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HOTELS EN RESTAURANTS  QO Amsterdam
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In hotel QO draait alles om circulariteit en duurzaamheid. Het interieur laat zien 

dat dit uitstekend samengaat met luxe en comfort.

Duurzame luxe
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Opdrachtgever Amstelside; Bart van de Kamp, Klaus Vink, Xander 

Bueno de Mesquita

Architect Paul de Ruiter architects i.s.m. Mulderblauw architecten 

Duurzaamheidsconcept Mulderblauw architecten i.s.m. Paul de Ruiter 

Architects en Arup 

Interieur publieke ruimten TANK

Interieur kamers Conran and Partners 

Kasstructuur Fiction Factory

Interieurbouw restaurants Meuviro

Lichtontwerp publieke ruimten Beersnielsen i.s.m. TANK

Losse meubelen restaurants Satelliet, Magis, Moroso, Gubi, Craster

Stoffering banken Persijn Alphenberg

Verlichting o.a. Atelier Robotiq

Wandbekleding en gordijnen hotelkamers Vescom

Wanden hotelkamers Gyproc Saint-Gobain; installatie: Kwakman 

Afbouw

Plattegrondmateriaal bar Persijn Duresco

Sanitair o.a. Dornbracht

Projectmanagement 4Building

Adviseur constructie Van Rossum

Adviseur installaties en bouwfysica Arup

Realisatie TBI-ondernemingen J.P. van Eesteren en Croonwolter&dros

Bruto vloeroppervlak 18.500 m² en 4000 m² parkeergarage

TEKST Rutger van Oldenbeek
FOTOGRAFIE TodaysBrew
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FOTO LINKS
De bar van restaurant Persijn, met op de 
achtergrond een deel van de kasstructuur.

FOTO BOVEN
QO in de nieuwe Amsterdamse wijk 
 Amstelkwartier. (Foto: Ronald  Tilleman)

FOTO ONDER
De bar van restaurant Persijn.

FOTO MIDDEN
De gevel van QO bestaat uit 1638 bewegende 
 panelen voor de ramen die reageren op de 
gewenste  temperatuur in samenspel met het 
buitenklimaat. (Foto: Ronald Tilleman)

QO, een hotel van de InterContinental Hotels Group (IHG), 
is een initiatief van Bart van de Kamp, Klaus Vink en Xander 
Bueno de Mesquita – verenigd in Amstelside, een bv die 
speciaal is opgericht voor de financiering en exploitatie van 
het hotel. De initiatiefnemers wilden met QO het duurzaamste 
hotel van Nederland bouwen – de Tesla onder de hotels – en 
daarin zijn ze meer dan geslaagd: QO is een van de eerste 
hotels ter wereld met een LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) Platinum-certificering. QO en het 
bijbehorende duurzaamheidsconcept zijn een ontwerp van 
Mulderblauw architecten en Paul de Ruiter Architects in 
samenwerking met advies- en ingenieursbureau Arup. De 
hotelkamers zijn ontworpen door Conran and Partners uit 
Londen; het Amsterdamse ontwerpbureau TANK ontwierp het 
interieur van de publieke ruimten.
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Intelligente façade 
In elk aspect van zowel de bouw als de exploitatie van QO 
staan circulariteit en duurzaamheid voorop, en er zijn tal van 
‘kringlopen’ gesloten. Een greep uit de vele maatregelen: de 
gebruikte materialen zijn zoveel mogelijk gerecycled – voor 
LEED Platinum moet 20 procent van alle materiaalkosten 
bestaan uit gerecyclede ‘content’ en 30 procent van alle mate-
riaalkosten voldoen aan de kwalificatie ‘regional materials’, wat 
betekent dat alles uit een straal van 800 kilometer moet komen. 
Zo is een derde van het gebruikte beton afkomstig van de 
gevel van het oude Shell-gebouw in Amsterdam; de elementen 
zijn vermalen tot granulaat en hergebruikt voor de betoncon-
structie van QO. Door het ontwerp- en bouwproces integraal 
te bekijken, zijn vanaf het begin slimme keuzes gemaakt die 
zorgden voor minder materiaalgebruik, in combinatie met 
een uitgekiende logistiek die het aantal vervoersbewegingen 
reduceerde. Alle ruimten zijn in 3D uitgetekend en vervolgens 
teruggebracht naar benodigde werkpakketten, die daarna vol-
gens het ‘just-in-time’-principe zijn aangevoerd en gemonteerd. 
Hierdoor was er ook zo weinig mogelijk afval op de bouw. 
Een van de meest zichtbare circulaire elementen van QO is de 
innovatieve bewegende gevel. Deze ‘intelligente façade’ bestaat 
uit 1638 bewegende, goudgele panelen voor de ramen die, als 
de gast niet in de kamer is, reageren op de gewenste tempera-
tuur in samenspel met het buitenklimaat. Zo zorgen ze gesloten 
voor extra isolatie op koelere dagen of laten ze geopend 
zonlicht binnenstromen voor verwarming, zodat de kamer 
altijd op een aangename temperatuur blijft. Deze revolutionaire 
klimaatbeheersing zorgt voor minder energieverbruik voor 
verwarming (65 procent) en koeling (90 procent). Bovendien 
biedt de gevel hiermee steeds een ander beeld.

