work-life balance. 

Je hoeft maar één klik te maken. 
Er is meer, in de toekomst zullen de residenten 
verschillende diensten kunnen activeren of 
raadplegen via een handige app. Organiseer 
je een meeting en heb je daarvoor een 
aangepaste catering nodig? Dat is makkelijk 
en snel geregeld. Geen tijd om boodschappen 
te doen? Ga online shoppen en laat een volle 
boodschappentas aan je bureau leveren. Een 
volle wasmand waar je geen tijd voor hebt? 
Neem ze mee naar je werk, lever ze af bij de 
was- en de strijkdienst en ga ze ’s avonds terug 
oppikken, fris gewassen en kreukvrij. Je auto die 
dringend een wasbeurt nodig heeft? De carwash 
brengt soelaas. En wist je dat er ook een crèche is?  

Lekker makkelijk, want zo is je kind altijd 
dichtbij, maar hoef je vooraf niet te zoeken naar 
opvang én spaar je alweer een rit uit. Een drukke 
dag gehad en nood aan ontspannig? Boek de 
plaatselijk shiatsu of yogaleraar. Alles in één klik 
binnen handbereik.

Lekker in de buurt  
Met de komst van talloze nieuwe residenten, 
geeft Post X meteen ook een boost aan de buurt, 
en dan vooral aan de lokale zelfstandigen. Naast 
een sterke connectie tussen de gebruikers en de 
leuke dynamiek die ontstaat tussen residenten 
over bedrijven heen, ontstaat er een leuke en 
fijne wisselwerking met de trendy Zurenborgwijk, 
Oud-Berchem, het multiculturele Berchem en 
Wilrijk. 

Verschillende Post X ambassadeurs nodigen de 
residenten dan ook enthousiast uit om hun zaak 
te gaan ontdekken. Lekker aperitieven na het 
werk op de Dageraadplaats of uit eten gaan, het 
kan allemaal. De fijne eetgelegenheden en leuke 
cafeetjes liggen allemaal op wandelafstand. 
Laat diner en vroege meeting? Dan kan je zelfs 
overnachten in het Park Inn hotel.

Post X is een binnenstedeli jke vernieuwings-
project waarin kantoren, een hotel, een campus 
voor volwassenenonderwijs gecombineerd 
worden met shop- en ontspanningsmogeli jkheden 
én verschil lende diensten. Alles onder één dak,  
en vlakbij  mobil iteitsknooppunten. Wow! Ja.  
En waarom ook niet? Post X staat echt wel  
voor a new Way of Working. 

Bedrijven die kiezen voor Post X bieden hun 
residenten veel voordelen: wie op Post X werkt, 
kan zijn/haar kinderen afleveren in de Post X 
crèche, ’s middags boodschappen doen of kiezen 
om te gaan sporten in de plaatseli jke fitness, fi les 
vermijden, maar ook verse maalti jden afhalen om 
’s avonds met het gezin te nuttigen.. . 

Met Post X heeft Antwerpen er een nieuw 
landmark bij .  Post X biedt een pasklaar 
antwoord op de vraag hoe groei- en 
gevestigde bedrijven wensen in te spelen op 
het nieuwe werken. Mobil iteit, duurzaamheid, 
visibil iteit en diensten vormen daarbij 
belangrijke kernwaarden. 

Het projectteam van Post X organiseerde samen met Stad Antwerpen 
vorig jaar verschillende informatieavonden voor buurtbewoners  
om het project op een heldere manier toe te lichten en duidelijkheid 
te verschaffen over de kernwaarden. 

De bewoners van het hippe Zurenborg en multiculturele Berchem 
kregen een bevredigend antwoord op al hun vragen. Post X  
is geen eiland dat ’s avonds leegloopt, maar slaat een brug  
met de buurt en zorgt voor een fijne en nieuwe stadsdynamiek. 
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En de buurt? 
Die keek en zag dat het goed was.

