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ENERGIELABEL
Blaak 31 is duurzaam. Om het energiever-

bruik te minimaliseren zijn de gevel en de 

vloer optimaal geïsoleerd. Daarnaast is er

gebruik gemaakt van warmte- en koude 

opslag in de bodem, gecombineerd met 

warmtepompen. Blaak 31 is verder uitgerust 

met HF-armaturen, bewegingssensoren, 

daglichtregeling, aanwezigheidsdetectie

en toerengeregelde ventilatoren om het 

energieverbruik zo laag mogelijk te houden. 

Dit resulteert in een  EPC (Energie Prestatie 

Coëfficiënt) die ruim 25% gunstiger is dan  

de wettelijke norm en daarmee is Blaak 31 

bestendig voor de toekomst.
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HET gebouw 
Op een prachtige zichtlocatie naast de Markthal in  
het Laurenskwartier staat het kantoorgebouw Blaak 31.
Het kantoorgebouw telt 11 verdiepingen en is door de
spectaculaire overstek en de riante entree met een vrije 
hoogte van 7 meter een opvallende verschijning.

Het gebruik van hoogwaardige materialen en de grote
vloeren zorgen voor een zeer representatief onderkomen. 
De flexibel in te delen vloeren zorgen ervoor dat zowel
een traditioneel kantoorconcept, Het Nieuwe Werken (HNW)
concept of een combinatie HNW - traditioneel concept
gerealiseerd kan worden.

De parkeernorm is 1 parkeerplaats per 30 m2 kantoorruimte. 
De parkeerplaatsen zijn verdeeld over de parkeergarage
onder het gebouw van Blaak 31 en de parkeergarage van de 
naastgelegen Markthal. Voor de huurders van Blaak 31 is er 
een eigen uitgang van de Markthal garage naar Blaak 31.

Onder meer Loyens & Loeff, Glencore Grain BV en
Very Italian Pizza hebben zich gevestigd aan de Blaak 31.
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MOGELIjKE INDELING TERRAs
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HET UNIEKE dakterras

Op de 9e verdieping van Blaak 31 bevindt zich het unieke dakterras. Een dakterras zoals
nergens anders in Rotterdam te vinden is. Hier kan tijdens de lunch worden genoten van
het prachtige uitzicht. Het terras kan op verschillende manieren worden ingedeeld.
Zo kan hier met mooi weer vergaderd worden of een receptie worden georganiseerd. 

Impressies van een mogelijk indeling van het dakterras



10

Het designhotel Citizen M ligt op een steenworp afstand

Boodschappen doen op de markt aan de Binnenrotte Eén van de vele modezaken aan de Meent

De Beurstraverse met al haar winkels
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ALLEs BINNEN
handbereIk
Zodra u het kantoor verlaat staat u direct in het bruisende 
centrum van Rotterdam. U vindt in de nabije omgeving
alle faciliteiten die u zich maar kunt bedenken. station Blaak 
ligt direct aan uw voeten. Naast Blaak 31 bevindt zich de 
Markthal met vele winkels en een Albert Heijn. Er is een
kinderdagverblijf in de buurt en aan De Oude Haven kunt
u genieten van een drankje op één van de gezellige terrasjes. 
De Coolsingel, Meent en de Binnenrotte liggen om de hoek. 
Hier kunt u snel even een boodschap doen of lekker shop-
pen. Een zakenlunch of diner kunt u nuttigen in één van de 
gezellige restaurants in de directe omgeving. Kortom, alles 
binnen handbereik!

station Blaak

De Oude Haven met haar gezellige terrasjes Café Brasserie Dudok is een levendige ontmoetingsplek
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Per auto van blaak 31 naar:

Den Haag 27 minuten

Utrecht 44 minuten

Amsterdam 55 minuten

Antwerpen 1u 05 min

Brussel 1u 39 min

Maastricht 2u 07 min

Vanaf rotterdam

the hague airport:

Vanaf hier kunt u ruim

40 bestemmingen bereiken, 

waaronder: Barcelona, Nice,

Genevé, Istanbul, Londen, 

Madrid, München en Rome. 

