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Central Post: d
m

R E P R E S E N T A T I E V E  K A N T O R E N  I

Projectontwikkelaar LSI transformeerde een Rotterdams postsorteercentrum uit de jaren vijftig tot het duurzaamste

monument van Nederland. Gerenommeerde huurders werken er nu in zéér representatieve kantoorruimte. De bestaande

aluminium klimaatgevel kreeg aan de buitenzijde nieuw HR++ glas. Met tussenvloeren is extra vloeroppervlak gereali-

seerd waarbij glazen wanden en vloerdelen veel daglicht en overzicht bieden. De historische mozaïeken van ambachtelijk

glas in de buitengevel zijn in ere hersteld.
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De klimaatramen in de buitengevel hebben spectraal selectief glas gekregen dat is geplaatst in nieuwe alumini-

um profielen met hetzelfde aanzicht als de oorspronkelijke profielen. De terugliggende glasstroken zijn gereno-

veerde houten kozijnen. Foto: DPI animation House
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Dat bestaande gebouwen te veran-

deren zijn in comfortabele en

energiezuinige panden, die goed vol-

doen aan moderne eisen, lieten we in

eerdere afleveringen van Glas in Beeld

vaker zien. Congrescentrum Lamot, het

Ministerie van Financiën, kantoorge-

bouw Westraven en museum de Hermi-

tage zijn voorbeelden. Bij het opwaarde-

ren van bestaande gebouwen speelt glas

een hoofdrol, blijkt ook nu weer bij

gebouw Central Post in Rotterdam. Met

Central Post is een nieuwe mijlpaal

bereikt: voor het eerst kan een bestaand

en getransformeerd gebouw op alle

fronten de concurrentie met nieuwe

gebouwen aan. In de Top Tien van duur-

zame gebouwen in Nederland staat Cen-

tral Post op nummer vijf, voorafgegaan

door louter nieuwe gebouwen. Terecht

dus, dat ontwikkelaar LSI dit pand ‘het

duurzaamste monument van Neder-

land’ noemt.

Postfabriek transformeren

Het gebouw dat nu ‘Central Post’ heet,

was tot 1992 een van de grootste post-

sorteercentra in Nederland. Daarna

stond het jarenlang leeg. Jeroen Quist is

innovatiemanager bij projectontwikke-

laar LSI Project Investment en vertelt

over de mogelijkheden die zij zagen:

‘Wij hebben het gebouw aangekocht

omdat we er potentie in zagen. Aller-

eerst omdat de ligging ideaal is; vlakbij

het Centraal Station van Rotterdam met

een hogesnelheidsverbinding naar

Parijs én dicht bij het stadscentrum.’

Maar er moest wel veel aan gebeuren,

maakt Quist meteen duidelijk: ‘Wij heb-

ben het liever over transformeren dan

over herontwikkelen. Vergeet niet dat

dit een fabriek was. De post werd aange-

voerd, helemaal naar boven getranspor-

teerd en via grote machines over de ver-

schillende verdiepingen gesorteerd. We

hebben er echt een heel ander gebouw

van gemaakt. Daarbij hebben we

natuurlijk rekening gehouden met de

status als monument.’

Na de transformatie is Central Post een

gebouw met veertien kantoorverdiepin-

gen, twee parkeerkelders en 52.000 vier-

kante meter bruto vloeroppervlak.

Momenteel biedt het ruimte aan ingeni-

eursbureaus, een makelaar, spoordien-

sten en Arbo-diensten. De begane grond

is openbaar en biedt ruimte aan een

sportclub en horeca. In de visie van LSI

zorgt de mix van functies voor meer

sociale interactie en veiligheid op straat.

LSI kijkt niet alleen naar het gebouw op

zich, maar naar de hele omgeving.

Quist: ‘Er staat zó veel leeg, dat je jezelf

kunt afvragen wat de zin is van nieuw

bouwen. Je kunt beter de binnensteden

transformeren en leegstaand vastgoed

opnieuw in de markt zetten. Dan blijft

de stad leefbaar. Dat zijn ook aspecten

van duurzaamheid.’

Metalen klimaatgevel

Voor een gebouw uit 1958 heeft Central

Post een forse hoeveelheid glas in de

gevel. Die bestond voor een groot deel

uit twee glasbladen en daartussen een

forse spouw, die doet denken aan wat

we tegenwoordig een klimaatgevel noe-

men. Omdat er geen warme lucht uit de

spouw weggezogen wordt, is die bena-

: duurzaamste 
monument van Nederland

E N  I N  G E T R A N S F O R M E E R D E  P O S T S O R T E E R F A B R I E K

>>

Central Post ligt bij het Centraal Station van Rotterdam en de bekende

hoogbouw van Nationale Nederlanden. Foto: Aerophoto Schiphol BV
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ming niet helemaal terecht maar dat

weerhield de bouwers er niet van om het

zo te noemen. De spouw diende volgens

Quist vroeger als buffer: ‘Het vele glas

bracht veel daglicht op de werkvloer en

de buffer zorgde ervoor dat het klimaat

op de werkvloer verbeterde.’

