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AM4, het nieuwe datacenter van Equinix, maakt 
het onzichtbare zichtbaar: de abstracte datacloud 
wordt verpakt in een indrukwekkende toren waar 
twaalf  verdiepingen aan servers 24 uur per dag ons 
internetverkeer en dataopslag mogelijk maken.  

europees internetknooppunt 
De toren van tweeënzeventig meter hoog is 5 
juli 2017 officieel geopend op het Science Park in 
Amsterdam. Vanaf  de A10 is deze ‘wolkenkast’ 
duidelijk zichtbaar. Het nieuwe gebouw is het 
tweede datacenter van Equinix op het Amsterdam 
Science Park. De campus verwerkt ongeveer 38 
procent van het Nederlandse dataverkeer. In Europa 
behoort de metropoolregio Amsterdam - samen 
met Londen en Frankfurt - tot de belangrijkste 
datacenter-hubs. In 2012 werd het eerste 
datacenter geopend, AM3, en nu is de toren - AM4 
met 6.500m2 aan serverruimte - toegevoegd. De 
gebouwen zijn middels loopbruggen aan elkaar 
gekoppeld. 

Nederland was het eerste land in Europa dat 
op het internet werd aangesloten. Datacenters 
bestaan al sinds 1988; de eerste was bij het centrum 
Wiskunde & Informatica, ook op het Science Park in 
Amsterdam. Voorheen waren het geen prominente 
gebouwen in onze leefomgeving, maar anonieme 

datacenters am3 en am4 gezien vanaf het science park, met entreegebouw, kantoorruimtes en de serverruimtes

dozen op afgelegen bedrijventerreinen. Door de 
opkomst van clouddiensten en big data maakt 
de datacentermarkt een ongekende groei door. 
Deze sector, een van de sterkste pijlers onder de 
Nederlandse economie, is niet meer weg te denken 
uit onze maatschappij. 

Het was een paradoxale opdracht, aldus architect 
Joost Vos: “De gebouwen moesten in schaal 
passen bij de omringende bebouwing. Ze moeten 
aantrekkelijk ogen, maar niet te uitnodigend. We 
willen allemaal dat onze persoonlijke gegevens veilig 
zijn, maar we voelen ons tegelijkertijd ongemakkelijk 
over grote datacenters in onze steden, omdat we in 
onze openbare ruimte geen fort-achtige gebouwen 
willen omringd door hoge beveiligingshekken.”

hoofd in de wolken 
 “We hebben een gracht ontworpen als eerste 
laag van veiligheid, een vriendelijker alternatief  
voor een hekwerk van prikkeldraad. Werknemers 
en bezoekers gaan vervolgens door een 
identiteitscontrolepunt in een lichte en ruimtelijke 
foyer. Om het datacenter te bereiken loopt de 
bezoeker over een knalrode brug, deze markeert 
de overgang naar een streng beveiligd gebied. Na 
het scannen van vingerafdrukken, komt men in 
de ‘white space’ (serverruimte). Het is een totaal 
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‘white space’, een van de serverruimtes

uitzicht op het water ‘nieuwe diep’ vanaf de zevende verdieping

andere ervaring dan in omgebouwde magazijnen, 
die vaak als datacenters dienen. Het exterieur is 
strak, cool en statig: het lijkt op een grote harde 
schijf, met horizontale lamellen die de lucht uit het 
koelsysteem doorvoeren. De hoogbouw is gemaakt 
van driehoekige aluminium profielen, die aan de ene 
zijde zilver en aan de andere zijde zwart zijn, en naar 
boven toe steeds smaller worden – een optische 
truc, die de toren slanker maakt.  

flexibel en duurzaam
AM4 is uitgerust met energieopslagsystemen 
waardoor de hitte die wordt gegenereerd 
vervolgens gebouwen op Amsterdam Science Park 
verwarmt. Vos: “Aan de ene kant zie je dat we 
steeds meer data in the cloud parkeren; wij werken 
momenteel aan verschillende nieuwe torens. Aan de 
andere kant is er de voortdurende miniaturisering, 
die ertoe leidt dat er minder opslagruimte nodig is. 
En daar hebben we ook rekening mee gehouden, 
mocht er geen behoefte meer zijn aan serverruimte, 
dan kunnen de gevels eenvoudig vervangen worden, 
en kan dit een woontoren worden.”

Om datacenters in steden sociaal geaccepteerd te krijgen, 
moeten we ervoor zorgen dat de esthetiek betrekking heeft op 
hun omgeving.

“
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loopbrug van algemene ruimte naar de ‘white spaces’ met verschillende beveiliging, zoals vingerprintscan

loopbrug van buiten gezien; links kantoor, rechts serverruimtes
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Vanaf  het Science Park zie je de omgeving in de gevel 
weerspiegeld, naar boven toe lijkt de toren haast in de lucht op 
te lossen. De architectuur is even ambivalent als the cloud. 
kirsten hannema in architectuurnl augustus 2017

“





ontvangstruimte in entreegebouw

am4-toren gezien vanaf snelweg
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duurzame maatregelen
Een primeur voor een datacenter in Nederland is de 
toepassing van een warmte-koude-opslag (WKO). 
De machines in het datacenter stoten een grote 
hoeveelheid warmte uit, die zeer efficiënt gebruikt zal 
worden. Nabijgelegen gebouwen worden verwarmd 
door de overtollige hitte en in de zomer wordt het 
datacentrum met behulp van de WKOinstallatie
gekoeld. Door koeling via het WKO systeem kan 
jaarlijks tot 50% bespaard worden op elektrisch 
verbruik ten opzichte van een conventioneel systeem 
voor datacentra; 

Door het toepassen van hybride koeltorens wordt 
het gebruik van water met twee derde teruggebracht. 
De gebruikte waterbehandeling is zodanig uitgevoerd 
dat het afvalwater direct op het oppervlakte water 
geloosd mag worden; 

Om de biodiversiteit te vergroten zijn de daken 
voorzien van een groen dak. Het groen dak zorgt 
voor een waterbuffer en neemt CO2 op. Daarnaast 
werkt het dak als een extra isolatielaag die opwarm-
ing tegengaat. Ook de gracht om het complex heen 
zorgt voor een goede waterberging; 

veiligheid
Naast duurzaamheid stelt opdrachtgever Equinix 
strenge veiligheidseisen aan haar gebouwen, met het 
oog op de wensen van haar cliënten. Zo moeten alle 
datavloeren en andere vitale onderdelen in het func-
tioneren van het datagebouw zich boven het NAP-
hoogtepeil bevinden. In het denkbeeldige geval van 
een overstroming blijft hiermee alle data gespaard. 
Hiertoe is het gebouw 4.2m boven maaiveld getild 
waarbij de ruimte daar onder gebruikt wordt voor di-
verse logistieke functies, zoals laden, lossen en opslag. 
De veiligheidszone is aangelegd door het gehele 
complex met water te omringen. Het gebruikelijk 
toegepaste hek is daarom niet nodig.
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