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Geachte bestuurders,
Bijgaand ontvangt u het ambitiedocument van het project GreenNest Hotel en
Tuinbouwexperience. Dit ambitiedocument kunt u zien als een tussenstand
rapportage over dit initiatief van het InnovatieNetwerk van het ministerie van EZ.
In overleg met Mevr. Geijsel, projectmanager van het projectburo Zuidoostlob,
brengen wij u dit thans graag ter kennis.
Wij zijn uiteraard buitengewoon geïnteresseerd in uw commentaar.
Met vriendelijke groet,
Namens het InnovatieNetwerk
Peter Oei
Hans Hillebrand
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GreenNest

1. Het voorstel
Het Innovatienetwerk heeft een ontwerpteam ingezet om een verrassend
concept te ontwikkelen voor een groen hotel met een interactieve beleving.
Als leden van dit team hebben we dit concept uitgewerkt en The GreenNest
gedoopt. Het is een voorstel voor een bijzonder niche hotel gecombineerd met
een tuinbouwexperience. Als resultaat van de uitstekende samenwerking met de
gemeente (Projectburo Zuidoostlob) is het concept nu geprojecteerd op de vrije
locatie aan de A9 tussen Ikea en Cisco in Amsterdam Zuidoost, en vastgelegd in
dit ambitiedocument.
Het document dat u nu in handen heeft geeft de stand van zaken van de
conceptontwikkeling weer en beschrijft het proces dat we tot nu toe hebben
doorlopen. Het bijzondere aan het project wordt de unieke manier van beleving
van het “groen”. Het groen is geen decor, maar vormt juist de essentie van de
interactieve beleving. Het zal zich daarin zo onderscheiden dat het hotel en de
experience een “place to be” worden. Op facebook schrijft iedereen aan zijn of
haar vrienden dat je er echt een keer geweest moet zijn. Het hotel zal in trek
zijn bij internationale bezoekers, zowel zakelijk als toeristisch, en de experience
trekt vele bezoekers die komen voor de bijzondere vormgeving en de unieke
experience. Met een 4D lift snelt de experience bezoeker naar de bovenste
verdieping waarbij hij een virtuele reis door een plant maakt van de wortels naar
de bloem. Boven – op ca. 60 m hoogte – wacht hem een schitterend uitzicht over
Amsterdam. Van boven naar beneden passeert hij verschillende verdiepingen
die thematisch zijn ingericht naar analogie van de verschillende werelddelen

en biotopen van onze aarde. Onderweg kan hij bijvoorbeeld theedrinken in een
Chinese theetuin, een drankje laten mixen in de Scandinavische bosbessenbar,
zijn eigen unieke kleur samenstellen met behulp van een waaier van plantaardige
grondstoffen, de bouwkwaliteit van bamboe testen, enzovoort. Beneden
aangekomen zal hij zijn belevenis afsluiten met een bezoek aan het restaurant of
in het shopping gedeelte producten kopen of bestellen die gebaseerd zijn op de
grondstoffen die hij op zijn reis door de experience heeft gezien.De hotelbezoeker
zal zich na een drukke dag ontspannen in een van de vele groene bars van het
hotel, of hij kan zich nog even terugtrekken op zijn verdieping, waar zijn kamer
is uitgevoerd als een lodge passend bij het biotoop waar hij tijdens dit verblijf
logeert.
De bezoeker kan op verschillende manieren kennismaken met de GreenNest.
Bijvoorbeeld met een kort verblijf rond lunchtijd of op vrijdagmiddag na het werk
in de parkachtige omgeving van het project. Dan wordt hij direct verleid tot een
bezoek van een dagdeel om de experience te beleven, met of zonder kinderen.
Een verblijf van een paar nachten in het hotel gaat er dan later zeker van komen.
Internationale gasten boeken het hotel rechtstreeks. Ze zijn onder de indruk
van de groene oase waarin ze kunnen verblijven na hun zakelijke of toeristische
bezigheden, en betalen hier graag iets meer voor.
Voor het hotel en de tuinbouwexperience zijn zo meerdere doelgroepen te
bedienen. De uitwerking daarvan wordt momenteel opgepakt.
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innovatie hospitality

