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WTC RoTTeRdam
duuRzame hoTspoT 

om Te WeRken,
veRblijven en

onTmoeTen 
WTC Rotterdam is hard op weg om de hotspot

in de Rotterdamse binnenstad te worden.
Eigenaar Bouwinvest laat het multifunctionele

complex niet alleen grondig verbouwen,
maar voegt er ook een city-hotel, een brasserie

en een hoogwaardige gym aan toe.

WTC ROTTERDAM & BOuWinvEsT
EvElinE STEEnBERgEn, Managing Director

WTC The Hague & WTC Rotterdam
Jan-WillEm KoS, senior asset manager Bouwinvest

WTC Rotterdam is een Rijksmonument van 60.000 m2 
dat bestaat uit een monumentaal laagbouw- en recenter 
hoogbouwgedeelte. De laagbouw – het voormalige 
beursgebouw - dateert uit 1940. De hoogbouw van ruim 
90 meter werd in 1987 opgeleverd. Al in 1968 ontving 
WTC Rotterdam de officiële WTC-licentie, waarmee 
het een van de elf founding members van de World 
Trade Center-Association werd. Bouwinvest verwierf het 
World Trade Center Rotterdam in 2015. 

Jan-Willem Kos en Eveline Steenbergen moeten 
de revitalisatie van het gebouw de komende 1,5 jaar 
in goede banen leiden. Kos is senior asset manager 
en namens Bouwinvest verantwoordelijk voor het 
masterplan en de uitvoering daarvan, net als eerder bij 
Bouwinvest-belegging WTC The Hague. Steenbergen 
is managing director van zowel WTC Rotterdam (sinds 
medio 2018) als van WTC The Hague (sinds 2015). 
Het ambitieuze project is bij hen in goede handen; 
enkele jaren geleden hebben ze al de succesvolle 
herontwikkeling en herpositionering van WTC The 
Hague afgerond. 

boRdesRolTRap
Het complex was hard toe aan modernisering, vertelt 
Kos: ‘Het voldeed niet meer aan de moderne eisen. Zo 
was het aantal faciliteiten beperkt en was het gebouw 
met energielabel E verre van duurzaam. We hebben 
een masterplan ontwikkeld met, het in monumentale 
gebouwen gespecialiseerde, architectenbureau 

BiermanHenket. En daar hebben we nog een tandje 
bijgezet. Zo hebben we besloten ook de volledige gevel 
te renoveren. Daarmee brengen we de monumentale 
gevel in oude luister terug, en neemt bovendien de CO2-
uitstoot verder af en wordt het huurderscomfort groter. 
Dit geheel in lijn met de strategie van Bouwinvest om 
de gehele portefeuille voor 2045 te laten voldoen aan de 
klimaatdoelstellingen van Parijs.’

Het masterplan bestaat maar liefst uit twintig 
deelplannen, vervolgt hij. ‘Op dit moment zijn we onder 
andere bezig met de congreszalen, de hoofdentree, 
het hotel en de verduurzaming van het monumentale 

gedeelte van het gebouw naar label A. De beroemde 
entree aan de Coolsingel met imposante trappartij 
wordt lichter en ruimer. De toegankelijkheid van het 
gebouw wordt aanzienlijk verbeterd door twee nieuwe 
dubbele bordesroltrappen. Deze roltrap zal exact de 
lijn van de twee karakteristieke trappen volgen, een 
noviteit voor Nederland.’ De eerste resultaten zijn al 
zichtbaar, merkt Steenbergen op. ‘Het vernieuwde 
en uitgebreide Business Center voor flexwerkers en 
kleinere ondernemingen hebben we al opgeleverd. De 
nieuwe receptiebalie is verplaatst en ook klaar. Daarnaast 
zijn verschillende kantoorvloeren gemoderniseerd. 

Zo hebben we vorig jaar een nieuwe Insurance Floor 
geopend in de hoogbouw.’

TeleCombedRijf
Het vernieuwde WTC bedient zeker niet alleen 
grote (inter)nationale bedrijven, benadrukt Kos. 
‘Homogene kantoren zijn achterhaald. We hebben een 
mooie mix van corporates, multinationals, creatieve 
bedrijven, flexwerkers en zzp’ers en een goede balans 
tussen grote en kleine kantoorruimtes. Voor al deze 
gebruikers wordt WTC Rotterdam hun werkplek en 
huiskamer. Daarbij heeft de kantoorgebruiker de keuze 

