
Innovatie in projecten 

toepassen vraagt om lef en 

doorzettingsvermogen. De 

leden van NEVAP hebben 

projects worth telling!  Het ene 

project is het andere niet en 

sommige zijn zo opmerkelijk 

op het gebied van techniek, 

innovatie of duurzaamheid dat 

we ze niemand onthouden. We 

lichten ze uit, onder de noemer 

Project Parels. We spreken 

met trotse opdrachtgevers 

en projectpartners. Want een 

succesverhaal komt tenslotte 

altijd met vereende krachten tot 

stand. 

Projectomschrijving: 

“We hadden met Amstelius de ambitie om van Hotel BREEZE Amsterdam 

het meest duurzame hotel ter wereld te maken, met als onderscheidend 

vermogen de natuurlijke airconditioning, gebaseerd op termietenheuvels” 

opent Eldering het gesprek “Innovatieve eco-technologieën zijn gebruikt om 

een hotel te ontwerpen en engineeren, wat de lat voor duurzame gebouwen 

structureel hoger moest leggen. Zo zijn we in gesprek geraakt met de 

gemeente Amsterdam over exclusiviteit voor deze locatie en kwam de heer 

Bronsema op ons pad.” 

Bronsema had vertrouwen in het Ventecdak ofwel Powerdak, een venturi-

vormig dak met verticale as-turbines. De belangrijkste functie van dit 

dak is de natuurlijke afzuiging van ventilatielucht door luchtversnelling. 
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De opdrachtgever
We spreken met Maarten Eldering, Directeur bij Amstelius/ Dutch Green 
Company en met Ronald van Luijk, Directeur bij dochteronderneming van 
Amstelius: Green Building Engineering. Zij vertellen hoe beide organisaties 
in samenwerking met Borghese Real Estate het eerste (n) zero energy hotel 
ontwikkelden, voorzien van het Earth, Wind & Fire concept van onderzoeker 
dr. Ben Bronsema van de Technische Universiteit Delft (TU Delft). Hotel BREEZE 
Amsterdam (tegenwoordig Four Elements Hotel Amsterdam) is gerealiseerd 
op een locatie aan de haven van Amsterdam-IJburg en heeft begin 2020 
de EZK Energy Award 2019 in ontvangst genomen vanwege het unieke 
biomimicry concept*. 

Maarten Eldering Ronald van Luijk



Procesomschrijving: 
Van Luijk: “Door de gevel geheel te voorzien 
van zonnepanelen wordt zo een belangrijk 
deel van de benodigde energie opgewekt. 
Daarnaast is op de gevel de zogenaamde 
zonneschoorsteen aangebracht. Deze 
genereert thermische trek waarmee wordt 
bespaard op ventilatorenergie. De warmte 
die de zonneschoorsteen oplevert wordt 
nuttig gebruikt voor de verwarming van 
gebouw en warm water. Dat was in de 
basis het ontwerp van de heer Bronsema.”  

Eldering: “Er zijn meer zaken die we 
hebben aangepast. Recirculatie van lucht; 
dat is in hotel BREEZE niet aan de orde, 
we hebben gekozen voor 100% schone 
lucht. Een gebouw met een heel gezond 
binnenklimaat dus. Het is een hightech 
smartbuilding geworden, powered by 
nature! Al het energieverbruik en de 
performance van het EWF-concept worden 
voortdurend gemonitord. Zo waait het 
bijvoorbeeld op de tiende verdieping altijd 
harder en is er sprake van een aantal 
pascal extra vanwege de druk. Installateur 
Van Delft Groep heeft een systeem 
ontwikkeld om te kunnen kiezen vanuit 
welke kant van het gebouw - afhankelijk 
van de windrichting - we de lucht binnen 
laten komen in de klimaatcascade, om 
zo maximaal gebruik te maken van de 
windsnelheid op die hoogte.” 

Uitdagingen & Learnings
Het onderscheidend vermogen van 
Hotel BREEZE is duidelijk de toegepaste 
ecotechnologie op basis van het EWF-

concept. 

Windenergie wordt hierbij opgewekt 
met behulp van windturbines in de 
overdrukruimte. Geïnspireerd door dit 
concept ontstond tussen Bert Blocken 
van de TU/e en Ben Bronsema het idee 
om het Powerdak aan te passen, door 
gebruik te gaan maken van verticale 
as-windturbines die in een optimale 
opstelling afhankelijk van de windrichting 
gebruik zouden maken van hun onderlinge 
windversnelling in het venturidak. 