2. InnovatieNetwerk
InnovatieNetwerk genereert grensverleggende
vernieuwingen in landbouw, agribusiness, voeding
en groene ruimte en zorgt ervoor dat die door
belanghebbenden in de praktijk worden gebracht.
Samen met de alliantiepartners Stichting Innovatie
Glastuinbouw Nederland (SIGN) en Stichting
Innovatie Recreatie en Ruimte (STIRR) zijn haar
onder andere gericht op vernieuwingen in en buiten
de tuinbouw- en hospitallity branche. Dit doet zij
door het uitvoeren van onderzoeken, het bevorderen
van innovaties en het bijdragen aan de realisatie
van bijzondere en toonaangevende ontwikkelingen
(methoden, technieken, processen en objecten).
In sommige gevallen treedt het InnovatieNetwerk
tevens op als concrete initiatiefnemer. Een belangrijk
doel is dan om initiatieven tot daadwerkelijke
uitvoering te brengen.

typologie lodges - vernacular
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typologie lodges - tropical

typologie lodges - modern

innovatie tuinbouw in de stad

De gemeente Amsterdam, Dienst Ruimtelijke
Ordening, heeft met InnovatieNetwerk een
intentieovereenkomst gesloten. Deze overeenkomst
betreft het onderzoek naar de mogelijkheid
van ontwikkeling van groene concepten op
meerdere locaties in Amsterdam Zuidoost. De
gemeente heeft globaal haar strategische en
stedenbouwkundige randvoorwaarden geformuleerd,
o.a. in de vorm van spelregels, en ondersteunt
met menskracht InnovatieNetwerk om tot nieuwe
gebruiksconcepten voor de verschillende locaties
te komen. Deze zijn uiteraard ingegeven door
vernieuwende ontwikkelingen in de tuinbouw- en de
gastvrijheidssector.
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3. Stand van zaken
In de afgelopen maanden van augustus t/m begin december hebben we een
vormgevingsstudie uitgevoerd die het hotel- en experienceconcept verbeeldt.
We zijn het meest gecharmeerd van een gestapeld park waarin de lodges
afwisselend over de verdiepingen zijn verdeeld. De belangrijkste ordening die we
daarin willen aanbrengen wordt bepaald door de daglichttoetreding in het gehele
gebouw en het onderscheid in bezoekersstromen. Verderop in dit document is
de verbeelding van de verschillende werelddelen of biotopen opgenomen. Elk
biotoop is in essentie op twee manieren te ervaren. Als eerste met de zintuigen:
zien, ruiken, horen, voelen, etc. Maar ook interactief, door te doen, door iets
met kleuren of geuren te maken. Uniek, voor elke bezoeker opnieuw in een
combinatie die voor hem alleen is bepaald. Voorbeelden: de Azië biotoop is
geïnspireerd door een bamboebos of theeplantages (visueel) en de experienceelementen bestaan uit een bamboewerkplaats en een bar waar eigen unieke
thee kan worden samengesteld, gedronken en gekocht (doen). De Afrikabiotoop
is geïnspireerd door bloemen en kruiden (kleuren en geuren) en het is mogelijk
om zelf kleuren te mengen m.b.v. verschillende grondstoffen (doen). Steeds
wordt een relatie gelegd tussen de herkomst en uniciteit van de grondstof en de
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toepassing en waarde ervan in onze maatschappij.
We staan op het punt om het ruimtelijke model te vertalen naar een
structuurmodel van de constructie en de installaties. Daaraan kunnen
we straks rekenen. In januari gaan we onze bevindingen bespreken met
ondernemers uit de hotel-, leisure- en tuinbouwbranche. Daarna zullen aanbod,
bezoekersaantallen en vlekkenplan scherper worden. Met hun feedback zal een
feasibility studie worden uitgevoerd. Wij verwachten daar de eerste maanden van
2014 nog voor nodig te hebben.
Wij denken dat dit plan goed aansluit bij de strategie van Amsterdam
voor het gebied Zuidoost waarin het doel is om verkleuring (andere, meer
publiektrekkende functies, doorbreken monofunctioneel kantoorimago, vergroten
levendigheid en verblijfskwaliteit) te verwezenlijken, en we zijn erg blij met het
enthousiasme van de medewerkers. Graag komen wij in de komende periode
tot een concreet voorstel voor planvorming en inrichting op de kavel tussen
Ikea en Cisco met de landmarkontwikkeling van een uniek groen hotel en
tuinbouwexperience dat de spectaculaire vorm aanneemt van een gestapeld
verticaal park.

