GREENNEST
EXPERIENCE & HOTEL

Ruik, zie, voel en hoor groen aan de rand van Amsterdam. Met al
je zintuigen de weldadige pracht en kracht beleven van bloemen
en planten in zes biotopen. Dit is GreenNest Experience & Hotel,
het icoonproject voor groen geluk.
Ontspannen op het
Scandinavisch dakpark
met uitzicht op de skyline
van Amsterdam

Overnachten in de
jungle van Costa Rica

Met de glijbaan van
Azië naar Afrika in
vijf seconden

Bloembollen planten in
de verticale tulpentuin

GROEN GELUK ERVAREN

De Nederlandse sierteelt is wereldbefaamd. Exotische bloemen en planten
verlaten Nederlandse kassen om overal
ter wereld geluk te brengen. Om dat
ook in Amsterdam te ervaren, verrijst
GreenNest Experience & Hotel op een
zichtlocatie langs de A9.
Voor jong en oud interactief genieten.
Ontspannen of juist lekker bezig zijn.
Een dagtrip of een lang weekend weg.
Het kan allemaal, in dit fraaie gebouw.
De initiatiefnemers werken het plan nu
verder uit met creatieve ondernemers
uit de sierteelt en de gastvrijheidssector.
Hun passie voor groen vertaalt zich
naar de unieke ontmoetingsplek, die
mensen verbindt met de natuur. Bezoekers stappen even uit hun jachtige
(stads)leven met doods, grauw beton
om geheel te onthaasten in de vitale,
groene oase van rust.
GreenNest Experience & Hotel
vernieuwt ook de hotelsector door
groen genieten centraal te stellen. Het
ontwerp is uniek: hotelgasten slapen in
hangende lodges, die in een weelderig plantenrijk zweven. Elk van de zes
verdiepingen kent een eigen biotoop,
zoals Midden-Amerika, Afrika, Azië,
Zuid-Europa en Scandinavië. Een permanente etalage voor de sierteelt, zoals
de Keukenhof dat twee maanden is voor
de bollensector.
Vooruitlopend op de bouw van de
permanente hotellocatie zal in 2015 het
tijdelijke GreenNest Pavilion verrijzen.
Ook hierin zal de wereld van groen
versmelten met de gastvrijheidssector.
De komende periode bereiden de initiatiefnemers de inrichting verder voor
met een consortium van bedrijven.

Ontspannen vergaderen in
de frisgroene oase

Theedrinken in de
Chinese tuin

Kleurstoffen mengen met
plantaardige grondstoffen

Heerlijk Afrikaans eten
onder een boabab

Gezellig picknicken in het
kleurrijke bloembollenveld

Trouwen in een sfeervolle
ambiance

Genieten van de zuivere
plantenlucht

Overnachten in een
groene oase

Ontspannen in je eigen
hangende lodge

Parfums maken uit verse
bloemen en planten

Vlinders fotograferen in
hun eigen habitat

Bouwen met bamboe

VOORDELEN VAN GROEN

Het merk GreenNest staat voor het verbeteren van onze leef-, werk-, woon- en
verblijfsomgeving met groene planten. Dankzij nieuwe toepassingen komen de voordelen van groen voor steeds meer mensen beschikbaar, onder meer in het te bouwen
GreenNest Experience & Hotel. De gemeente Amsterdam ondersteunt het project
en stelt de zichtlocatie beschikbaar: langs de A9, naast Ikea, uitstekend bereikbaar
per auto en openbaar vervoer.
MARK TCONSULTATIE

Marktpartijen gaan de exploitatie verzorgen en de exacte uitvoering en inrichting van
het gebouw bepalen. Het marktconsultatiedocument beschrijft de achtergrond, het
aanbod en de vraagstelling van het concept GreenNest Experience & Hotel.
Wilt u weten of en hoe u kunt participeren in GreenNest Experience & Hotel of het
tijdelijke GreenNest Pavilion? Neem dan contact op met InnovatieNetwerk.

InnovatieNetwerk
info@innonet.agro.nl
070 378 5954

Meer informatie over het project, zoals het ontwerp, het marktconsultatiedocument
en actuele ontwikkelingen staan op www.innovatienetwerk.org (direct via
http://bit.ly/1sYjVkx).
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3 min
loopafstand Metro
Bullewijk
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Reistijden

13 min
taxi Waterlooplein
14 min
Intercity station
Bijlmer - Schiphol
17 min
taxi Schiphol
20 min
Metro Centrum

GreenNest is een initiatief van InnovatieNetwerk en de aanjagers van innovatie in de
glastuinbouw (SIGN) en de gastvrijheidssector (STIRR).
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