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TIJDLOZE STEDELIJKHEID

Het ontstaan van de bouwenvelop voor het Zuidblok ligt in het lastige 
verleden van het Stadionplein. Het werd ooit ontworpen als voorplein 
voor het nieuwe stadion van de Olympische Spelen in 1928. Daarna 
fungeerde het slechts als stedelijke restruimte. De omwonenden kenden 
niets anders dan hun vrije uitzicht. In de decennialange discussie om van 
de vlakte een stedelijk plein te maken, bood een idee van OMA soelaas: 
maak een gebouw dat voor een groot deel uitkraagt zodat je eronder door 
kunt kijken. 

De uitdaging van de gevraagde bouwenvelop met de vide en de gigantische 
uitkraging was, volgens ons, een gebouw te maken dat de directe 
omgeving omarmt zonder zelf te veel de aandacht naar zich toe te trekken. 
In de bakstenen woonblokken van de uitbreiding van het Plan Zuid van 
Berlage -en in het ensemble van de Citroëngarages van de architect Wils- 
zit daarvoor een duidelijk aanknopingspunt: de gebouwen voegen zich 
allemaal aan de rooilijnen van de doorlopende straatprofielen en hebben 
een traditionele geleding van plint, bovenbouw en beëindiging. Onze 
conclusie is dat alle gebouwen rondom het Stadionplein een tijdloos, 
massief en grootstedelijk karakter hebben die de duurzame stedelijke 
ruimte vormen. Ze verdienen waardige, stedelijke buren die zich op 
eenzelfde manier conformeren aan de gegroeide stad.
 

Het gebouw in relatie tot de directe omgeving



ZUIDBLOK STADIONPLEINHet nieuw vormgegeven Stadionplein



ZUIDBLOK STADIONPLEIN

Het gebouw is ontworpen als ware het een stenen massa waarin ramen zijn 
gestanst en rondom stukken plint zijn uitgehouwen om ruimte te maken 
voor glas, entrees en het plein onder de uitkraging. Er is aan alle kanten 
een (kleine) uitkraging gemaakt om de lange uitkraging aan de oostzijde 
een contragewicht te geven. De open plint verdikt naar de bovenbouw om 
de krachtenoverdracht te verbeelden. De vlakke boogramen van de eerste 
verdieping snijden door het concave volume zodat er consoles worden 
gevormd en het plein onder de uitkraging wordt geleed. Het uitkragende 
dak is één met de onderbouw en vormt tegelijkertijd een eenheid met de 
omliggende woonblokken die een dakrand op dezelfde hoogte hebben. 

De gevels zijn gematerialiseerd in een plint uit travertin, die aansluit bij de 
nieuwbouw van het Noordblok (architect Dam en partners), wit stucwerk 
voor de rondingen en een geglazuurde baksteen voor de bovenbouw. 
Door de steenachtige, witte en crème textuur vormt de nieuwbouw 
op een vanzelfsprekende manier een ensemble met de Citroëngarages 
enerzijds en de woonblokken met hun gele metselwerk anderzijds. De 
rijke materialisering van de gevel en de grote bronskleurige kozijnen in 
de plint geven aan dat het om een toegankelijk en publiek gebouw gaat. 
De kleurrijke wereld van de hotellobby en de horeca wordt onder de 
uitkraging doorgezet in een patroon van rode klinkers dat aansluit bij de 
materialisering van het Stadionplein en accenten van wit marmer.
 
De plint is maximaal open naar alle zijden en publiek toegankelijk. 
Omdat het gebouw vrijstaand en alzijdig in de publieke ruimte staat, 
zijn technische ruimtes van hotel en horeca in de kelder en op het dak 
ondergebracht. Alleen de entree naar de publieke parkeergarage doorbreekt 
het ritme van penanten en glas, maar voegt zich in het gevelbeeld. Om 
de 16 meter lange uitkraging aan de oostzijde te kunnen realiseren, is 
bovengronds de draagstructuur volledig van staal gemaakt. Zo kon in 
de gevel een maximale openheid van de plint worden gerealiseerd en 
zijn de plattegronden volledig flexibel in te delen en in de toekomst ook 
telkens weer eenvoudig aan te passen. Dit is, naast het maken van een 
energiezuinig gebouw, onze visie op duurzaamheid: het gebouw is tijdloos 
en is gebouwd voor de eeuwigheid.