referenties gebouw

Edouard François

Expo 2000 - MVRDV

Toyo Ito

Expo 2000 - MVRDV

Stefano Boeri
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Experience bouwstenen
Werelddeel / biotoop
Visueel / zintuigen
Interactief / doen

Nederland

- tulpen
- duinen en helmgras, delta
- veen en moeras
- veilingwezen
- stadslandbouw

Bloemenpracht, tulpengevel
Kustlandschap, deltagebied
Veenlandschap
Kassenlandschap en veilinghal
Gewassen op het dak; verticaal telen

Winkel met bijzondere rassen
Ontstaansproces duinen en delta; miniatuur overstromingen; leven beneden
zeeniveau
Veen als brandstof
Leermoestuin; workshops telen van
groente en fruit

Scandinavië

- bosbessenbar
- saunalandschap
- paddenstoelenkwekerij
- houtbouw
- meren en fjorden, visserij

Bosachtige omgeving/aankleding
Blokhutten
Verbluffende soorten, wijdvertakt ondergronds netwerk, i.c.m. donkere winters
Oerbossen
Overweldigend landschap

Allerlei soorten drankjes, gebak, jam,
Educatie over waarde voor voeding;
kweekopstellingen voor thuis
Infocentrum houttoepassingen; workshops
houtconstructies en -bewerking
Geologisch ontstaansproces

Middellandszeegebied

- geurenexperience
- wijn- en kaasbar
- eucalyptus, olijven

Bloemenpracht, geuren
Wijnranken en grassoorten
Boomgaarden

Parfum op bestelling; betekenis van geuren
in de natuur; zelf zeep of parfum maken
(kinderen)
Proeverij voor bijzonder wijnen; kookclincis
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Experience bouwstenen
Werelddeel / biotoop
Visueel / zintuigen
Interactief / doen

- thee
- geneeskrachtige kruiden en oliën
- bamboe en specifieke soorten
- orchideeën en vlindertuin
- voeding

Theeplantages, Kruidentuin, geuren
Bamboebos, diverse toepassingen, bonsai, inrichting van het restaurant
Bloemenpracht, vlinders en zijde, waterpartijen met lotusbloemen en karpers
Rijstterrassen, bananenbomen, palmolie,
zeewier

Theemelanges op bestelling; theetuin
Kruiden, zalfjes op bestelling; massages
Iets bouwen; winkel met bamboe producten; kalligraferen; bonsaiwinkel; drop
maken, zijdeproducten; winkel
Aziatisch restaurant; kookclinics i.c.m.
kruiden

- genenbank
- koffie- en cacaobar
- teak

Overweldigende soortenrijkdom van het
oerwoud
Plantages (koffie, cacao, suikerriet)
Plantage, teakproducten, inrichting

Uitleg genetisch materiaal, belang voor de
mensheid; educatieve game
Koffievariëteiten op bestelling; chocolademakerij; educatief: suikerriet als voeding of
als energiebron

- rozen
- mahonie
- kleurenbank

Rozentuin, geuren, harems
Plantage, mahonieproducten, inrichting
Bloemen- en plantensoorten als grondstoffen voor kleuren

Stuur een bijzondere roos naar iemand,
Arabisch badhuis; welness
Zuivere kleuren maken, mengen en toepassen; kleurstoffen op bestelling
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Azie

Tropen (Midden / Zuidamerika)

Afrika / Midden Oosten
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locatie + kavel