FOTO BOVEN
Het slaapgedeelte en 
de badkamer van de 
hotelkamers worden 
gescheiden door open 
ruimteverdelers, zodat je 
overal naar buiten kunt 
kijken.

FOTO MIDDEN
Hotelkamer, met voor het 
venster een vaste met 
leer beklede bank.

FOTO ONDER
Restaurant Persijn.
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FOTO BOVEN
De lampen in restaurant 
Persijn geven een mooi 
lichtspel op het plafond.

FOTO ONDER
De balie van QO 
is  opgebouwd uit 
 verschillende elementen 
die cirkelvormig staan 
opgesteld.

Een nauwelijks zichtbaar onderdeel is de kas op de bovenste 
verdieping, waar een tuinman zorgt voor een eigen voedsel-
productie volgens de ‘aquaponics’-techniek, waarbij planten 
en vissen een slimme kringloop vormen. Dit vermindert de 
vervoersbewegingen en draagt bij aan de CO2-reductie. Een 
ander onderdeel van het concept is verbinden: QO is ook een 
ontmoetingsplek voor en met de buurt – het Amstelkwartier, 
een nieuw stadsdeel dat nog volop in ontwikkeling is.

Uitzicht
Voor het interieurontwerp van de 288 hotelkamers en twaalf 
suites tekende Conran and Partners – dat duurzaamheid com-
bineerde met high-end luxe en een onmiskenbaar moderne 
uitstraling. De hotelkamers van QO zijn compact, maar geven 
door de kamerhoge vensters en het weidse uitzicht een ruim-
telijk gevoel. Conran richtte de kamers zo in dat je ook vanuit 
elke hoek optimaal van dat uitzicht kunt genieten. Zo zijn er 
tussen het slaapgedeelte en de badkamer open ruimteverdelers 
van koper en glas, zodat je zelfs onder de douche nog naar bui-
ten kunt kijken en er overvloedig daglicht is. Dit is voortgezet 
in de hotelgangen, die aan het eind een venster hebben zodat 
ook daar daglicht komt – bijzonder in een hotel.
In de kamers zijn hoogwaardige en duurzame materialen 
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FOTO BOVEN
De hotellounge op de 
mezzanine.

FOTO ONDER
Een van de vergader-
ruimten op de eerste 
verdieping.

toegepast, zoals als eikenhout en – in de badkamer – donkere 
‘buitenbakstenen’ in plaats van tegels, als eerbetoon aan de 
Nederlandse architectuur. Voor de vensters staan vaste met leer 
beklede banken, de vinylwandbekleding en gordijnen zijn van 
Vescom. En waar je in veel hotels alle schakelaars moet uit-
proberen om de zien welke lamp je er mee bedient, wordt dat 
er bij QO op aangegeven. Maar je kunt ook een lichtscenario 
instellen met de iPad die op elke kamer ligt. Die kan daarnaast 
worden gebruikt voor de verwarming en de intelligente gevel, 
maar ook voor bijvoorbeeld roomservice of het reserveren van 
een tafel in het restaurant.

