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Programma 
Hotel met 433 kamers, conferentiecentrum met 23 vergaderzalen, 
ballroom voor 640 gasten, restaurant, spa en fitnesscentrum, 
parkeergarage met 138 plaatsen, totaal 40.150 m2 

Ontwerp 
2009-2012 

Realisatie 
2013-2015 

Opdrachtgever 
Schiphol Hotel Property Company 

Projectmanagement 
Schiphol Real Estate/CPO  Hilton Worldwide 

Interieuro ntwerp 
The Gallery HBA, Londen, Verenigd Koninkrijk 

Constructeur 
ABT bv, Delft 

Adviseur E- en W installaties 
Deerns Raadgevende Ingenieurs bv, Rijswijk 

Adviseur bouwfysica, duurzaamheid, akoestiek, 
brandveiligheid en transport 
DGMR Raadgevende ingenieurs, Arnhem 

Adviseur verlichting 
dpa, Londen, Verenigd Koninkrijk 

Bouwkostenadviseur 
BBN Adviseurs, Houten 

Uitvoering 
Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling

Herkenningspunt
Met zijn kubusvorm en ronde hoeken, het ruitvormige gevelpatroon 
en het 42 meter hoge atrium met glazen dak, is het nieuwe Hilton 
Amsterdam Airport Schiphol een imposant herkenningspunt. Het 
hotel ligt aan de toegangsweg naar de aankomst- en vertrekhal van 
de internationale luchthaven en vormt het slotakkoord van het 
staccatoritme van de bouwvolumes aan Schiphol Boulevard. Doordat 
het hotel onder een hoek van 45 graden ten opzichte van de plint 
gedraaid is, krijgt het gebouw dynamiek en ontstaat er een visuele 
verbinding met Schiphol Boulevard, de Ceintuurbaan en de kantoren 
aan de Evert van der Beekstraat. De Traverse, een overdekte 
promenade, verbindt het hotel rechtstreeks met de luchthaven.

Iconisch karakter
Het diagonale patroon van de gevel benadrukt het iconisch karakter 
van het gebouw. Door de groepering van het glas en de grijze en 
witte composietpanelen, ontstaat een groot, ruitpatroon met een 
subtiele glans en reliëf dat vanaf grote afstand herkenbaar is.  
Het patroon zorgt voor eenheid tussen de plint, de toren met 
gastenkamers en de Traverse en maskeert de afzonderlijke kamers en 
verdiepingen van het gebouw. 

Atrium
Een groot uitnodigend atrium met een glazen plafond van 42 meter 
hoog vormt het hart van het hotel. Deze belangrijkste 
ontmoetingsruimte creëert een sterke identiteit. Het horizontale 
lijnenspel van de helderwitte balustrades die daglicht diep het 
gebouw inbrengen, de groene balkons en de binnentuin met bomen 
bieden een zekere grandeur. Houten latten, omlijstingen en 
bekleding zorgen voor raffinement en een natuurlijke, luxueuze 
uitstraling. Het atrium speelt ook een belangrijke rol in het duur-
zaamheidsconcept. Om energie te besparen, wordt de buitenlucht 
voordat deze in de kamers wordt gebracht, voorverwarmd in het 
atrium.

Ruimte voor ontmoetingen
Het hotel met 433 kamers en 1.700 vierkante meter ruimte voor 
vergaderingen en evenementen, is de meest vooraanstaande 
conferentielocatie van de luchthaven. Een balzaal en in totaal 23 
verhuurbare vergaderkamers en overlegruimtes liggen op de eerste 
en tweede verdieping. Aan de lobby liggen open ontvangstruimtes 
om gasten te verwelkomen en elkaar te ontmoeten. Bovenin het hotel 
zijn drie Executive-etages en op de tiende verdieping een grote 
Executive Lounge met panoramisch uitzicht. Het interieur is 
ontworpen door The Gallery HBA uit London en geïnspireerd op de 
Nederlandse cultuur en het landschap. In de dynamische omgeving 
van komen en gaan, ontstaat voor gasten zo een ‘home away from 
home’.