EEn World 
TradE CEnTEr 
mET hoTEl En 
CongrEsruimTE 
in haRTje sTad 
is uniek
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in twee soorten uitstraling van de kantoorruimten. De 
hoogbouw heeft, naast een fantastisch uitzicht over 
de stad, een hoogwaardige en zakelijke uitstraling met 
comfortabele kantoorvloeren en nieuwe klimaatplafonds, 
die door corporates zeer gewaardeerd worden. De 
hoogwaardige industriële look & feel in de laagbouw 
met gestucte wanden en zichtbare nieuwe installaties 
trekt juist weer de creatievere bedrijven aan. Door 
deze mix van bedrijven ontstaat een mooie dynamiek 
in het gebouw. De werkzaamheden werpen hun 
vruchten al af. Bedrijven zijn razend enthousiast. 
Bestaande huurders verlengen hun huurcontract en 
we trekken nieuwe partijen aan. Zo is er deze week 
net een huurovereenkomst met een grote buitenlandse 
telecompartij getekend. Inmiddels hebben wij ook 
in diezelfde periode een contract gesloten met een 
Europees cosmeticamerk.’

bRasseRie pieRRe
WTC Rotterdam is nu echt de bruisende, dynamische 
locatie om te werken, te verblijven en te ontmoeten, 
verklaart Steenbergen. ‘WTC Rotterdam is natuurlijk 
gelegen op een absolute toplocatie, midden in de stad 
en midden in het Central Business District. Het ligt 
bovendien naast grote ov-knooppunten en beschikt 
over twee grote parkeergarages. We merken dat werken 
in WTC Rotterdam voor talentvolle medewerkers een 
aantrekkelijk voordeel is. Bedrijven benutten de locatie 
om de war-on-talent te winnen. Maar voorzieningen 
zijn daar ook een onmisbaar onderdeel van. WTC 
Rotterdam gaat daar ruimschoots in voorzien. Een grote 
sportketen zal binnenkort een luxe gym openen. De gym 
krijgt een rauwe industriële uitstraling met een 5 meter 
hoge gevel aan de Meent. In oktober opent de populaire 
Brasserie Pierre, nu een hotspot op de Pannenkoekstraat, 
een nieuwe vestiging in het gebouw.’

posTillion hoTels
‘Bij de entree realiseren we bovendien een 
bedrijfsrestaurant, waar werknemers goed en voor een 
redelijke prijs kunnen lunchen. Om WTC Rotterdam 
nog aantrekkelijker te maken voor de internationale 
zakenmarkt, leveren we begin 2021 een hotel met 168 
kamers van betaalbare luxe. Het hotel komt op de 
tweede, derde en vierde verdieping van de monumentale 
laagbouw. Het wordt een city-hotel met een boutique-
uitstraling en Postillion Hotels als exploitant. De 
combinatie van Postillion als exploitant van zowel 
het conferentiecentrum in WTC als het nieuwe 
hotel geeft een enorme impuls aan het aantrekken 
van (internationale) congressen, en draagt daardoor 
natuurlijk ook bij aan de dynamiek in WTC Rotterdam.’

- Werken in Rotterdam

fuTuRepRoof
De vernieuwing van het monumentale complex is 
niet eenvoudig, erkent Kos. ‘Dit soort projecten zijn 
altijd ingewikkelder dan verwacht. Maar een dergelijke 
herontwikkeling past bij ons profiel van lange-
termijnbelegger. Het transformeren van een Rotterdams 
icoon naar een duurzame hotspot, is hoe dan ook een 
rendabele investering. WTC Rotterdam is in Nederland 
bovendien uniek in zijn soort. Nergens anders heb je 
midden in de stad een complex met congrescentrum, 
hotel, kantoor en ontmoetingscentrum. Rotterdam kan 
zich hiermee ook internationaal onderscheiden.’

De upgrade en functie-uitbreiding van 
WTC Rotterdam gaan gepaard met een grote 
verantwoordelijkheid, besluiten ze. ‘We zijn ons ervan 
bewust dat dit voor Rotterdammers een iconisch en 
dierbaar gebouw is. Ook door zijn enorme omvang; 
het is een stad in een stad met entrees aan de Meent, 
Coolsingel en de Koopgoot. Maar Rotterdammers 
kunnen gerust zijn. De monumentale uitstraling zullen 
we niet alleen in stand houden maar verder versterken. 
Binnenkort is dit Rotterdamse icoon futureproof’, 
belooft Steenbergen. ‘Bovendien blijven we invulling 
geven aan het feit dat we een World Trade Center zijn; 
we blijven het (internationale) zakenleven voeden met 
veel informatie en activiteiten die WTC Rotterdam de 
place to be maken voor alle ondernemers met interesse 
in internationaal zakendoen.’ ■
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restaurant van Tan 

Do, een van de 

meest creatieve en 

gepassioneerde 

horecamensen die 

ik ken
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Diergaarde Blijdorp
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hotel new York lang 

geleden
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Reizen! Europa, 
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maken

bijlErEn
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ben er nog niet uit
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met een prachtige 

Hollandse 

jan-WillEm
kos
ZakElijk 

bEsTE rEsTauranT

Brasserie Pierre, 

Pannekoekstraat

favo publiC spaCE

grote Kerkplein, 
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mooisTE sTraaT
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nRC next
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ik sport veel 

maar heb geen 
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netvlies

WElkE kranT lEEs jE

nRC en de 

volkskrant

We veRsTeRken de monumenTale 
uiTsTRaling van WTC roTTErdam