Post X wil een brug slaan met de buurt.  
Het is een van de zaken die in gesprekken 
steeds weer duideli jk wordt: Post X is geen 
eiland waar mensen gewoon van 9 tot 5 
komen werken, maar vraagt residenten ook 
om de buurt te ontdekken. En waarom zouden 
ze het niet doen, want de omgeving is  
het ontdekken waard.

Maar wat doe je als je nieuw bent in een stad? Gewoon flaneren 
en je laten leiden door waar je neus je heen brengt of neem je toch 
maar een gids? Of vertrouw je op de kennis van de locals? 

Om nieuwe residenten kennis te laten met de buurt kiest Post X  
voor dat laatste: een tiental ambassadeurs (horeca, shops...) 
nodigen de Post X residenten uit om hun zaak te komen ontdekken. 
Je krijgt hier alvast een greep uit het aanbod.

  CUICHINE 
  RESTAURANT 

Hedendaags Aziatisch met een focus op de Zuid-Chinese keuken, zo zou je Cuichine 
kunnen omschrijven. Hier tafel je in stijl, met op het bord heel wat lekkers, geflankeerd 
door een selectie uitstekende wijnen, afgetopt met een vlotte en ongedwongen 
vriendelijke service. Het kader? Oosters, natuurlijk. Cuichine opende in 2011 en werd 
meteen met de nodige lofbetuigingen overladen in de Michelin- en Gault-Milau-gidsen. 
Weekend-Knack riep Cuichine uit tot Uitheems Restaurant van het Jaar (2013). 

Op het bord 
Bij Cuichine eet je puur Aziatisch, zonder franjes én met lokale producten. 

De troevenkaart 
- Een lekkere keuken - Toffe wijnen 
- Prijs/kwaliteit - Vlot en vriendelijk 
- Sfeervol Oosters kader.  - Toplunch!  
- Huisgemaakte dim sum - Huisgeroosterde pekingeend 
- Kraakverse kreeft in de wok - Gestoomde vis van de dag 
- ...

Wanneer?  
Je kan er aanschuiven voor een lunch van dinsdag- tot vrijdagmiddag of dineren  
van dinsdag- tot zaterdagavond. Groepen van meer dan tien personen kunnen er  
ook terecht, maar daarvoor bel je vooraf best even. 

In de buurt 
Levendige horeca-buurt met een waaier aan gezellige restaurants en cafés.  
De statige Cogels-Osylei met de art-nouveau huizen is een bezoek waard op zich. 

www.cuichine.be
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  TWASKE 
  WASSALON

Twaske is een tewerkstellingsproject waar je was 
volgens de regels van de kunst gewassen, gedroogd, 
gestreken en geplooid wordt. Twaske is een sociaal 
wassalon dat werkt met mensen die een opstapje nodig 
hebben naar de reguliere arbeidsmarkt; door je was aan 
Twaske toe te vertrouwen draag je bij aan het project.

De troevenkaart 
- Snelheid 
- Kleine hoeveelheden 
- Duurzaam  
- De was op- en afhalen gebeurt met de fiets

Lokaal ondernemen is altijd een troef.  
Twaske kan offertes op maat uitschrijven  
voor kleine hoeveelheden was.

Wanneer? 
Maandag - vrijdag  8u30 tot 17u 
Zaterdag, zondag & feestdagen  Gesloten

twaske.be

  VINA CLARA 
  RESTAURANT

Twee vliegen in één culinaire klap hier: Vina Clara is 
al ruim 9 jaar een klasserestaurant dat een klassieke 
Frans-Belgische keuken combineert met een moderne 
twist, en dat in een prachtig art-nouveaugebouw. Een 
menu heb je hier voor 37 euro. 

Troevenkaart 
- 14/20 in de Gault-Millaut-gids. Dat zegt voldoende.  
- In de keuken? Chef Amber, bekend als winnares  
 van Mijn Restaurant (VTM, 2011). 
- 36 couverts, wat het nooit echt druk maakt.

