
werken  en  ontmoeten  in  het  hart  van  Rotterdam



inleiding 

Het voormalig politiebureau aan het Eendrachtsplein wordt thans ver bouwd 

tot een centrum voor maat schappelijke ondernemingen. Een ontmoetings- en 

werkplek op een uniek punt in de stad in een bijzonder pand waar Rotterdamse 

initiatieven op maatschappelijk gebied samen komen. 

Op de begane grond gaan de Heilige Boontjes hun huidige vestiging verder 

uitbreiden met een lunch- en dinerkaart en gaat er ook een biertje en wijntje 

geschonken worden. 

Op de verdiepingen worden kantoorunits gecreëerd van 50 tot 150 m2  

met een hoog afwerkingsniveau en waar maatschappelijk ondernemen 

centraal zal gaan staan. 

Ben jij betrokken bij een onderneming met een maatschappelijk doel en ben 

je op zoek naar een kantoorruimte in een gebouw waar je geïnspireerd kan 

worden? Kom dan langs op de kijkdagen of neem contact met ons op. 

Kijk op www.bureaueendracht.nl of kijk op www.heiligeboontjes.nl voor meer 

informatie over dit mooie initiatief.



de geschiedenis 

Het Eendrachtsplein is het huidige adres, maar een oude ansichtkaart 

geeft het adres Westersingel 54. Het iconische gebouw aan wat thans het 

Eendrachtsplein genoemd wordt, is gebouwd rond 1860 en was aanvankelijk 

in gebruik als een bijzondere school. Op bijgaande foto zie je nog de oude 

stoomtrein afbuigen naar de Westersingel en is het gebouw omgeven door 

veel groen. De foto stamt uit 1906. Later - in het begin van de Tweede 

Wereldoorlog - hebben de Duitsers het gebouw opgeëist.

Na de oorlog is er een politiebureau in gevestigd, aan vankelijk gedeeld 

met hotel Emma in de Noordvleugel met de karakteristieke serre-uitbouw. 

Later is Hotel Emma verhuisd naar de nieuwbouw aan de Nieuwe Binnenweg. 

Het gebouw heeft decennia lang als politiebureau gediend en is in de 

jaren tachtig grondig gerenoveerd. Uit gesprekken met agenten die daar 

gediend hebben, blijkt in ieder geval een grote mate van betrokkenheid bij 

de dienders.

Hotel Huize Emma, 
Westersingel 54, 
Ansichtskaart



het heden 

In september 2016 opende Heilige Boontjes de deuren in dit voormalig 

politiebureau. Heilige Boontjes is een bedrijf waarin jongeren met een 

afstand tot de arbeidsmarkt naar bestendig werk geleid worden en waar 

Rotterdammers kunnen genieten van een heerlijk kopje koffie. 

Een commercieel initiatief met maatschappelijk rendement. 

Goed voorbeeld doet volgen, dus hebben een aantal Rotterdammers de 

handen ineengeslagen om deze locatie voor Heilige Boontjes in de toekomst 

zeker te stellen en om op de bovengelegen verdiepingen bedrijven met een 

maatschappelijk rendement huisvesting te bieden. Eendrachtsplein BV is 

verantwoordelijk voor de exploitatie van het gebouw. 



de toekomst 

Op de begane grond zullen Heilige Boontjes niet alleen hun vaardigheden als 

barista gaan botvieren, maar er komt ook een lunch- en dinerkaart en kan 

je ook van een biertje of wijntje genieten. 

Op de bovengelegen verdiepingen worden kantoorruimtes gerealiseerd. 

Doordat de gemeenschappelijke noemer onder de bewoners maat schappelijk 

rendement zal zijn, ontstaat op het Eendrachtsplein een hub van bedrijven 

die zich niet alleen bekommeren om hun eigen bestaan, maar dat bestaan 

juist ontlenen aan zich om anderen bekommeren.

Daarnaast zijn er twee grotere ruimtes die voor vergaderingen of bijeen -

komsten gehuurd kunnen worden tot 50 personen. Uiteraard is er mogelijk-

heid voor uitgebreide catering van de Heilige Boontjes. 

Om naast het behalen van een financieel rendement ook nog een maat schap-

pelijk rendement te halen is geen eenvoudige opgave. Bureau Eendracht 

staat voor samenwerking, openheid en vooral inclusiviteit. Om naast elkaar 

en met elkaar veranderingen te kunnen bewerkstelligen. Om hulp te kunnen 

vragen aan elkaar. Een plek waar maatschappelijk ondernemen een echte 

toekomst heeft.