Per trein van station blaak naar:

Den Haag 25 minuten

Utrecht 46 minuten

Amsterdam 1u 16 min

Antwerpen 1u 24 min

Brussel 2u 14 min

Maastricht 2u 39 min

Parijs 2u 50 min

Londen 3u 49 min

reIsTIjDEN
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LIggIng
Blaak 31 ligt in het centrum van Rotterdam. Binnen enkele minuten lopen zijn alle facili-
teiten van deze internationale stad bereikbaar. De locatie heeft als groot voordeel dat 
deze met de auto en het openbaar vervoer uitstekend bereikbaar is. U rijdt vanuit Blaak 
31 binnen enkele minuten de snelweg op of staat u op het perron van het Centraal sta-
tion, op weg naar één van de hoofdsteden van Europa.  
Op 10 minuten auto afstand van Rotterdam - The Hague Airport.
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Blaak 31 is per openbaar vervoer uitstekend bereikbaar door het naastgelegen trein  - 
station Blaak, waar zich naast de trein ook de metro-, tram- en bushalte bevinden. Het recent  
verbouwde Centraal station is een knooppunt voor interna tionale treinverbindingen.

Met de auto is Blaak 31 ook prima te bereiken. Vanaf de A16 rijdt u via de Maasboulevard 
of vanaf het Maastunneltracé via de Westzeedijk/Boompjes direct naar het kantoorgebouw. 
Onder het gebouw bevindt zich een parkeergarage. Daarnaast is er in de omgeving  
voldoende parkeergelegenheid.

Het spectaculaire Centraal station van Rotterdam 

station BlaakOok met de auto is Blaak 31 prima te bereiken

BEREIKBAARHEID DE Markt
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De unieke overdekte Markthal bevindt zich naast Blaak 31. Deze bruisende hal 
barst uit z’n voegen van verse vis, mals vlees en warm brood en vele soorten
kaas en groenten. Een markt waar boodschappen doen een belevenis is en waar
je lekker kunt zitten voor een hapje en een drankje.

Boven deze unieke hal in hoefijzervorm zijn moderne appartementen gerealiseerd 
en onder de Markthal is een ruime parkeergarage, waar parkeerplaatsen gehuurd 
kunnen worden.

Artist impression Markthal (bron Provast)
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BEsCHIKBARE VLoer

10e verdieping 1.038 m2

17

kantoorconcePten

De 3 beschikbare vloeren zijn op vele verschillende manieren in te richten. We hebben het dan 
over een traditioneel concept een het nieuwe werken concept (hnw) of een combinatie 
hnw - traditioneel concept. Voor elke manier van bedrijfsvoeren is een inrichtingsoplossing
te bedenken. Wij kunnen u daarbij adviseren om tot een optimaal resultaat te komen.
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Traditionele indeling 9de verdieping

19

tradItIoneeL
KANTOORCONCEPT
OVERZICHT caPacIteIt IN VOORBEELD INDELING

aantal werkplekken 32

aantal werknemers 32

m2 per werkplek 30

m2 per werknemer 30
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Nieuwe werken indeling, helft van 10de verdieping

Nieuwe werken indeling van de 9de verdieping

* Het is mogelijk een interne trap   
 aan te brengen, wanneer er meer   
 dan één verdieping wordt gehuurd.