Wanneer?  
Diner: dinsdag tot en met zaterdag vanaf 18:30 
Lunch: vrijdag vanaf 12u

Graag reserveren; dat kan 24/7 via onze website  
www.vinaclara.be

  APOTHEEK VAN DE VOORDE 
  APOTHEEK 
Het is onze missie om als expert een toegankelijk aanspreekpunt te zijn voor onze patiënten naar een betere 
gezondheid in een aangename belevingsapotheek. De missie liegt er niet om. Met drie vestigingen in Berchem 
Groenenhoek, 7 apothekers en 3 farmaceutisch-technisch assistenten – met elk zijn expertise – zit je voortaan 
niet meer om een apotheek verlegen. 

Troevenkaart 
- up-to-date met de meest recente ontwikkelingen  
 in de sector 
- continue bijscholing (ziektebeelden,  
 behandelmethodes, producten) 
- het juiste advies 
- uitstekende service 
- laatste nieuwe producten  
- leuke acties  
- bestellingen kunnen de dag zelf ter plaatse  
 geleverd worden. 
- ...

Makkelijk is ook dat je producten ook telefonisch 
kan bestellen, via de OnePharma app, of per mail. 
Bestellingen worden snel en correct afgehandeld,  
met bevestiging van ontvangst. Extra advies en 
begeleiding krijg je er zomaar bij. 

Wanneer?  
Maandag - vrijdag 9u00 - 12u30 
  13u.30 - 18u30 
Zaterdag - zondag  Gesloten

www.apotheekgroenenhoek.be

  LA DIFFÉRENCE 
  BAKKERIJ

Gepassioneerd door het bakkersvak. Hoe verklaar je 
anders dat ambachtelijk bakker Thierry Ruben (44) 
elke avond om 18u begint met het bereiden van deeg 
om vroeg in de ochtend klanten te lokken met de geur 
van versgebakken brood, en pas de rust op zoekt 
wanneer alle bestellingen afgewerkt zijn? Wie zijn 
brood graag kraakvers heeft, volgens de regels van het 
ambacht, moet beslist hier halt houden. Of maakt – op 
weg naar huis - een ommetje. 

Spelt, ‘vergeten’ graansoorten, desem, waldkorn, 
lichtblond met granen, spelt-au-grain, ... het is 
maar een klein aanbod uit het uitgebreide aanbod 
van La Différence; tel daarbij nog de talloze taarten 
en koeken, en je eindigt bij een bakkerij waar de 
liefde voor het vak voelbaar is. De FB-comments 
liegen er niet om: “Beste boterpistolets ooit en 
heerlijke frambozentaart!” of “Zoals de naam zegt, 
La Différence: de bakker die niet een stap, maar 
een hele resem stappen verder gaat in zijn creaties!! 
Topproducten, topbediening, supercreaties met 
topsmaken!” 

La Différence kreeg de titel ‘Handmade in Belgium’; 
en dan weet je het wel. Meesterlijk, ambachtelijk, 
gepassioneerd. 

Bakkerij-La-Difference 
www.bakkerij-ladifference.be

  JARLICIOUS 
  RESTAURANT 
Jarlicious, zo heet de traiteurdienst van Vina Clara. 
Hier bestel je gezonde en verse gerechten in een 
glazen pot, als hippe, ecologische lunchbox of 
diner. Duurzaam geleverd via DELIVEROO (tijdelijk 
proefproject) of op te halen in het restaurant. Je kan 
hier ook terecht voor een aangepast aanbod, voor 
(bedrijfs)feestjes, recepties, vergaderingen…

Meer info via www.jarlicious.be
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  SAIL & ANCHOR 
  RESTAURANT

Veel mensen reizen graag de wereld rond. Maar op 
een dag beslissen ze om voorgoed voor anker te 
gaan. Dat is een beetje het verhaal van Sail & Anchor, 
het fijne en ongedwongen restaurant van Michael 
& Marijke, die hier al ruim een jaar een lekkere, 
verfijnde en verrassende Britse keuken serveren. 
Eén waar de internationale toetsen doorheen waren, 
want Michael werkte al samen met Belgische, Duitse, 
Nederlandse, Australische en Oostenrijkse collega’s. 
Marijke en Michael – a match made in the kitchen 
– leerden elkaar kennen in Oud Sluis (de bekende 
stek van Sergio Herman), trokken samen naar Azië, 
hielpen bij het opstarten van Hendrik Dierendoncks 
Carcasse en beslisten om voorgoed voor sail & 
anchor te gaan toen het bekende Bascule vrijkwam. 

