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GLAZEN VINNEN GEVEL

Vanuit duurzaamheidsoverwegingen wordt 50% van de kan-
toorgevel gesloten uitgevoerd. Hierdoor worden 
isolatie-waarden sterk verbeterd. Door de specifieke vorm-
geving van gesloten delen en het toevoegen van een glazen 
vin reageert de gevel op de respectievelijke oost- en west
oriëntatie, zoals opwarming door de zon, lichtinval en 
uitzicht. Door middel van een glazen vin met zeefdruk 
worden bouwfysische aspecten gereguleerd buiten de 
thermische schil.
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FLORA & FAUNA

Om planten en diersoorten te stimuleren zijn er verschil-
lende voorzieningen getroffen. Op het dak staan vleer-
muiskasten en in de noordgevel zijn nestmogelijkheden 
gecreëerd voor de huismus en de gierzwaluw. Regenwater 
wordt gebruikt voor de irrigatie van de plantenkas en voor 
de voeding van de sprinklerinstallatie. In de kas, die een 
getemperd buitenklimaat kent, wordt urban farming toege-
past. Hier worden groenten en kruiden verbouwd voor het 
restaurant. 
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TOELICHTING ONTWERP
Het Amtrium is de nieuwste uitbereiding van het beurs- en congrescentrum Amsterdam RAI. Het multifunc-
tionele gebouw omvat onder meer kantoorruimten, congreszalen en een openbaar restaurant. Door vele 
duurzame toepassingen, waaronder een klimaatzone met planten (kas), is het Amtrium het eerste congresge-
bouw in Nederland met een BREEAM-NL Excellent certificaat. In het restaurant kan men binnenkort genieten 
van gerechten die bereid zijn met groenten en kruiden gekweekt in de kas op de zuidgevel. 

STEDENBOUWKUNDIGE INPASSING
In het ontwerp is er nadrukkelijk rekening mee gehouden dat het gebouw goed aansluit met het bestaande 
complex en tegelijkertijd een verbinding heeft met het Scheldeplein. Door de transparante gevelplint creëert 
het Amtrium nieuwe interactie tussen de RAI en de woonwijk die aan het complex grenst. De toevoeging van 
een openbaar restaurant van hoge kwaliteit draagt bovendien bij aan de culinaire en entertainmentwaarde van 
de buurt.

Het Amtrium bestaat in hoofdzaak uit twee te onderscheiden volumes: een publieke onderbouw, die aansluit 
op de horizontale plint van het Europacomplex, en de bovenbouw met daarin de kantoorverdiepingen. De 
volumes worden van elkaar gescheiden door een iets terugliggende eerste verdieping met aanvullende ruimtes 
voor bezoekers en het bedrijfsrestaurant. De geleding van het volume wordt versterkt door het onderscheid 
tussen het betonnen raamwerk van de onderbouw en het gekartelde gevelscherm ter plaatse van het kan-
toorvolume. Deze opzet zorgt ervoor dat het karakteristieke Europacomplex, bestaande uit de monumentale 
Europahal met twee lagere vleugels, intact blijft. 

INDELING
Het ontwerp voor het Amtrium organiseert de functies in een zo compact mogelijk volume. De bundeling 
van functies voor medewerkers en publiek biedt vele voordelen zoals een verdichting van het RAI-complex, 
een efficiënte logistiek en dubbel gebruik van gebouwinstallaties en voorzieningen. Op de begane bevindt zich 
een grote congreszaal, die kan worden verdeeld in twee kleinere ruimtes. Rond de zaal ligt een royale foyer 
met een entree aan het voorplein van de RAI en een directe verbinding naar de Noordoosthal. Om zoveel 
mogelijk ruimte op de begane grond beschikbaar te maken voor het publiek, zijn ondersteunende functies 
zoals techniek, garderobe en toiletgroepen in de kelder geplaatst. In het hart van de foyer liggen roltrappen 
die het publiek naar de eerste verdieping brengen en terug. Doordat op de eerste verdieping een vide rond de 
roltrappen ligt, ontstaat een 12 meter hoge, spectaculaire ruimte. Hierdoor valt licht, vanuit het atrium, op de 
roltrappen en de wand van de grote zaal, wat de zichtbaarheid en oriëntatie voor bezoekers vergemakkelijkt.
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De kantoorverdiepingen zijn 30 meter diep; een maat waar binnen alle gangbare kantoorconcepten gefaci-
liteerd kunnen worden. Deze afmeting geeft ook de mogelijkheid om in de toekomst de gebruiksfunctie te 
wijzigen naar bijvoorbeeld een vergader- en congrescentrum. Een atrium brengt daglicht tot in het hart van 
deze verdiepingen. Zo ontstaan lichte, ruimtelijke verdiepingen, die zowel in traditionele kantoorcellen kunnen 
worden ingedeeld als met een open indeling volgens het ‘het nieuwe werken’-principe. 