*

*
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OVERZICHT caPacIteIt IN VOORBEELD INDELING

1 verdieping

aantal werkplekken 59

aantal werknemers 74* / 84**

m2 per werkplek 16,4 / 16,4

m2 per werknemer 13,1 / 11,5

1,5 verdieping

aantal werkplekken 89

aantal werknemers 111* / 127**

m2 per werkplek 16,4 / 16,4

m2 per werknemer 13,1 / 11,5

  * = flexratio of 80%
** = flexratio of 70%

het nIeuwe werken 
CONCEPT
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Combinatie indeling 9de verdieping

OVERZICHT caPacIteIt IN VOORBEELD INDELING

aantal werkplekken 55

aantal werknemers 55

m2 per werkplek 17,6

m2 per werknemer 17,6

23

coMbInatIe hnw en
tradItIoneeL CONCEPT
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HET nIeuwe werken 

Omdat mens en maatschappij veranderen, verandert ook de rol en manier van 
werken. Moderne technologie maakt het mogelijk om werken anders in te vullen. 
Bij deze nieuwe manier van werken is de behoefte aan flexibiliteit een belangrijke 
drijfveer. In Het Nieuwe Werken staat de medewerker centraal en krijgt hij de ruimte 
en vrijheid om te bepalen hoe hij werkt, waar hij werkt, wanneer hij werkt, waarmee 
hij werkt en met wie hij werkt. Het streven is om werken effectiever, efficiënter en 
vooral ook plezieriger te maken voor zowel de organisatie als de medewerker.

Deze nieuwe manier van werken stelt eisen aan de omgeving. Om medewerkers 
optimaal te laten presteren dient een werkomgeving aanwezig te zijn die als
prettig wordt ervaren. De kwaliteit van de werkomgeving beïnvloedt zo de manier 
van samenwerken, de bedrijfscultuur, het verantwoordelijkheidsgevoel en de
motivatie van de medewerkers. Blaak 31 biedt een aantrekkelijke werkomgeving 
waar mensen zich prettig voelen. Naast de optimale bereikbaarheid, het een-
voudige parkeren en de levendige omgeving heeft het gebouw verschillende
voorzieningen die werken aan de Blaak 31 aangenaam en comfortabel maken.
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OPLEVERINGsNIVEAU
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Blaak 31 straalt niet alleen kwaliteit uit. Door het gebruik van hoogwaardige
materialen gecombineerd met uitstekende technische installaties is de gebouw-
kwaliteit van Blaak 31 meer dan gewaarborgd.

de hoogwaardige kantoorruimte is onder meer voorzien van:

• Gesloten gevel, v.v. zonwerende/isolerende beglazing;

• Akoestisch verlaagd systeemplafond voorzien van geintegreerde daglicht-
 afhankelijke, HF verlichtingsaramturen voorzien van aanwezigheidsdetectie;

• Luxe (gescheiden) toiletvoorzieningen per verdieping;

• Pantry aansluiting op iedere verdieping;

• Per stramien van 1,80 meter een tweevoudige aansluitdoos voor elektra
 en een tweeledige inbouwdoos ten behoeve van telefoon- en databekabeling.

• Invalidetoilet op de begane grond.
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FACTs AND FIGUREs

brandveiligheid:
 sprinklerinstallatie

glasvezel:
 Glasvezel is aanwezig in het geboue.

Liftinstallatie:
 5 liften gesitueerd in één kern

duurzaamheid: 
 Greencalc + Energielabel A

Vloerbelasting: 
 Kantoorruimte: 4kN/m²
 Archiefruimte: 8kN/m²
 Per kantoorverdieping is rekening gehouden met de realisatie
 van archiefruimte

Verwarming/ koeling: 
 Middels hoogwaardige plafond inductie units 
 Luchtbevochtigingsinstallatie aanwezig 

Vrije hoogte:
 2,80 m

Parkeernorm:
 1 parkeerplaats per 30m² kantoorruimte

Een uitgebreide technische specificatie is uiteraard beschikbaar.
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Concept en realisatie: bgmw.nl

rechten:

De gegevens in deze brochure zijn van informatieve aard. Ze zijn bedoeld de lezer bekend te maken met het onderhavige

project en als uitnodiging om in onderhandeling te treden. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens

betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Aan deze informatie kunnen nimmer rechten worden ontleend.
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