De klimaatgevel bestond aan de buiten-

zijde uit uitkragende horizontale stro-

ken die voor de gevelkolommen langs

liepen. De oorspronkelijke gevel was

opgebouwd met aluminium profielen,

voorzien van enkel glas. Het in de nieu-

we situatie gewenste zonwerende HR++

glas was niet te plaatsen in de bestaande

het glas dat wij het meest geschikt acht-

ten. Na de visuele beoordeling van de

mock-up is die oplossing goedgekeurd.’

Hoewel de gevel geen échte klimaatgevel

is, wordt de zoninstraling toch sterk

beperkt, denkt Eijsackers: ‘Met rekenstu-

dies hebben we aangetoond dat met het

sterk zonwerende glas de benodigde koe-

lenergie in de zomer fors wordt beperkt.

Ook door de schaduwwerking van ande-

re gebouwen gaat dat wel goed.’

Tussen de klimaatgevelstroken heeft de

gevel teakhouten kozijnen met enkel

glas. Dura Vermeer renoveerde de kozij-

nen, verbreedde de sponningen en voor-

zag ze van HR++ glas. Quist vertelt:

‘Natuurlijk willen we het uiterlijk niet

veranderen. Het is een monument. Tege-

lijkertijd willen we wel comfort bieden

en een duurzaam gebouw realiseren.

Vandaar de keuze om de houten kozij-

nen te restaureren.’ Op de begane grond

is de gevel wél helemaal veranderd. Quist

legt uit: ‘Op straatniveau is alles veel

transparanter geworden. We wilden dat

de entree vanaf de straat heel duidelijk

is.’

kozijnen. Gevelbouwer AKS monteerde

daarom nieuwe geïsoleerde aluminium-

profielen, die speciaal werden vervaar-

digd met een gelijk aanzicht als de ori-

ginele profielen. Aan de binnenzijde

van de klimaatgevel zijn de stalen kozij-

nen gehandhaafd. Daarin waren de te

openen delen, om voor onderhoud en

reiniging de spouw te kunnen betreden,

nog functionerend. Het enkele glas in de

binnengevel is vervangen; waar nodig

door veiligheidsglas. 

Kleur en reflectie

Vanwege de status als monument waren

het gevelbeeld en kleur en reflectie van

het glas uiteraard punt van aandacht.

Jerôme Eijsackers, projectleider namens

adviesbureau Peutz, vertelt over de uit-

werking van de gevel: ‘Er is best discussie

geweest over de optische eigenschappen

van het glas. Dat is begrijpelijk, want het

glas is sterk zonwerend met een ZTA van

0,26. Om de gemeente het effect van de

ingreep te laten zien, is in het gebouw

een mock-up gemaakt. Een deel van de

gevel kreeg op proef de nieuwe beglazing

en aluminium lijsten, overigens wel met

> Central Post: duurzaamste monument van Nederland

De ingehangen tussenvloer maakt veel indelingsvarianten mogelijk. De meeste huurders kiezen ervoor om de transparantie met glazen wanden zoveel mogelijk te behouden. 

Foto’s: DPI animation House

Glas

Glas klimaatgevel zuid buitenzijde: Guardian Luxguard Sun-Guard Super

Neutral 51

Glas klimaatgevel noord buitenzijde: HR++

Glas klimaatgevel binnenzijde: blank floatglas 5 mm en 44.2 gelaagd 

Glas in houten kozijnen: Guardian Luxguard Sun-Guard Super Neutral 51

Brandwerende beglazing trappenhuizen: Scheuten

Veiligheidsbeglazing: Scheuten Multisafe 12(2)12
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Op maat indelen

Bijzonder aan het gebouw zijn de forse

verdiepingshoogte van 7 meter en de

grote vloeren met een kantooroppervlak

van 80 bij 30 meter. De bovenste verdie-

ping was zelfs 10,5 meter hoog. Met tus-

senvloeren is het nuttige vloeroppervlak

in het gebouw zo goed als verdubbeld.

Om voldoende vrije hoogte over te hou-

den, mocht de tussenvloer niet te dik

zijn, vertelt Quist: ‘We hebben een vloer-

systeem gebruikt waarbij in 50 centime-

ter alles verwerkt zit. Zowel de draagcon-

structie als de techniek voor ventilatie,

elektra en verlichting. De nieuwe tussen-

vloer is met stalen hangkolommen aan

de bestaande betonbalken vastgemaakt.’

Uit architectonische overwegingen

mochten de inhangvloeren de klimaat-

gevel niet raken. Oorspronkelijk wilde

de architect de inhangvloeren met gla-

zen balustrades beëindigen, maar om

het comfort ter plaatse te garanderen

zijn de vloerranden tot aan het plafond

dichtgezet met gelaagd glas. 

Wanneer we door het gebouw lopen,

valt op dat de huurders gekozen hebben

voor flexibele en gevarieerde indelin-

gen. We zien zowel afgesloten kantoren

als overlegkamers en grote kantoortui-

nen. De meeste huurders behouden met

veel glas in de tussenwanden de open-

heid. Dat draagt eraan bij dat het bin-

nen in het gebouw nergens ‘donker’

oogt, ondanks de soms grote afstand

naar de gevel. 