De betreffende locatie in Amsterdam Zuidoost ligt binnen het gebied dat voor de
Floriade-bid van Amsterdam werd aangewezen. Ondanks het feit dat de Floriade
er niet komt streeft de gemeente toch een flinke verandering en stedelijke opwaardering van het gebied na. “Gemeente wil van Amstel III een gemengd en attractief stedelijk gebied maken met een rijke diversiteit aan aantrekkelijke, publiek
trekkende en verzorgende functies.” (RvH, DRO)
De kavel bevindt zich in een van de vier hoeken van het carré dat voor de Floriade werd ontworpen en biedt als zichtlocatie vanuit de A9 en vanuit de trein zeker
de mogelijkheid om er een bijzonder en initialiserend project van te maken.
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Vanuit Amstel III gezien heeft de kavel ten Noorden een adres aan de Hullenbergweg en strekt in zuidoostelijke richting uit tot aan de A9. De kavel is afgescheiden
van de snelweg en de aangrenzende kavels Ikea en Cisco door een kleine omlopende dijk en door een verhoogd maaiveld aan de Cisco zijde waarvan trappen
naar ons gebied toe leiden.
Voor fietsers en voetgangers is verbinding onder de weg langs het water mogelijk. De kavel is gelegen in het te verbeteren netwerk van fiets- en wandelroutes in
het gebied.
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schaal 1/2500
kavel 12.850 m2
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FSI minHotel
= 1,5
bvo = 19.275 m2

referenties

hotel Fletcher

tropical islands

lodge
Een lodge (Engels voor ‘loge’) is een gebouw,
vergelijkbaar met een chalet of blokhut, dat een
recreatieve functie heeft. Het woord dekt een relatief brede lading en wordt vooral in Angelsaksische
landen gebruikt. Berghutten en rustieke vakantiewoningen, maar ook landelijke hotels, bijvoorbeeld in de
nationale parken van de Verenigde Staten, of safari
lodges in Afrika, worden met de term aangeduid.

hotel CitizenM
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Eden project
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Eden project
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studiemaquettes

Het creatieve proces is begonnen met een aantal
studies / onderzoeken:
- onderzoek naar mogelijke combinatie van tuinbouw
met verblijfsfuncties binnen een gebouw
- ontwikkelen van een architectonisch bouwvolume,
dat het groene thema van het hotel het beste waar
kan maken. Hiervoor is een reeks concept-varianten
en massa studies onderzocht.
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project