Gezond verstand
TANK was verantwoordelijk voor het interieurontwerp van 
de restaurants Persijn en Juniper & Kin, de hotellobby en -bar, 
en het vergadercentrum. “We zijn het project begonnen met 
Xander Bueno de Mesquita”, vertelt Tommy Kleerekoper, een 
van de oprichters van TANK. “Onze architectuurafdeling heeft 
veel ervaring met duurzaamheid, maar in de ‘interieurwereld’ 

staat duurzaamheid nog relatief in de kinderschoenen. Xander 
vond bij ons een partij die met hun in dat gat wilde springen.” 
Het betekende het begin van een zoektocht, waarbij som-
mige materialen afvielen, maar voor de meeste een geschikte 
oplossing werd gevonden. “Alles kwam door de keuring”, stelt 
Miriam Zuurbier, Lead Interiorarchitect bij TANK. “Dat was 
ook een wens van de opdrachtgever, hoewel het voor LEED 
niet per se hoeft. Er is wel regelgeving voor de bouwkundige 
aspecten, maar niet voor de ‘styling-laag’, en veel zaken zijn 
daarom moeilijk te controleren. Maar het is ook een kwestie 
van je gezond verstand gebruiken: we hebben bijvoorbeeld 
gekeken of materialen geen giftige stoffen uitstoten, en of de 
juiste kitten en lijmen zijn gebruikt. Ook mogen materia-
len niet van de andere kant van de wereld komen, vanwege 
het vervuilende transport. Zo zijn alle leveranciers langs een 
bepaalde lat gelegd.”

Biophilic
Met het interieurontwerp wilde TANK laten zien dat duur-
zaamheid niet in strijd is met een luxueuze uitstraling. “Dat 
hebben we gedaan door alles er zo normaal mogelijk uit te 
laten zien, onder meer door het gebruik van authentieke, 
natuurlijke materialen”, aldus Kleerekoper. Dat was overigens 
niet overal mogelijk: “Voor de bar in Persijn wilden we bijvoor-
beeld betonnen bladen, maar dat had dan ter plekke moeten 
worden gepolijst met een tent eromheen, omdat het ongezond 
is. Daarom hebben we hier gekozen voor een plaatmateriaal.” 
Verder is veel hout gebruikt – uiteraard met een keurmerk.
Een ander aspect was het creëren van een ‘biophilic’ sfeer. 
Kleerekoper: “Daar zijn we al een poos mee in de weer. Het 
gaat daarbij om het creëren van een natuurlijke omgeving 
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FOTO BOVEN
De bar van restaurant 
Juniper & Kin.

FOTO ONDER
De bar van de hotellobby.

zitgebied af, elders ligt een betonkleurige gietvloer.
Persijn heeft een warme sfeer, “een beetje als een grand café 
en toegankelijk”, zegt Kleerekoper, “en een plek waar je 
graag komt. Het restaurant functioneert los van het hotel 
en ook mensen uit de buurt zijn welkom. Daarom is ook 
de hotelreceptie een verdieping hoger gemaakt in plaats van 
op de begane grond, omdat die daar meer een barrière voor 
niet-hotelgasten zou vormen. Nu lopen mensen gemakkelijker 
binnen.” In het restaurant staan tafels en stoelen van Satelliet, de 
laatste in een aangepaste hogere versie zodat ze zodat ze beter 
voldoen aan internationale comfortnormen. Rondom zijn vaste 
banken met een bruine leren stoffering – duurzaam gelooid en 
met littekens die een levendige uitstraling geven.

waarin mensen zich prettig voelen, onder meer door het kleur- 
en materiaalgebruik en ronde vormen, zodat het voelt alsof de 
mens het heeft neergezet in plaats van een machine.” Hierbij 
zijn kleurenpaletten toegepast die zijn geïnspireerd op land-
schappen in de omgeving, met voor elke etage een ander palet 
dat voor eigenheid zorgt. Verder is ervoor gekozen het ruwe 
gebouw zelf als drager te gebruiken en het interieur er als een 
‘sieraad’ aan toe te voegen.