Lunchen doe je hier voor 34 euro (3-gangen) en 
dineren gaat aan 65 euro, altijd seizoensgebonden, 
lekker en met veel aandacht voor de essentie van  
het product. 

www.sailandanchor.be

  MAURICE COFFEEBAR 
  KOFFIEBAR

Wie op zoek is naar een plekje voor een kopje koffie – 
gezet door echte barista’s – een verkwikkend ontbijt of 
lekkere lunch, moet beslist eens halt houden bij Maurice, 
een fijne Antwerpse koffiebar met een New Yorkse feel. 

Maurice is niet enkel een uitnodigende koffiebar, maar 
meteen ook een fijne rendez-vousplek om met vrienden 
af te spreken, werkvergaderingen te houden of gezellig de 
krant te lezen. De comfortabele fauteuils zijn er alvast erg 
uitnodigend.

De troevenkaart 
- De stedelijke, maar warme sfeer die een heel  
 ruim publiek aanspreekt 
- De unieke formule van koffie&knits. Een woordje  
 uitleg? Jazeker: de eigenares van de zaak bracht 
 twee breiboeken uit, en heeft zelf ook een eigen  
 breimerk: ‘Maurice knitwear’. Daarnaast is er ook  
 de ‘Maurice handmade collectie’ gemaakt door  
 onze Maurice grannies. Elke donderdag komen  
 de grannies samen in de Maurice bar in de  
 Boerentoren, je kan hen dan vragen stellen,  
 samen komen breien, ..  
- De leuke promo’s: granny koffie, de granny tartine,  
 ... alles in teken van de grannies!  
- De Maurice cappuccino (dubbel shot espresso met  
 melkschuim en cacao) voor wie z’n koffie lekker  
 sterk wil, de Alice latte (met rozenwater en roosjes)  
 voor wie houdt van een zachte toets. En de avocado  
 tartine: een topper.  
- Zondagse gezelligheid: de ‘Big Brunch’: een tafel vol  
 lekkere gezonde slaatjes, yoghurt, eitjes, frikadellen  
 (zoals Maurice ze graag at) , ... noem maar op! 

  HELIOS 
  RESTAURANT

Koffiebranderij. Confiserie. Chocolatier. Delicatessen. Doopsuiker. 
Thee. Al 92 jaar(!) is Helios een begrip in en rond Berchem. In 2010 
won de winkel het Gouden Glimlach-certificaat (de beste buurtwinkel 
van ’t stad) en vandaag lokt de zaak dagelijks mensen die verlegen 
zitten om lekkere koffie, wereldse thee (38 soorten), een ouderwetse 
spekken of fantastische chocolade. Hier koop je niet enkel een 
product, hier krijg je authenticiteit.

“Een levendige en dynamische buurt,” zo omschrijft zaakvoerder 
Juliette haar wijk, “hier passeert de hele wereld, en dat mag je gerust 
letterlijk nemen. Een klant omschreef onze straat ooit eens als zijn 
koelkast, omdat hij er zo gevarieerd kon shoppen. Zin in Italiaans, 
Pools, Pakistaans of Belgisch, je hoeft de straat maar af te stappen 
en de winkels binnen te gaan. Het is één van de troeven van de buurt, 
vind ik. Dat en het feit dat er zo’n leuke dynamiek bestaat, tussen 
jonge gezinnen, oudere mensen, ... ik hou daar echt van. De wereld 
woont in onze straat.”