DUURZAME ARCHITECTUUR
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Stalen draagconstructie

Aanzicht noordgevel



ZUIDBLOK STADIONPLEIN

Plattegrond begane grondBegane grond
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Plattegrond tweede verdiepingEerste Verdieping
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Het gebouw produceert zijn eigen energie met Warmte- en Koudeopwekking 
in de bodem  (WKO-systeem i.c.m. met warmtepomp) en zonnecollectoren 
en PV panelen op het dak. Het gebouw is daarmee 70% energieneutraal, 
voldoet aan de criteria voor de klasse Goud van de norm duurzame hotels 
van de gemeente Amsterdam en krijgt de Green Key en de Greenglobe 
certificaten. 

In de daktuin worden kruiden en groenten gekweekt voor educatieve 
doeleinden en om zelf te bereiden. Het programma wordt regelmatig 
aangepast aan de seizoenen, trends, vragen van bijvoorbeeld scholen etc. 
Het wordt een levendige ontmoetingsplaats waar de zintuigen geprikkeld 
worden en een bewustzijn voor natuur en energie ontstaat: een instituut 
waar kennis, bereiding en smaakontwikkeling gebundeld zijn.

ENERGIE

CulinA centrum van smaak  22 

Hoofdstuk 4 Duurzaamheid

GROEN
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Het Zuidblok huisvest een vernieuwend hotelconcept met 
hotelappartementen voor langer verblijf, hotel “Twenty Eight”, een 
bruisende horeca- en educatieomgeving, “het Amsterdamse Proeflokaal” 
(HAP), en een publieke parkeergarage.

•	 Onderbouw: Culinair Centrum: 2.000 m² BVO
•	 Bovenbouw: Hotel: 57 hotelappartementen, 3.500 m² BVO
•	 Parkeerkelder : 221 parkeerplaatsen (161 omwonenden, 60 bezoekers)
•	 Adres hotel: Stadionplein 260, 1076CK, Amsterdam
•	 Adres HAP: Stadionplein 300, 1076CK, Amsterdam

Het gebouw is tot stand gekomen in een bouwteamverband en een 
intensieve samenwerking met de gebruikers. Het interieur van het gebouw 
is ontworpen en uitgewerkt in samenwerking met twee interieurarchitecten. 
Het interieur van het hotel door Martin Brudnizki Design Studio (Londen, 
New York) en het proeflokaal door Ninetynine(Amsterdam). De daktuin is 
ontworpen en aangelegd door Copijn (Utrecht).

Betrokken partijen:

•	 Architect: Kollhoff & Pols architecten (Den Haag)
•	 Interieur hotel Twenty Eight: Martin Brudnizki Design Studio (Londen)
•	 Interieur Het Amsterdamse Proeflokaal: Ninetynine (Amsterdam)
•	 Ontwerp daktuin: Copijn (Utrecht)
•	 Ontwikkelaars: Vink Bouw & IQNN Vastgoed
•	 Belegger: UMW Groep
•	 Hotel adviseur: CBRE
•	 Constructeur: Pieters Bouwtechniek
•	 Installatieadviseur: Techniplan Adviseurs
•	 Hotel: Amsterdam ID Apartments
•	 Het Amsterdams Proeflokaal: Amsterdam Hospitality Development

Tender gewonnen: november 2012
Oplevering: mei 2017

GEBOUWINFORMATIE INTERIEURS (I.S.M. MBDS & NINETYNINE)
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