Op de begane grond en eerste verdieping is een uitbouw gerealiseerd voor een publiek toegankelijk res-
taurant direct aan het Scheldeplein. Het restaurant  is voorzien van een dakterras op de eerste verdieping. 
Grenzend aan het bedrijfsrestaurant is ook een buitenruimte gecreëerd voor het personeel van de RAI. Dit 
dakterras is gelegen op de bovenste verdieping van het restaurant. Door het aanzicht van de tweede in hoogte 
verschillende terrassen, ontstaat er een levendig beeld dat de sfeer aan het Scheldeplein ten goede komt.

BREEAM-NL EXCELLENT
Bij de ontwikkeling van het compacte gebouw zijn zeer duurzame technologieën toegepast. Door middel van 
een klimaatzone met planten (kas), wordt de lucht voorverwarmd met warmte van de zon terwijl de lucht 
van het congresruimten wordt afgevoerd. Regenwater wordt opgevangen en gebruikt voor de irrigatie van de 
planten. Liften, installaties en noodtrappen zijn allemaal geïntegreerd in de klimaatzone. Het atrium zorgt voor 
luchtverversing in de kantoren en is verbonden met de klimaatzone in een duurzaam klimaatconcept. Het 
maakt gebruik van restwarmtesystemen in combinatie met een warmte-opslag en warmtekrachtkoppeling. 
In de zomer wordt warmte opgeslagen, in de winter kou, en restwarmte wordt omgezet in elektriciteit. Alle 
installaties zijn energiezuinig en maken maximaal gebruik van duurzame bronnen.

De oriëntatie van het gebouw, de geometrie van de gevel en het atrium in het hart van de kantoorfaciliteiten 
zorgen ervoor dat daglicht zo veel mogelijk wordt gehanteerd als verlichting. Het atrium en andere belangrijke 
verticale openingen (de kas en een leegte in de foyer) creëren ruimte en grandeur, die past bij de ambitie van 
Amsterdam RAI. Amtrium RAI heeft reeds BREEAM-NL Excellent ontwerpcertificaat ontvangen, het keur-
merk voor duurzaamheid dat wordt beheerd door de Nederlandse Green Building Council (DGBC). 
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FACTSHEET 

OPDRACHTGEVER
RAI Amsterdam
 
ARCHITECT
Benthem Crouwel Architects

LOCATIE
Scheldeplein, Amsterdam 

BRUTOVLOEROPPERVLAKTE
Totaal 8.625 m²
Congres en bedrijfsrestaurant 3.770 m²  
Kantoren 4.155 m² 
Horeca 700 m² 

START ONTWERP
2011

START BOUW
2013

OPLEVERING
2014

OPENING
2 juni 2015

PROJECT TEAM
Mels Crouwel, Annette van Baren, Pascal Cornips, Marleen van Driel, Volker Krenz, Henk van Rossum, 
Daphne 
Tempelman, Frank Deltrap, Saartje van der Made, Marcel Wassenaar

AANNEMER 
BAM Utiliteitsbouw BV

CONSTRUCTEUR
Van Rossum, Amsterdam 

INSTALLATIE-ADVISEUR
Nelissen ingenieursgroep, Eindhoven

BOUWFYSISCH ADVISEUR
LBP I Sight, Nieuwegein 

LICHTONTWERP
Nelissen ingenieursgroep, Eindhoven
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Situatie 

Gevelaanzicht

Gevelaanzicht met aansluiting Oosthal
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Doorsnede 2

Doorsnede 1



Plattegrond - Tussenverdieping

Plattegrond - Begane grond

RAI AMTRIUM
BNTHMCRWL



RAI AMTRIUM
BNTHMCRWL

Plattegrond - Eerste verdieping

Dakaanzicht