De uniciteit van het hotel en tuinbouwexperience concept “GreenNest” wordt
bepaald door een drietal elementen:
– Om te beginnen vormt het gebruik van planten en gewassen in de
inrichting en aankleding geen decor maar is wezenlijk onderdeel van de
beleving. Dit vindt plaats doordat de bezoeker de schoonheid van de groene
entourage ervaart met zijn zintuigen, maar ook doordat hij de mogelijkheid tot
interactie ermee heeft (bv. zelf een bloem planten of thee plukken)
– Vervolgens is de thematiek van de oorsprong en bestaansreden van
de Nederlandse tuinbouw uitgewerkt door producten uit de flora van
verschillende biotopen of werelddelen als inspiratie voor de vormgeving te
kiezen. Met elk product wordt een verhaal verteld over het economische maar
ook culturele belang ervan voor de tuinbouwbranche.
Zo zijn de bloemen die uit de hele wereld stammen (zoals tulpen uit Turkije)
inmiddels een belangrijk export product geworden. Daarnaast heeft het
gebruik van uitheemse kleuren en smaken afkomstig van plantaardige
grondstoffen onze cultuur in Nederland aanzienlijk verrijkt
– De beleving wordt vervolgens nadrukkelijk versterkt doordat we voor
de verblijfsfunctie afstappen van het traditionele hotelkameridee, maar de
hotelvertrekken uitvoeren als lodges die als het ware “zweven” in het gebouw.
GreenNest toont met de verschillende werelddelen verspreid over
de verdiepingen in een gebouwcomplex een verticale stapeling van
landschappen, en kan als het ware worden beschouwd als een permanente
Floriade. Een unieke kans om de Nederlandse tuinbouw onder de aandacht
te brengen van de miljoenen bezoekers die Amsterdam elk jaar trekt.
Het is een belangrijke meerwaarde dat dit kan, zonder dat elke 10 jaar
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opnieuw de uitdagingen moeten worden aangegaan van de grootschalige
gebiedsontwikkeling van een reguliere Floriade. Behalve de beleving zal
ook de educatieve kant van de experience van grote waarde zijn voor de
bezoekers met tal van maatschappelijke achtergronden.
Juist in het naar monofunctionaliteit neigende kantorengebied van
Amsterdam Zuidoost, brengt GreenNest leven in de brouwerij en zorgt
voor de dringend gewenste verkleuring zowel qua functie als qua
stedenbouwkundige beleving. De ambitie qua concept en vormgeving is
zeer hoog. De bedoeling is dat alleen het gebouw al een sterk bezoekmotief
oplevert. Het zal daarom ongetwijfeld meer toeristisch bezoek genereren,
een welkome aanvulling naast de stroom zakelijke bezoeken en de grote
aantallen bezoekers van Ikea.
Als doelgroepen hanteren we:
1. De zakelijke hotelbezoekers
2. De leisure hotelbezoekers die voor een meerdaags bezoek naar
Amsterdam komen
3. De bezoekers die alleen voor de tuinbouwexperience komen.
Door het aantrekkelijke hotelconcept op deze goed bereikbare plaats zal
GreenNest ook voor ontlasting van de te drukke hotels in het centrum zorgen,
juist doordat het niet alleen een hotel is, maar een hotel en toeristische
bestemming ineen. De aantrekkelijkheid voor de zakelijke bezoeker
of congresganger is gegarandeerd, en waarschijnlijk zal dit een focus
opleveren voor de interesses van internationale bezoekers met een tuinbouw
gerelateerde achtergrond.
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Situatie 1/1000
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doorsnede

Skandinavië

Afrika

Tropen

Middelandse Zee

Nederland

Azië
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concept gebouw

De programma’s van tuinbouw experience en hotel
worden met elkaar vervlochten als geheel in een
gebouw ontworpen.
De verschillenden biotopen krijgen hun plek in
een stapeling van 6 lagen met een zeer ruime
verdiepingshoogte (11.20m), en zijn per verdieping
georganiseerd rond een grote atrium-ruimte die als
een trechter van de lobby tot aan het dak wijder
wordt.
De lodges hangen onder het plafond van de
volgende laag - waardoor ze enerzijds midden in de
biotopen terecht komen, anderzijds vormen ze door

een aparte ontsluiting toch een eigen gebied.
Iedere lodge heeft dus uitzicht op de biotopen en
bezit een klein balkon dat zich tussen de kronen van
de hoge planten van de onderliggende verdieping
bevindt.
Deze gestapelde programma’s verrijzen vanuit een
plint, die als een 2-laags kasgebouw boven op een
halfverdiepte parkeerlaag komt te staan. De plint
biedt op begane grond ruimte voor aanvullende
functies voor zowel hotel als tuinbouw-experience,
zoals congres-faciliteiten, food & beverage en
winkels.

schaal 1/500
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conferentie
80m2

bar
40m2

kleedruimte/wc
40m2

ontbijt
135m2

administratie
60m2

keuken
80m2

restaurant
105m2

lobby
430m2

entrance/lobby/reception
hotel+experience
430m2

wc/garderobe
40m2

laden/lossen
70m2

lounge hotel +
experience
760m2

wc/garderobe
40m2

exercise
60m2

beganegrond

garderobe
30m2

expeditie
100m2

opslag winkel
155m2

laden/lossen
27m2

opslag
80m2

conferentie
125m2

conferentie
80m2

vergadering
80m2

keuken
50m2

winkel
735m2

cafe/lounge

wc/garderobe
40m2

garderobe
30m2

schaal 1/500
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conferentie
130m2