Wanneer we op een van de verdiepin-

gen de vestiging van een makelaar bin-

nenlopen, zien we dat deze ervoor geko-

zen heeft om de binnenwanden tot

boven ooghoogte dicht uit te voeren,

maar daarboven met glas door te trek-

ken, wat een ruimtelijk effect geeft. Aan

de zuidgevel heeft deze huurder alles

open gehouden. Twee verdiepingen

lager huist een adviesbureau waar met

grote openingen in de tussenvloer

ruime vides ontstaan zijn. Dat geeft de

receptioniste een uitstekend overzicht

over beide verdiepingen en levert een

heel ruimtelijk beeld. De werknemers

die we ontmoeten vertellen dat de

terugliggende tussenvloer zo gemaakt is

om meer licht binnen te krijgen. Tot nu

toe – het gebouw werd in december

opgeleverd – heeft men nog geen zon-

wering gemist. Quist vult aan: ‘We

raden huurders aan om liever twee vloe-

ren boven elkaar dan naast elkaar te

huren. Dan heb je veel meer contactmo-

gelijkheden. De huurders die er vroeg

bij waren, hadden ook inspraak in de

plattegrond van de tussenvloer. Sommi-

gen laten vides open langs de buitenge-

vel, ander juist in het midden.’ 

Glasmozaïek hersteld

Met de aanwezige kunst, zoals glasmo-

zaïeken, is terdege rekening gehouden,

vertelt Quist: ‘In de tijd dat het gebouw

gebouwd werd, tussen 1954 en 1958,

bestond de dat één procent van de

bouwkosten diende aan kunst besteed

moest worden. Wij hebben die oude

kunst gereinigd en weer zichtbaar

gemaakt.’ In de trappenhuizen zien we

stenen muurkunst, maar ook glasmo-

zaïeken. De ruiten en ruitjes van

ambachtelijk glas zijn in nissen van de

trappenhuizen in de buitengevel ver-

werkt en het daglicht schijnt er prach-

tig doorheen. Quist vervolgt: ‘Niet

alleen de kunst is behouden. Ook ande-

re onderdelen van het gebouw die die

tijd kenmerken, zoals de natuursteen in

de trappenhuizen, de ledenradiatoren

en het tegelwerk in de trappenhuizen.

De oorspronkelijke glasmozaïeken van kunstenaar

Louis van Roode zijn gereinigd en in ere hersteld.

Foto’s: DPI animation House

Betrokken partijen

Opdrachtgever: LSI project investment NV, Rotterdam

Architect: Claus en Kaan Architecten, Rotterdam

Aannemer: Dura Vermeer, Rotterdam

Gevelaannemer: AKS, Grubbenvorst

Onderaannemer binnenwanden en vervangen glas stalen binnen-

kozijnen: Van Noordenne, Hardinxveld-Giessendam

Adviseur bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid: 

Peutz, Zoetermeer

>>
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We hebben alles goed schoongemaakt

en opgeknapt.’

Duurzaamheid scoort

Central Post staat vijfde van Nederland

op de lijst met duurzaamste gebouwen.

Quist zegt daarover: ‘Om na te gaan

waar we nu eigenlijk staan, hebben we

twee jaar geleden de duurzaamheidssco-

watergebruik.’ Over het energiege-

bruik legt Quist uit: ‘Binnen Green-

Calc wordt dat beoordeeld ten

opzichte van een referentie uit

1990. Het HR++ glas is gekozen van-

wege de duurzaamheidsscore en

het comfort.’ Daarnaast gold voor

Central Post het bouwbesluit alsof

het een nieuw gebouw was. Qua

materiaalgebruik kan een bestaand

gebouw goed scoren in de duur-

zaamheidsberekening, maakt Quist

duidelijk: ‘Binnen GreenCalc tellen

alle bouwmaterialen mee die

nieuw toegevoegd worden. Maar

materialen die ouder zijn dan der-

tig jaar tellen niet mee; die zijn

afgeschreven. Omdat het Central

Post gebouw voor een heel groot

deel behouden is, scoort het daarin

heel goed.’ <

Ir Rik Vollebregt

re van een aantal van onze gebouwen

laten berekenen met het rekenprogram-

ma GreenCalc. Daarmee zijn veel Neder-

landse gebouwen doorgerekend, zodat

we onze kantoren konden vergelijken

met andere. De duurzaamheid van een

gebouw wordt door GreenCalc beoor-

deeld op drie aspecten: het energiege-

bruik, het materiaalgebruik en het

> Central Post: duurzaamste monument van Nederland
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De tussenvloer loopt hier door tot aan de klimaatgevel, door het glas in de vloer bereikt meer daglicht de onderliggende vloer. De daklichten zijn nieuw. 

Foto’s: DPI animation House

De bestaande teak kozijnen zijn gerenoveerd en van HR++ glas voorzien. Het enkel glas in de stalen

kozijnen, aan de binnenkant van de klimaatgevel, is vervangen. Foto’s: Rik Vollebregt
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