Next generation airport hotel
Hilton Amsterdam Airport Schiphol staat symbool voor de ‘next 
generation airport hotels’: plekken waar je naartoe gaat vanwege de 
sfeer, uitstraling en kwaliteit van de dienstverlening. Het gebouw is 
daarmee niet alleen een icoon voor Schiphol en een toegangspoort 
naar Nederland, maar ook een wereldwijd toekomstvoorbeeld voor 
het concept van luchthavenhotel.

Hilton Amsterdam Airport Schiphol
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4e verdieping  
01 Kamers aan binnenzijde  
02 Kamers aan buitenzijde 03 Groen dak

11e verdieping  
01 Presidentiële suite 02 Installatieruimtes

Plattegronden

1e verdieping
01 Nieuwe Traverse  02 Bestaande Traverse naar WTC en Schiphol Plaza  03 Lobby   
04 Ballroom  05 Back of house  06 Vergaderruimten  07 Kantoren  08 Liften  09 Dienstliften  
10 Fitnesscentrum  11 Spa  12 Wellness
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Begane grond
01 Lobby  02 Receptie  03 Restaurant  04 Vine room  05 Open keukens   
06 Keuken  07 Personeelsrestaurant  08 Liften  09 Dienstliften  10 Technische ruimten   
11 Back of house  12 Trap naar Traverse
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01
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Doorsnede

Receptie

Vergaderzalen

Toren verdiepingen 2b-11 
Gastenkamers 2b-8 
Executive-etages 9-11

Restaurant
Spa en fitnesscentrum

Om de milieulasten te verminderen is het ontwerp gebaseerd op de Trias Ecologica: gebruik zo 
min mogelijk energie, gebruik energie zo efficiënt mogelijk en gebruik zoveel mogelijk 
hernieuwbare, duurzame energiebronnen die zo CO2 neutraal mogelijk zijn. De gevels zijn in hoge 
mate geïsoleerd en het gebruikte composiet is volledig recyclebaar. Het atrium speelt ook een 
belangrijke rol in het duurzaamheidsconcept. Om energie te besparen, wordt de buitenlucht 
voordat deze in de kamers wordt gebracht, voorverwarmd in het atrium.

Duurzaamheid

Reflectie  
van zonlicht

Afvoer warme 
lucht in de zomer

Daglicht tot diep 
in het gebouw

Afvoer

Aanvoer lucht
winter/zomer

Aanvoer lucht
lente/herfst

Geconditioneerde 
lucht

Doorsnede BB 
noord-zuid Warmte opslag Koude opslag

LED energiezuinig 
verlichtingsconcept

Prefab 
geveldelen

Groen dak  
waterberging

Composiet gevel 
100% recyclebaar

Traverse

Hilton Amsterdam Airport Schiphol
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Ontwerpproces

Stedenbouwkundig concept

Het hotel ligt aan de toegangsweg naar de aankomst- en vertrekhal van de internationale luchthaven 
en vormt het slotakkoord van het staccato ritme van de bouwvolumes aan Schiphol Boulevard. 
Doordat het hotel onder een hoek van 45 graden ten opzichte van de plint gedraaid is,  
krijgt het gebouw dynamiek en ontstaat er een visuele verbinding met Schiphol Boulevard,  
de Ceintuurbaan en de kantoren aan de Evert van der Beekstraat.

2000   
“Beauty and the Beast”

2001  
09 11

2007-2008   
65.000 m2 hotel en 
conferentiecentrum

2009   
40.000 m2 hotel en conferentiecentrum

2010   
Definitief ontwerp

Hilton Amsterdam Airport Schiphol
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Facade

Gekromd/gesegmenteerd frame

Glazen sandwichpaneel

Glas

Donkergrijs frame

Gesloten paneel in kleur ntb

Glazen  
sandwichpaneel 
(recht)

Glas (recht)

Gesloten paneel in 
kleur ntb (recht)

Gekromd/gesegmenteerd frame

Het gevelpatroon zorgt voor verschillende raamconfiguraties in de kamers

Hilton Amsterdam Airport Schiphol