Helios is een speciaalzaak. Pasen is hier bijvoorbeeld nog echt pasen: 
je vindt er niet enkel lekkere chocoladen eitjes, maar alles wat met 
pasen te maken heeft, van pluchen konijntjes tot speelse kippen; 
en dat geldt ook voor Sinterklaas, kerst en valentijn. Of wat gedacht 
van overheerlijke delicatessen, allemaal geproefd en goedgekeurd? 
Exclusieve Italiaanse wijnen en pasta’s met aangepaste tapenades en 
sausjes, olijfjes en risotto’s... En, natuurlijk, de ambachtelijk gebrande 
koffie, die je helemaal betovert en meevoert op de geur van weleer. 
“Sinds kort verkopen we authentieke Antwerpse producten van 
jonge ondernemers, zoals bier, granola en chocolade. En voor een 
geschenkmand ben je hier ook aan het juiste adres.”

Even de brug over, en laat je verrassen door deze prachtige zaak. 

Wanneer?  
van 09u00 doorlopend tot 18u00 – zondag gesloten

www.heliosberchem.be

5000 residenten.  
5000 klanten  
voor jouw zaak?
Post X slaat letterlijk de brug met de buurt en wil 
samen met de vele handelszaken de handen uit  
de mouwen steken om onze buurt het centrum  
te maken van “the new way of working”.

Word Post X 
ambassadeur en groei 
samen met ons.
Wil je onze residenten ook laten proeven van je 
diensten of producten? Wil je deel uitmaken van  
“the new way of working? 

Contacteer ons vandaag nog en we gaan samen  
na wat je voor onze residenten kan betekenen.
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Identikit 
Naam: Bie Van Biesen  
Functie: Projectmanager bij IRET Development 
Van zodra de bouwvergunning er is, begint het voor mij allemaal. Ik zorg ervoor 
dat de bouw en de oplevering van de site goed verlopen.

De troeven van Post X volgens Bie Van Biesen?  
Het is een locatie met een uitstekende visibiliteit, en een uitgekiende mobiliteit. 
Dankzij de duurzame insteek en de talloze ondersteunende diensten is Post X 
helemaal klaar voor het nieuwe werken. De kantoorgebouwen hebben allemaal 
het certificaat van passiefbouw en de mobiliteitsparameters (openbaar vervoer, 
fietsen) dragen sterk bij sterk bij tot duurzaamheid.

De buurt volgens Bie Van Biesen 
De Cogels Osylei met zijn architecturale huizen is zeker een wandeling waard. 
Om te gaan eten of een glas drinken, is de Dageraadplaats een uitgelezen 
plek. Bovendien verwacht ik heel wat van de Post X ambassadeurs die diensten 
kunnen leveren aan de kantoorgebruikers. .post-x.bewow

Bie Van Biesen
Een project als Post X laat zich niet zomaar in goeie 
banen leiden. Alles begint bij  het uittekenen en het 
uitwerken van het algemene project. Voor Post X nam 
IRET Development de honneurs waar. Met lopende 
projecten die in totaal ongeveer 400.000 m2 in 
beslag nemen, is IRET Development een grote speler. 
Projectmanager voor Post X is Bie Van Biesen. 

DE PERSOON ACHTER... Ook huren  
bij Post X? 
x Nog steeds op zoek naar  
 dé groeilocatie voor jouw bedrijf? 

x Wil je deel uitmaken van de nieuwste  
 generatie kantoorlocaties? 

x Gezien worden op één van de meest  
 ‘visibele’ kantoren van het land?

x Jouw medewerkers een nog gevarieerder 
 pakket diensten aanbieden?

x Mee zorg dragen aan een duurzamer  
 mobiliteitspatroon?

Alvast welkom!
Contacteer ons vandaag nog en wij werken graag een 
voorstel op maat voor jou, je bedrijf en je medewerkers uit.



Borsbeeksebrug 32-38, 2000 Antwerpen 
03 361 03 80 - info@post-x.be

www.post-x.be


