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nhow Amsterdam RAI bereikt hoogste 
punt

COD en medeontwikkelaar Being Development hebben het bereiken van het 
hoogste punt van nhow Amsterdam RAI gevierd. Met 24 verdiepingen en 91 meter 
wordt nhow Amsterdam RAI het grootste nieuwbouwhotel van de Benelux. 
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Boh Learn Toh
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Gunstig gelegen ten opzichte van RAI Amsterdam – 
en verbonden met het Amsterdamse metrostelsel –, 
zal nhow Amsterdam RAI  fungeren als ‘headquarter 
hotel’ op locatie voor bezoekers, exposanten, sprekers 
en organisatoren. Daarnaast wordt het hotel, onderdeel 
van het lifestylemerk nhow (NH Hotel Group), een 
nieuw sociaal en multicultureel ontmoetingspunt voor 
zakenreizigers, toeristen en Amsterdammers, met 
gastronomie van hoge kwaliteit en diensten die de 
nhow-ervaring ondersteunen.

Nadat de bouw werd gestart in september 2016 – 
door aannemer Pleijsier Bouw – verrees het hotel  als 
iconische blikvanger van de Amsterdamse skyline. 
Het baanbrekend ontwerp van het wereldberoemde 
architectenbureau OMA, met de drie karakteristieke 
gedraaide driehoekige volumes, put inspiratie uit 
de ooit zo typerende driehoekige reclamezuil ‘Het 
Signaal’ op het Europaplein.

OMA’s Partner-in-Charge, Reinier de Graaf: 
“Amsterdamse taxichauffeurs nemen dikwijls 
geen blad voor de mond. Telkens als we langs het 
nhow Amsterdam RAI rijden, zijn hun ongevraagde 
opmerkingen zonder uitzondering positief. Als de 
architect van het gebouw, beschouw ik dit als een 
groot compliment.”

Het hotel ontving een BREEAM Excellent (Building 
Research Establishment Environmental Assessment 
Method) certificering. De duurzame ontwikkeling wordt 
een van Europa’s grootste hotels met een excellent 
score en onderstreept de duurzaamheidsambities van 
ontwikkelpartners COD en Being Development, NH 
Hotel Group en architect OMA. 

Op 8 februari jl. vierden ontwikkelaars COD en 
Being Development deze mijlpaal van de bouw, die 
werd gemarkeerd door een spectaculaire ‘mapping 
projection’. Tijdens dit heugelijk moment op de 
bouwplaats werden COD en Being Development 
vergezeld door vertegenwoordigers van NH Hotel 
Group, RAI, OMA, Pleijsier Bouw en vele andere 
betrokken partijen.

Gert-Wim Bos van COD; “nhow Amsterdam RAI ziet 
er grandioos uit en zal een welkome aanwinst voor de 
Amsterdam skyline zijn. Het is een groot en complex 
project en we  zijn dan ook zeer verheugd over de 

vorderingen die we hebben gemaakt. We liggen goed 
op schema en kijken er naar uit om het hotel volgens 
planning op te leveren.”

Bas van Dam, CEO Being Development: “Het 
bereiken van het hoogste punt is de bekroning van 
een intensieve inspanning en samenwerking van alle 
betrokken partijen. We zien er naar uit om samen het 
volgende mijlpaal van de bouw van nhow Amsterdam 
RAI te bereiken.” 

Projectcredits: 
Ontwikkelaar: COD in samenwerking met Being Development
Initiatiefnemer: Gemeente Amsterdam in samenwerking met RAI
Afnemer: NH Hotel Group
Architect: OMA
Interieurarchitect: NEXT Architects / GLG –MVSA Architects Spain
Constructeur: Van Rossum Raadgevende Ingenieurs
MEP & Vertical Circulation: Techniplan
BREEAM-adviseur: Techniplan
Brandveiligheidsadviseur: Royal HaskoningDHV
Bouwfysica/ akoestiekadviseur: Royal HaskoningDHV
BIM-coördinator: Van den Berg Groep 
Hoofdaannemer: Pleijsier Bouw 

Over COD en Being Development 
Vastgoedontwikkelaars COD en Being Development ontwikkelen nhow Amsterdam RAI. Samen hebben zij 
toonaangevende ervaring en expertise op gebied van de (her)ontwikkeling van hotelvastgoed. COD heeft 
de afgelopen jaren drie hotels in de Metropoolregio Amsterdam opgeleverd. In 2015, Motel One aan de 
Europaboulevard (320 kamers), Generator aan de Mauritskade (168 kamers) in 2016 en het Schiphol Hotel voor 
Corendon (175 kamer) in 2018. Los van nhow Amsterdam RAI bestaat het groeiend hotelportfolio van Being 
Development uit Yotel Amsterdam (202 kamers) op de Asterweg (Amsterdam) en Aloft Utrecht (224 kamers) 
in het hart van Leidsche Rijn Centrum (Utrecht). De teams werken tezamen op grond van een wederzijdse 
open, creatieve en duurzame benadering van vastgoedontwikkeling. Voor meer informatie: www.cod.nl en 
www.beingdevelopment.nl. 

