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Motel one | 3-sterren hotel

De gemeente Amsterdam wilde geen gebouw dat eruit zou 
zien als een budgethotel op de “Kop Zuidas”, waardoor er de 
opdracht kwam om een 3-sterren hotel te ontwerpen met de 
uitstraling van een hotel in het hogere segment. Motel One, een 
budget designhotel, was al jaren op zoek naar een geschikte 
locatie in Amsterdam. Het kavel C1 op steenworp afstand van 
station Amsterdam RAI bleek uitermate geschikt voor deze in-
vulling. De karakteristieke opgetilde kubus reageert op de ico-
nische sculpturale gebouwen van de RAI. Het breed aange-
zette witte kader maakt in een oogopslag het verschil duidelijk 
tussen het hotel en de commercieel verhuurde verdiepingen. 
De gevel heeft diepte gekregen met de “kristallijnen” invulling 
van het kader. De grote glasvlakken in de gevel worden gesc-
heiden door vinnen en voorzien van rondom lopende zeefdruk-
ken. Door hetzelfde grid van de zeefdruk en vinnen ontstaat er 
een interessant spel van schaduwen. Door de configuratie van 
een kubus hebben de meeste van de in totaal 316 kamers van 
het hotel uitzicht op de omgeving. Deze gelegenheid tot inter-
actie is zowel voor de bezoekers als voor de stad interessant. 
De zuidzijde van het gebouw grenst uiteindelijk aan een ander 
gebouw waardoor het geen gevel heeft. Vanuit dit gegeven 
is er een atrium toegevoegd en zijn de hotelkamers aan de 
zuidzijde rondom de verhoogde binnenplaats gepositioneerd. 
Een bijna gebouwhoge glazen wand schermt de verhoogde 
binnenplaats af waardoor het verkeersgeluid van de Europa-
boulevard buiten blijft. De binnenplaats is een oase van rust. 
Stedenbouwkundig gezien zou de entree aan de Europaboule-
vard verwacht worden, maar door de doorgaande weg kun je 
hier niet met de auto stoppen. Hierdoor is ervoor gekozen om 
het gebouw twee entrees te geven. Een voetgangers entree 
aan de Europaboulevard en aan de andere zijde van het ge-
bouw een entree voor auto’s en fietsers. De hotelkamers liggen 
allemaal gepositioneerd rondom een licht atrium. De ramen 
in de kamers zijn verdiepingshoog en kamerbreed wat verre 
van een budgethotel afmeting is. Een combinatie van ingrepen 
zorgt voor de BREAAM Excellent certificering. Het hotel heeft 
zeer efficiënte installaties en maakt gebruik van een warmte-
koudeopslag. Daarnaast is het dak bedekt met PV-cellen en is 
het glas overal van hoge kwaliteit. Aan de Europaboulevard is 
vanwege het verkeersgeluid zelfs driedubbel glas toegepast. 
Dit alles bij elkaar resulteert in een gebouw voor Motel One met 
3-sterren prijzen en een 5-sterren uitstraling.
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