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Welkom in Boompjes 258

Boompjes 258 is de nieuwe naam van het indrukwekkende 

multi-tenant kantoor pal naast het inmiddels volledig 

getransformeerde voormalige bankgebouw van

De Nederlandsche Bank. Ontworpen in 2003 door 

Alan Ritchie, een veelgeprezen en bekroond architect 

die ook tekende voor de Me tropolitan Residential Tower

en het Urban Glass House in Manhattan en diverse

luxueuze highrise appartementencomplexen in 

New York City. 

Dit stijlvolle, hoogwaardige en duurzame kantoor aan de 

Boompjes, gelegen tussen de verlengde Willemsbrug en 

de Erasmusbrug, biedt een moderne werkplek met prachtig

uitzicht over de Nieuwe Maas en het stadscentrum van 

Rotterdam. Een unieke plek, zeer goed bereikbaar over 

water, met openbaar vervoer en per auto.

In 2017 is Boompjes 258 gerenoveerd en getransformeerd 

tot een iconische multi-tenant kantoortoren in het hart 

van de stad aan de oevers van de Maas. Een unieke 

thuisbasis voor een mix van kantoorgebruikers met een 

eigen, sfeervol barista café op de begane grond en een 

restaurant dat de hele dag geopend is op de mezzanine/

eerste verdieping. Klaar voor de eisen en wensen van 

kantoorgebruikers van vandaag & morgen.



Werken in het hart van de stad langs de Nieuwe Maas

op een statige 
locatie





Tussen de Leuvehaven en de Oude Haven in Rotterdam is al in 1615 een 

wandelpromenade aangelegd met aan beide zijden lange rijen Lindebomen: 

de Boompjes. Deze wal in de stad, die ook toen al een recreatieve functie 

had, wordt tot op de dag van vandaag als zodanig in ere gehouden. 

Een locatie ‘op stand’ zoals de Rotterdammers het noemen. En nog altijd 

een bedrijvige plek die eeuwenlang dé uitvalsbasis was voor schepen, 

scheepvaartmaatschappijen en schippers.

Aan een levendige promenade met

een rijke 
geschiedenis





Bereikbaarheid

Boompjes is – in het verlengde van de 

Maasboulevard – de belangrijkste verkeers-

ader door het centrum van Rotterdam en 

ligt op slechts enkele autominuten van de ring 

Rotterdam.

Boompjes 258 ligt op slechts 15 autominuten 

van Rotterdam The Hague Airport en op 

ongeveer vijf minuten loopafstand van trein- 

en metrostation Blaak en metro- en tramstation 

Leuvehaven. In de directe omgeving zijn daar-

naast diverse haltes van stads- en regionale 

buslijnen.



NS-station ‘Blaak’

Metrostation ‘Beurs’

Metrostation ‘Leuvehaven’



Een entree met grandeur
 

Boompjes 258 is een iconisch gebouw en een herkenbaar onderdeel van de 

skyline van ‘Manhattan aan de Maas’. Een kantoorgebouw met uitstraling 

en persoonlijkheid, stijlvol, flexibel en duurzaam. Grandeur die buiten zichtbaar

en binnen ervaarbaar is.

De ruime entree en bijna alle verhuurbare kantoorvloeren op de verdiepingen, 

zijn in december 2017 volledig gerenoveerd. Flexibiliteit, oog voor detail 

en een moderne uitstraling waren in deze renovatie de uitgangspunten. 

Met als doel een omgeving te creëren waar mensen efficiënt kunnen werken 

en zich comfortabel voelen.







Ontvangst, barista café en restaurant

Huurders en hun gasten worden hartelijk en professioneel ontvangen aan 

de volledig gerenoveerde receptiebalie op de begane grond. Een perfecte 

en toegankelijke plek om informeel te vergaderen onder het genot van een kop 

koffie. Op de mezzanine, bereikbaar via een interne trap, kunnen uw gasten

en medewerkers terecht in het volledig nieuwe bedrijfsrestaurant dat elke

werkdag de hele dag is geopend. 



      

Modern en efficiënt

Werken op de kantoorvloeren in Boompjes 258 is écht onderdeel zijn van 

de dynamiek van  het centrum van Rotterdam. Op elke verdieping heeft u 

fantastisch uitzicht over de stad. Aan de ene zijde is dat over de Nieuwe Maas, 

de Willemsbrug, het Noordereiland, de Kop van Zuid en de Erasmusbrug. 

Aan de andere zijde kijkt u uit over het hart van de stad, het bruisende 

Wijnhavenkwartier en de Leuvenhaven.

De beschikbare vloeren zijn bij de renovatie voorzien van geëgaliseerde 

vloeren, een modern systeemplafond, nieuwe en vooral duurzame verlichting.

Op de achtste verdieping is een voorbeeldvloer ingericht waar u kunt genieten 

van het spectaculaire uitzicht over de stad en de moderne en strakke inrichting. 

Deze verdieping geeft u een indruk van de efficiënte indelingsmogelijkheden in 

het gebouw. De andere beschikbare vloeren bieden volop mogelijkheden voor een 

inrichting op maat en een optimale indeling voor uw kantoorbehoefte.



      



Indeelbaar naar uw wensen

Elke kantoorvloer is bereikbaar via de vijf liften en trappenhuizen die centraal in 

het hart van het gebouw zijn gesitueerd. 

Alle gevels zijn vrij en bieden mooi uitzicht over de stad doordat de liften en 

trappenhuizen in de centrale kern zijn geplaatst. De indeling van de vloeren 

biedt maximale flexibiliteit in indeling waardoor er volledig aan uw specifieke 

wensen kan worden tegemoetgekomen.

 

Elke verdieping beschikt over eigen sanitaire units die niet worden gedeeld 

met andere huurders in het gebouw. 





Duurzaam en stijlvol

Elke verdieping wordt zodanig gerenoveerd dat deze voldoet aan uw specifieke 

eisen en wensen. In overleg met u en afhankelijk van uw wensen, kunnen er 

combinaties van werkplekken worden gerealiseerd op een manier dat er 

maximaal gebruik gemaakt wordt van de natuurlijk lichtinval in het gebouw 

zonder inbreuk te doen op de indrukwekkende uitzichten over de stad. 

- Geëgaliseerde vloer geschikt voor vloerbedekking

- Bandraster systeemplafonds

- Duurzame verlichtingsarmaturen met daglicht en aanwezigheid sensoren

- Fancoil klimaatinstallatie uitgelegd op stramien verdeling die per zone

   indeelbaar is

- Energielabel A





- 51 werkplekken

- 38 vergaderplekken

- 13 informele overlegplekken



- 96 werkplekken

- 18 vergaderplekken

- 13 informele overlegplekken





Achter multi-tenant kantoorgebouw Boompjes 258 ligt Parkeergarage 

de Boompjes die in eigendom is van gemeente Rotterdam. 

De beschikbaarheid en prijzen voor parkeerplaatsen zijn op aanvraag. 

 Parkeren