wc
50m2

lobby
430m2

entrance/lobby/reception
hotel+experience
430m2

plattegrond plint
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schaal 1/500
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plattegronden verdiepingen

es

4 - 35 Lodges

2 - 36 Lodges

m2

1034 m2

1059 m2

entrance/lobby/reception
hotel+experience
430m2

wc/garderobe
40m2

administratie
60m2

lounge hotel +
experience
760m2

bar
40m2

ontbijt
135m2

keuken
80m2
wc/garderobe
40m2

restaurant
105m2

3 - Nederland
6 - 32 Lodges

e

1009 m2
Experience

e

2312 m2

2

laden/lossen
70m2

kleedruimte/wc
40m2

exercise
60m2

41- -35Azie
Lodges
m2
Entree / Lobby 23511034
m2
27 Lodges 574 m2

entrance/lobby/r
hotel+experi
430m2
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administratie
60m2

Experience - Nederland
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Experience - Middellandse Zee

plattegronden verdiepingen

6 - 32 Lodges

4 - 35 Lodges

1009 m2

1034 m2

ent

administra
60m2

ontbijt
135m2

restau
105m

5 - Middellandse zee
Experience
2312 m2

6 - 32 Lodges
3 - Nederland

1009 m2
Experience
2312 m2

Greennest Hotel - 31

plattegronden verdiepingen

8 - 25 Lodges

es

m2

823 m2

710
- Tropen
- 22 Lodges
Experience
2149 m2

Greennest Hotel - 32

816 m2

8 - 25 Lodges
823 m2

plattegronden verdiepingen

10 - 22 Lodges
816 m2

navië
ence

9 - Afrika

034 m2

1951 m2

Experience

8 - 25 Lodges
823 m2

10
Lodges
7 - 22
Tropen
816 m2
Experience
2149 m2

Greennest Hotel - 33

Greennest Hotel - 34

Experience - Scandinavië

plattegrond dak

10 - 2

Experience 11.933 m2
Hotel 6.490 m2
177 lodges + 31 plint
208 lodges totaal

9-

Dak - Skandinavië

Exp

Experience
2034 m2
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parkeren referenties

Greennest Hotel - 36

plattegrond parkeerlaag

techniesche ruimtes
640m2

244 pp
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Greennest Hotel - 38

Experience - Azië

gevel

noordgevel 1/500

Greennest Hotel - 39

21 MAART

9:00

12:00

15:00

9:00

12:00

15:00

9:00

12:00

15:00

21 JUNI

21 DECEMBER

Greennest Hotel - 40

hanging lodges - zonstudie - jaar

maquette 1/1000

Greennest Hotel - 41

maquette 1/500

Greennest Hotel - 42

zonstudie lente

21 MAART

8:00

10:00

12:00

14:00

16:00

18:00
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zonstudie zomer

21 JUNI

Greennest Hotel - 44

8:00

10:00

12:00

14:00

16:00

18:00
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maquette 1/1000
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alternatief met buitenruimte / balkon

doorsnede alternatief

Greennest Hotel - 47

colofon

InnovatieNetwerk / STIRR

KELSEY’S o.o.m.

Bartels Vedder

Peter Oei / Hans Hillebrand
Croeselaan 15

Peter van Zantvoort
Hoog Zand 20
4823 HS Breda

Jelle Vedder
Dorspstraat 73a
3751 EN Bunschoten Spakenburg

076-542 97 12
peter@kelseys-oom.nl
www.kelseys-oom.nl

06/422 398 53
jcvedder@bartelsvedder.nl
www.bartelsvedder.nl

Postbus 19197
3501 DD Utrecht
Telefoon: 070-378 5653
E-mail: info@innonet.agro.nl

WTCH

morePlatz

Mihaly Laslo
Joris Hoeneveldstraat 11
3065 ND Rotterdam

Caro Baumann
Johannes Schele
Schiekade 189, unit 412
NL - 3013 BR Rotterdam

info@wtch.nl
+31 6 21 15 29 05
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office@moreplatz.com
telefon +31 (0)10 714 26 99

Greennest Hotel - 49