Vanuit centrale trap-
penhuis naar
gemeenschappelijke 
ruimte met pantry, 
toegang
naar buitentrap



De indeling van de kantoorruimtes is nog niet definitief vastgesteld, echter 

rekening houdend met de voorschriften voor brandweer en veiligheid is 

een aantal alternatieve indelingen mogelijk. Deze alternatieven zijn voor 

de verdiepingen opeenvolgend weergegeven, maar uiteraard inwisselbaar 

totdat de eerste afspraken concreet zijn met huurders. Omdat deze indeling 

nog niet vastligt is er met de huurders nog overleg mogelijk om de ideale 

indeling te vinden.

Er wordt in het gebouw, zowel binnen als buiten, gelegenheid ge creëerd 

voor informeel overleg, zoals een zitje, een pantry en een buitenterrasje 

op elke verdieping.

De
kantoorruimtes

Achtergevel 
Er wordt nog onderzocht wat 

er op de dakverdieping met 
het cellencomplex en het fraaie 

dakterras gebeuren gaat.

Per verdieping 
gemeenschappelijke 
pantry en buitenruimte



De
afwerking

De kantoorunits variëren in grootte van 35 m2 tot 190 m2. De afwerking is 

van hoog niveau; gesausde muren, akoestiek dempende vloer bedekking, 

led-verlichting, units worden voorzien van ethernet-bekabeling etc. 

Op elke verdieping is een pantry gesitueerd (met Quooker), een zitje en 

buitenterras voor informeel overleg en uiteraard op elke verdieping een 

toiletgroep. 

De grotere vergaderruimtes kunnen door de bewoners met korting gehuurd 

worden voor bijeenkomsten met groepen tot 50 personen. Catering van 

Heilige Boontjes is mogelijk. 

Het gebouw is vanaf de achterkant 24/7 bereikbaar. Gedurende de 

openings  tijden van Heilige Boontjes (08:00 tot 23:00) is de toegang aan de 

Eendrachtsplein-zijde met receptiefunctie geopend. 

Staat van oplevering:

-   Natuurlijke ventilatie (ondersteund door mechanische afzuiging);

- Lift;

-  Hellingbanen t.b.v. rolstoel toegankelijkheid;

- Vloerbedekking (akoestisch dempend);

- Verschillende authentieke details;

- Led verlichting;

- Per verdieping een pantry incl. Quooker;

- Bergruimte in kelder voor archief (optioneel);

- Toiletgroep;

- Buitenruimte met zitje;

- Fietsenstalling + optie huren parkeerplaats

Eerste verdieping

Tweede verdieping

Derde verdieping

Meerdere ruimtes zijn al verhuurd; 
check actuele status op www.bureaueendracht.nl



De Huur
voorwaarden

Prijzen zijn in Euro per m2 exclusief BTW 

Datum van oplevering na september 2019 in overleg. 
Servicekosten (verrekening achteraf obv werkelijke kosten): 
De indicatie voor servicekosten bedraagt tussen de € 25 en € 45,- per m² 
per jaar) ex BTW ten behoeve van de navolgende leveringen en diensten:  
- Elektriciteit;
- Internet;
- Verwarming;
- Water;
- Terreinonderhoud;
- Ongediertebestrijding;
- Liften;
- Glasbewassing buitenzijde;
- Glasverzekering;
- Schoonmaak algemene ruimten;
- Brandveiligheid;
- Diverse onderhoud;
- Administratiekosten.

Schoonmaak betreft de algemene ruimten, in overleg kan ook schoon maak 
van het gehuurde worden besproken. 

BANKGARANTIE
Huurder dient aan verhuurder een onherroepelijke ROZ-bankgarantie te 
stellen of waarborgsom te storten ter grootte van drie maanden huur, 
servicekosten alsmede de hierover verschuldigde omzetbelasting. 
Huurindexering: 
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de 
Consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), 
gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

OMZETBELASTING 
Verhuurder wenst te opteren voor BTW-belaste huur en verhuur. 
Ingeval huurder niet aan de gestelde criteria voor belaste verhuur 
voldoet, wordt de huurprijs verhoogd ter compensatie van de 
gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren 
voor BTW-belaste huur. 

HUUROVEREENKOMST
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad 
voor Onroerende Zaken (ROZ), versie februari 2015, met de daarbij 
behorende algemene bepalingen. 

ALGEMEEN
De informatie is met zorg samengesteld, maar we staan nog in 
een fase met onzekerheden. Nadrukkelijk is vermeld dat deze 
informatie verstrekking niet als een aanbieding of offerte mag 
worden beschouwd.  

CONTACT: 
Dick de Kock, koffiedick@me.com 
Tel. +31650650251 
Kirsten van den Berg, vandenberg.kirsten@gmail.com
Tel. +31 6 41 90 03 31
www.bureaueendracht.nl



1e verdieping



2e verdieping



3e verdieping
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