Kas
Hoewel elke laag een eigen identiteit heeft, is er ook een 
verbindend element: een structuur verwijst naar de kas op 
de bovenste verdieping. “Je weet dat die kas er is, maar hij is 
nauwelijks zichtbaar en je ervaart hem niet”, zegt Zuurbier. 
“Het verhaal van de kas wilden we doorvertellen, en dat heb-
ben we gedaan door middel van een abstracte structuur die 
verwijst naar die van historische kassen.” De kasstructuur – op 
de onderste lagen uitgevoerd in wit – deelt de ruimten optisch 
in en laat maximaal daglicht toe, en er zijn up- en downlighters 
in aangebracht. De structuur is op z’n imposants bij de bar van 
‘Dutch eatery’ Persijn op de begane grond, waar hij een niet-
onderbroken lichtobject van maar liefst 9 m hoog vormt in de 
vide langs de eerste drie lagen. De hoogte wordt geaccentueerd 
door de lampen aan lange kabels boven de bar.
De plattegronden waren nog leeg, zodat TANK zelf de ruimten 
kon indelen. Gekozen werd voor een ‘sociale’ en laagdrempe-
lige indeling, die net als de vriendelijke ronde vormen uitno-
digt tot ontmoeten. Ook de keuken van Persijn werd verplaatst: 
“Die was oorspronkelijk gepland op niveau -1, maar we wilden 
hem in het zicht hebben”, stelt Kleerekoper. “Nu zit je in het 
restaurant ‘gesandwiched’ tussen de bar en de keuken.” Persijn 
heeft een zwart-witte mozaïekvloer die doorloopt tegen de 
wanden van de keuken, met een dessin dat doet denken aan 
oudhollandse borduursteek. De mozaïekvloer kadert tevens het 
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Reflecties
In samenwerking met bureau Beersnielsen maakte TANK een 
lichtontwerp waarin reflectie een hoofdrol speelt, met op elke 
verdieping een ander soort. In Persijn bijvoorbeeld hangen lam-
pen van de Rotterdamse designstudio Atelier Robotiq, gemaakt 
van koolstofdraden die vooral ‘s avonds een mooi en levendig 
lichtspel op het plafond geven.
Op de mezzanine een verdieping hoger geeft de verlichting 
bloemenreflecties, wat je al direct zie als je uit de lift stapt. Hier 
kom je het eigenlijke hotel binnen en is de hotelbalie, eveneens 
met een ‘sociaal karakter’: de balie is opgebouwd uit verschil-
lende elementen die cirkelvormig staan opgesteld en waar de 
gasten omheen staan in plaats van in een rij. Voor en tegen elk 
balie-element ligt weer een ‘kleedje’ van zwart-wit mozaïek, dat 
een gevoel van privacy geeft. Boven de balies hangt een enorm 
messingkleurig lichtelement – niet van echt messing. “Want dat 
zou niet duurzaam zijn”, weet Zuurbier.
Verderop op de Mezzanine is de hotellounge – meer bedoeld 
voor de hotelgasten. De voorzijde van de bar hier is even-
eens afgewerkt met mozaïek – ronde vormen geven hem een 
‘sociaal’ en uitnodigend karakter. In de lounge staan zitjes met 

‘zoete’ fauteuils, met langs de vensters vaste banken in oudroze 
en tafels met een gouden rand. “Hier is het wat meer ‘bling 
bling’”, zegt Zuurbier, “maar er is ook veel beton, we zijn 
tenslotte Nederlands.”
Op de tweede verdieping is een vergadercentrum met acht 
‘state of the art’ vergaderruimten. Alles kan hier open zodat het 
centrum als één ruimte is te gebruiken. De lampen geven hier 
een reflectie van rimpelingen in het water. TANK paste hier 
standaard scheidingswanden aan door de spijlen op onregel-
matige afstanden te plaatsen, en ook de latjes in het plafond 
zijn in een onregelmatig patroon aangebracht. Zuurbier: “Zo 
hebben we kunnen ‘tweaken’ zonder veel extra kosten en heeft 
de ruimte een eigen identiteit zonder die van het geheel in de 
weg te zitten.”

Overzicht
Voor bar-restaurant Juniper & Kin op de 21ste verdieping was 
een internationale ‘vibe’ gewenst. “Beneden is alles zo lokaal 
mogelijk, hier hebben we het juist werelds gemaakt”, stelt 
Zuurbier. Verbindend element is de kasstructuur, hier uitge-
voerd in zwart. Dit is meer de ‘tropische kant’ van de kas, onder 
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FOTO LINKSONDER
Zitjes in restaurant 
 Juniper & Kin.

FOTO RECHTSBOVEN
De kas op de bovenste 
verdieping, met zicht op 
restaurant Juniper & Kin.

RECHTSONDER
‘Infographic’ van de 
 indeling van het hotel.

