
Bouw hotel nhow Amsterdam RAI van start
Grootste hotel van de Benelux met 650 kamers

Met het symbolisch leggen van een enorme driehoekige steen, is
woensdag 26 oktober 2016 de bouw van het hotel nhow Amsterdam RAI
officieel van start gegaan. De eerste steen van het grootste hotel van de
Benelux werd ‘geplaatst’ door vlnr. Klaas de Boer (Amsterdam Zuidas)
Maarten Markus (NH Hotel Group), Gert-Wim Bos (COD), Paul Riemens
(RAI Amsterdam) en Rem Koolhaas (OMA). Samen begeleidden zij de
symbolische eerste steen in het bijzijn van ruim honderd zakelijke relaties
en bouwpartners.

De skyline van Amsterdam zal medio 2019 voorgoed veranderen met de komst van het iconische

hotel nhow Amsterdam RAI. Met 650 kamers en 91 meter hoogte wordt nhow Amsterdam

RAI het grootste hotel van de Benelux en dé plek op de Zuidas waar beursbezoekers,

zakenreizigers, toeristen en Amsterdammers 24 uur per dag zullen samensmelten. 

Spraakmakend ontwerp



Ontwikkelaar COD heeft samen met ontwikkelpartner Being Development aan OMA (het

architectenbureau opgericht door Rem Koolhaas) opdracht gegeven voor een iconisch ontwerp

dat naadloos aansluit bij het huidige RAI-complex en tegelijkertijd een nieuwe, moderne

uitstraling biedt. De prominente reclamezuil ´het Signaal´ leverde de inspiratie voor het nieuwe

hotel nhow Amsterdam RAI.

nhow

Het hotel wordt een nhow, het designlabel van NH Hotel Group. Door baanbrekend design, een

onderscheidende programmering en state-of-the-art faciliteiten is een verblijf in nhow een

unieke beleving. nhow Amsterdam RAI biedt verschillende ruimtes en faciliteiten voor

hotelgasten- en bezoekers, zowel zakelijk als privé. Op de tiende verdieping komt een luxe spa &

wellness complex, waar gasten kunnen ontspannen met een fenomenaal uitzicht over

Amsterdam. Meest bijzondere van het hotel is de bovenste verdieping, waar op 91 meter hoogte

een restaurant, bar en high-end tv-studio worden ger¬ealiseerd. Onder het hotel komt een

parkeergarage die ruimte biedt aan 200 auto’s.

Headquarter hotel

nhow Amsterdam RAI wordt de uitvalsbasis voor organisatoren, exposanten en bezoekers van

grote, meerdaagse internationale evenementen. De RAI kan met het hotel haar

concurrentiepositie op de internationale beurzen- en congresmarkt versterken en zo de spin-off

richting de stad Amsterdam verder vergroten.

Meerwaarde voor de stad

Gemeente Amsterdam streeft naar een groter en gevarieerder hotelaanbod, beter verspreid over

de stad en ziet grote meerwaarde om op deze locatie in Zuidas een hotel met bijbehorende

faciliteiten te realiseren. De Gemeente Amsterdam en RAI Amsterdam kozen na een uitgebreide

tender in april 2015 voor COD, Being, NH Hotel Group en OMA op basis van ontwerp,

hotelconcept, duurzaamheid en financiën. De uitvoering van het project is in handen van

Pleijsier Bouw.

BREEAM-NL ‘Excellent’ certificering

Bij de start bouw heeft Dutch Green Building Council het BREEAM-NL Excellent

ontwerpcertificaat officieel overhandigd aan ontwikkelaars COD en Being Development. Met

een score van ruim 80% voldoen COD en Being ruimschoots aan de eisen (minimaal 70%) voor

de ‘Excellent’ certificering.



OVER NH HOTEL GROUP

Over NH Hotel Group

NH Hotel Group is beursgenoteerd in Spanje met bijna 400 hotels in 30 landen in Europa, Afrika en Noord- en
Zuid-Amerika. Onder de NH Hotel Group vallen de 3- en 4-sterren urban NH Hotels, de NH Collection flagship
hotels, de nhow designhotels en de Hesperia vakantieresorts. Wereldwijd staan meer dan 20.000 medewerkers
dag en nacht klaar om de beste service tegen de beste prijs te leveren voor de jaarlijks ruim 16 miljoen gasten.
De hotels van NH Hotel Group zijn bekroond met de Zoover Award voor Beste Hotelketen 2014, 2015 en 2016.
Kijk voor meer informatie op www.nh-hotels.com en www.nh-collection.com.

About NH Hotel Group

NH Hotel Group is listed on the IBEX 35 stock exchange of Madrid and has nearly 400 hotels in 30 countries in
Europe, Africa and North- and South-America. The portfolio of the NH Hotel Group includes the 3- and 4- star
urban NH Hotels, the NH Collection flagship hotels, the nhow designhotels and the Hesperia holiday resorts.
Worldwide more than 20.000 employees work day and night to deliver the best service for the best price to the 16
million guests the hotel chain welcomes yearly. The hotels of NH Hotel Group have been rewarded with the
Zoover Award for Best Hotel Chain of 2014, 2015 and 2016. For more information, visit www.nh-hotels.com and
www.nh-collection.com.

www.buildingnhow.amsterdam

Het hotel nhow Amsterdam RAI hotel bevindt zich in de driehoek die begrensd wordt door de

Europaboulevard, de ringweg A10 en RAI Amsterdam Convention Centre. De ontwikkeling van

het nhow Amsterdam RAI is 24/7 te volgen via de website www.buildingnhow.amsterdam
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