Eldering: “Het was een mooie kans, dat we 
dit hebben kunnen onderzoeken, maar het 
rendement kon simpelweg niet worden 
gehaald. Er waren twee opties: of we gaan 
een dak aanleggen dat niet rendeert en 
niet genoeg energie geeft, of we kijken 
opnieuw naar het plan.”

“Het is een hightech smartbuilding 
geworden, powered by nature”

Biomimicry concept:
Dit concept, waarbij technologie en natuur 

met elkaar zijn verbonden, simuleert 

de natuurlijke airconditioning van een 

termietenheuvel. De binnenkant van deze 

termietenheuvels is altijd op constante 

temperatuur, ongeacht de locatie: zelfs 

in een woestijnomgeving, waar de 

dagtemperatuur kan stijgen tot 40 graden 

Celsius en het ‘s nachts afkoelt tot onder het 

vriespunt, blijft de temperatuur constant. 

Termieten regelen schommelingen door de 

luchtstromen aan te passen. 



En wat zouden ze anders doen? 

Eldering: “In de hospitality branche is 

het doorgaans belangrijk dat er bewezen 

technologie wordt toegepast die de gasten ook 

kennen, want het toepassen van innovatieve 

technologieën vraagt om een nieuwsgierige, 

vernieuwende en open mindset van de gasten. 

Het is dan heel belangrijk dat je de gasten 

direct meeneemt in het bijzondere verhaal en 

de beleving de zogenaamde customer journey 

die men aangeboden krijgt in het unieke 

verhaal over dit bijzondere project voorzien van 

ecotechnologie. Een integrale benadering van 

het hotelconcept en het duurzame gebouw en 

installatietechnische ontwerp kunnen elkaar 

juist versterken als daarbij wordt gekozen voor 

een meer holistische aanpak. Daarmee hadden 

we nog meer ons voordeel kunnen doen en de 

zichtbaarheid van dit unieke ‘groene’ hightech 

project kunnen vergroten. ”

Project Parels is een uitgave van:

Een EPC van 0 en een BREEAM Excellent 

(ontwerp)certificaat. Over heel veel kleine 

details is nagedacht. Het hotel is gebouwd 

met een behulp van een prefab bouwsysteem 

dat heeft gezorgd voor een korte bouwtijd 

en veel minder verspilling van materialen, 

energieverbruik en CO2-uitstoot. Ook de 

badkamers en de installatietechnische modules 

met kanalen en leidingen zijn grotendeels 

prefab geleverd en gemonteerd tijdens de 

bouw. Daarmee is veel tijdwinst behaald en de 

bouwkwaliteit aanzienlijk verbeterd.

Het hotel zit vol met slimme duurzame 

technische snufjes. Zelfs de liften zijn 

energiezuinig en wekken door hun beweging 

eigen energie op. Ook wordt het douchewater 

opgevangen en wordt de warmte daaruit 

teruggewonnen door een warmtewisselaar om 

het tapwater er opnieuw mee te verwarmen.

Nu het hotel er staat en al even geëxploiteerd 

wordt, blijkt de toegepaste ecotechniek 

succesvol. Toen het in de zomer, met 

temperaturen van boven de 30 graden, zo heet 

was, bleef het heel comfortabel en aangenaam 

in het hotel. “Klimaat-technisch werkt het, 

energetisch werkt het ook.,” zo stelt Van Luijk. 

“Het is gelukt, maar het complexe 
EWF-concept leent zich nog beter 
voor bijvoorbeeld een kantoor- of 
schoolcomplex met meerdere grotere 
ruimten, en wellicht minder voor 
gebouwen met veel kleine kamers en 
individuele binnenklimaatregeling” 

Facts & Figures

Over Hotel BREEZE

•  Verkrijging omgevingsvergunning:

    12 juni 2017

•  Start bouw hotel met 195 kamers:

   13 november 2017

•  Bouwkundige oplevering: 20 februari 

   2019

•  Hotelopening: april 2019

•  EZK Energy Award: 30 januari 2020

•  De totale verduurzaming resulteerde 

   onder meer in een EPC van 0 én een 

   BREEAM Excellent (ontwerp)certificaat

www.hotelbreeze.nl

Door: Barbara van Baarsel - Buro Barcode

http://www.hotelbreeze.nl