BIO WKK VERWERKT 

13.000 LITER 
GERECYCLEDE BIO-OLIE 
PER MAAND 

  110 kWth en 65 kWe aan   
  energie wordt opgewekt

  Restwarmte verwarmd   
  warm tapwater voor   
  douches

BUFFER VAN 
10 KUUB GRIJS WATER

CLIMATE CONTROL 
DOOR WKO-SYSTEEM
70 meter onder gebouw wordt 
warm en koud water opgeslagen 
en wanneer nodig toegevoerd 
naar klimaatmatten in plafond van 
kamers

130 
PARKEERPLAATSEN 

288 HOTELKAMERS
11 LUXE SUITES
1 PRESIDENTIAL SUITE

21 VERDIEPINGEN, 
76 METER HOOG

288 PREFAB 
BOUWPAKKETTEN ZORGDEN 
VOOR MINDER AFVAL

AFVAL WERD 95%
TER PLEKKE GESCHEIDEN 

⅓ VAN HET GEBRUIKTE BETON 
KOMT VAN GEVEL VOORMALIGE 
SHELL TOREN 

ONTWORPEN EN GEBOUWD 
VOLGENS DE HOOGSTE 
DUURZAAMHEIDSCERTIFICERING

VERZOEK AAN PARTNERS OM IN 
SPECIALE KRATTEN TE LEVEREN 
DIE WIJ AANBRENGEN

ZELF WATER BOTTELEN
1 liter water bottelen = 
1000 liter water naar ontwikkelingslanden

ENKEL KARTONNEN OF 
PAPIEREN VERPAKKINGEN 

HIGH TECH KAS 
OP HET DAK
  5000 planten

  70 soorten kruiden, groenten   
  en bloemen 

  Maakt gebruik van een 
  aqua- en aeroponics systeem

‘INTELLIGENTE’ GEVEL 
IS VOORZIEN VAN 
1638 BEWEGENDE 
ALUMINIUMPANELEN 
DIE REAGEREN OP 
BUITENKLIMAAT
Revolutionaire klimaatbeheersing levert 
90% energiebesparing op koeling en 65% besparing 
op verwarming 

20 TON 
WEGEND X-FRAME 
IN ÉÉN STUK 
AANGEVOERD.  

ZERO-WASTE 
AMBITIE

100% NEDERLANDSE 
WINDENERGIE

TAPIJT GEMAAKT 
VAN 100% 
GERECYCLEDE 
VISNETTEN

NATUURLIJK DAGLICHT
VOORZIET 80% VAN
LICHTVOORZIENING 

4014 LEDLAMPEN

WATERBESPARING 
DANKZIJ UNIEK 
GRIJSWATERCIRCUIT

42%
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ENTREE

RECEPTIE

KAS

meer te zien aan de grote planten. Ook het plafond is zwart, 
en afgewerkt met schuin aangebrachte latten en akoestisch 
materiaal.
De grote bar staat in het midden van de ruimte en loopt door 
in de open keuken en het ontvangstmeubel, waar hij tevens de 
verkeersruimte van het zitgebied scheidt. “De bar en het gebied 
eromheen zijn hoger”, zegt Kleerekoper, “terwijl de ruimte al 
vrij laag is, en dat moesten we uitleggen. We stelden dat het 
hier echt om de bar moest gaan, die als een soort uitnodiging 
tot het sociale fungeert. De ruimte langs de gevel is lager en 
daar gaat het om het uitzicht, waar je wat meer afgezonderd 
van kunt genieten.” Ook de tafels rond de bar zijn hoog. “Dat 
is dynamischer en zo houd je overzicht en contact.”
Op het deel rond de bar ligt een eikenhouten vloer, in het 
gebied langs de vensters liggen grote klassieke zwart-witte 
tegels, die bij het internationale karakter toch een Nederlands 
accent geven. Hier zit je beschut achter grote plantenbakken 
op tegenover elkaar opgestelde lange banken en fauteuils. Op 
een aantal plaatsen zijn mooie zwarte brandwerende vensters 
en deuren met een ruitenpatroon, waarmee ook delen kunnen 
worden afgescheiden – bijvoorbeeld voor een privédiner. Door 
de deuren en andere scheidende elementen houdt de immense 
ruimte iets intiems en voel je je nergens verloren.
Op één plek is door vensters bovenin toch een stukje van de 
kas een verdieping hoger te zien, die in de tegels en het glan-
zende plafond wordt gereflecteerd. Het ontwerp van TANK is 
nog niet helemaal uitgevoerd – bij de lift op de 21ste ver- 
dieping komt nog een sterrenhemel.

www.tank.nl

www.conranandpartners.com

www.paulderuiter.nl

www.mulderblauw.nl