Over NH Hotel Group  
NH Hotel Group is een toonaangevende internationale hotelketen met bijna 350 hotels in Europa, Noord- en 
Zuid-Amerika. Vanaf 2019 werkt NH Hotel Group samen met Minor Hotels aan de integratie van de hotelmerken 
in één uniek bedrijfsportfolio in meer dan 50 landen wereldwijd. Samen heeft de groep een portfolio van meer 
dan 500 hotels met acht merken: NH Hotels, NH Collection, nhow, Tivoli, Anantara, Avani, Elewana en Oaks.
Voor meer informatie: www.nhhotelgroup.com. 

Over RAI Amsterdam 
Het samenbrengen van mensen, zowel fysiek als virtueel, verlegt grenzen... het inspireert! RAI Amsterdam zet 
zich daarom al sinds 1893 in om verschillende werelden, mensen en markten bij elkaar te brengen. In binnen- 
en buitenland. De RAI is een internationale beurs- en congresorganisatie. Zij organiseert evenementen in 
binnen- en buitenland en exploiteert het RAI Convention Centre in Amsterdam aan de Zuidas. RAI Amsterdam 
verwelkomt jaarlijks zo’n 1,5 miljoen bezoekers tijdens circa 500 evenementen, waaronder beurzen, congressen, 
corporate events en andere evenementen. Daarnaast levert de organisatie evenement gerelateerde diensten 
aan organisatoren, exposanten en bezoekers. Voor meer informatie: www.rai.nl. 

Over OMA
OMA is een internationaal bureau dat zich richt op architectuur en stedenbouw. AMO, een onderzoeks- en 
ontwerpstudio, past architectonische denkwijzen toe op domeinen daarbuiten. OMA wordt geleid door negen 
partners - Rem Koolhaas, Reinier de Graaf, Ellen van Loon, Shohei Shigematsu, Iyad Alsaka, Chris van Duijn, 
Ippolito Pestellini Laparelli, Jason Long en Managing Partner – _Architect David Gianotten - en heeft kantoren in 
Rotterdam, New York, Hong Kong, Beijing, Doha, Dubai en Perth. Door OMA ontworpen gebouwen momenteel 
in aanbouw zijn Taipei Performing Arts Center, de Axel Springer Campus en de renovatie van Kaufhaus des 
Westens (KaDeWe) in Berlijn, het RAI NHow Hotel in Amsterdam, het New Museum for Western Australia in 
Perth, een nieuw gebouw voor Brighton College, The Factory Manchester en Prince Plaza in Shenzhen. Voor 
meer informatie: www.oma.com. 

Over Pleijsier Bouw:
Pleijsier Bouw is de hoofdaannemer van het nhow Amsterdam RAI hotelproject en heeft ervaring in vele 
soorten maar ook in complexe projecten. Voorbeelden zijn G-Star HQ Amsterdam en het nieuwe pand van 
BMW Amsterdam. Pleijsier Bouw realiseert veel projecten in de regio Amsterdam voor de zakelijke markt. 
Betrokkenheid en meedenken zijn de pijlers van het succes van deze en andere projecten. Daarbij is het 
belangrijk dat iedereen in zijn eigen rol wordt gewaardeerd als een onmisbare schakel in het volledige 
projectproces. Pleijsier Bouw is een familiebedrijf met een platte organisatie en een ervaring van meer dan 100 
jaar. Voor meer informatie: www.pleijsierbouw.nl.
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Viering hoogste punt, van links naar rechts: Maarten Markus (NH Hotel Group); Gert-Wim Bos (COD); Bas van Dam (Being Devel-
opment); Reinier de Graaf (OMA); Paul Riemens (RAI Amsterdam); Robert Pleijsier (Pleijsier Bouw) (afbeelding links, photograph by 
Malgorzata Rej, courtesy of Being Development.
Rendering nhow Amsterdam RAI (afbeelding rechts, courtesy of OMA)

https://www.dropbox.com/sh/10wcjl64aq6cx5i/AAAY3Al-kZYDQqpko2OyHNb9a?dl=0
http://www.cod.n
http://www.beingdevelopment.nl
http://nhhotelgroup.com
http://www.oma.com
http:// www.pleijsierbouw.nl

