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Gezamenlijk bouwen in BIM vertaalt 
spectaculair ontwerp naar realiteit

Medio november is het nieuwe Hilton 
Hotel Amsterdam Airport Schiphol over-
gedragen aan eigenaar en ontwikkelaar 
Schiphol Real Estate en eindgebruiker 
Hilton Worldwide. Hiermee werd een 
zorgvuldig gecoördineerd bouwproces 
afgerond, dat door Heddes Bouw & Ont-
wikkeling namens contractaannemer 
Ballast Nedam met alle stakeholders 
werd vormgegeven. “De combinatie van 
een ontwerp met allure, de innovatieve 
kracht van de betrokken partijen en een 
intensieve projectsamenwerking hebben 
tot een spraakmakend eindresultaat 
geleid”, zegt directeur Heddes Bouw & 
Ontwikkeling Niels Doodeman.

      Projectinfo

‘ARCHITECTENBEGELEIDING 
EN CO-MAKERSHIP IS ESSENTIEEL’

De opvallende composietgevel van het nieuwe Hilton Hotel Amsterdam Airport 
Schiphol, met zijn afgeronde hoeken en ruitvormige ramen, is in hechte samenwerking 
ontworpen en geëngineerd. Mecanoo, Rollecate en Saint-Gobain Glassolutions zaten 
al vroeg in het proces met elkaar aan tafel om de esthetische en technische eisen in 
evenwicht te brengen. “Wij doen dat als glasleverancier vanuit een intensieve architec-
tenbegeleiding en co-makership”, aldus Reinout Jansonius van Glassolutions Nederland 
en René Goossen van Glassolutions Gevelbouw.

Saint-Gobain Glassolutions produceerde en leverde 4.000 m² hoogwaardig glas voor 
de gevel, waarbij esthetische eisen met technische specificaties als licht- en zoninval, 
geluidwering en warmteverlies dienden te worden gecombineerd. “Wij werken vanuit 
een gerichte consulting van de architect, om diens wensen maximaal te vertalen naar de 
technische specificaties en uitvoerbaarheid”, zegt Jansonius. “Voor ons is het van groot 
belang vroeg aan tafel te zitten. Wij zoeken altijd naar de meest ideale oplossing voor 
opdrachtgever en architect. Het in de beddenhuisgevel toegepaste Climaplus Cool-Lite 
Xtreme is de nieuwste generatie zonwerend, gecoat glas, met een uitstekende verhou-
ding tussen gewenste lichtinval en warmtewering. Gebouwbreed wordt 72% van de 
zonnewarmte buiten gehouden, terwijl de daglichttoetreding wordt gemaximaliseerd.”

Engineering
Het toegepaste product dekt weliswaar een groot deel van de eisen, er komt evenwel 
nog een essentiële engineeringsfase achteraan. Goossen: “In de complexe utiliteits-
bouw is een standaardlevering van glas doorgaans niet toereikend. Een hotelgevel 
ontwikkelen op Schiphol is sowieso aan hoge specificaties gebonden. Teneinde de juiste 
geluidwering te bereiken in relatie tot de esthetica, dienden wij de glasdikte zorgvuldig 
af te stemmen. Wij hebben de gevel, die in prefabonderdelen is geproduceerd en just-
in-time is aangeleverd op een logistiek complexe bouwlocatie, volledig in co-makership 
met Rollecate geëngineerd.” 

Specials
De onderbouw is verder beglaasd met ‘specials’ als Cool-Lite Xtreme-jumboruiten (tot 
5,75 meter hoog), Emalit (geëmailleerd glas) en conventioneel isolatieglas. Op de 
gebouwhoeken is zonwerend, gebogen isolatieglas toegepast.

De nieuwbouw van Hilton Schiphol heeft met zijn in composiet uitgevoerde 
‘diamantgevel’ niet alleen een iconische, luxe uitstraling, het hotel kent ook 
een zeer uitgebreid programma, met onder meer 433 gastenkamers en een 
ondergrondse parkeergarage, alsmede een uitdagend ontwerp: het kubus-
vormige beddenhuis van het hotel is 45 graden gedraaid ten opzichte van 
de onderbouw. Heddes Bouw begon in januari 2013 met de realisatie, pal 
naast het bestaande Hilton aan de Schiphol Boulevard. “Alles is in het werk 
gesteld om ontwerp en bouwlogistiek zo goed mogelijk af te stemmen op 
de locatie en de wensen van de eindgebruiker”, zegt Doodeman. “Het in 
de tenderfase gepresenteerde Plan van Aanpak was erop gebaseerd dat 
wij tijd wonnen in de ruwbouwfase, om de afbouwfase extra ruimte te 
geven. Er is tijdwinst geboekt door de ruwbouw zoveel mogelijk met eigen 
mensen en vaste partners uit te voeren en door goed aan te sluiten op 
werkzaamheden van nevenaannemers; de leidingschachten van de kamers 
zijn bijvoorbeeld in prefab uitgevoerd, zodat installateur Unica die eerder 
kon gebruiken. Zo kon de intensieve afbouwfase alle aandacht krijgen.”

‘TWEE KEER OPGELEVERD’
Het gebouwhoge atrium met glazen plafond, afgewerkt met wit akoestisch 
pleisterwerk en hout, staat volgens Doodeman symbool voor deze aanpak. 
“Het spectaculaire ontwerp komt voor mij optimaal tot leven in het atrium; 
tegelijkertijd is het een oase van rust. In deze centrale ontmoetingsruimte 
komt alles samen wat is beoogd in de projectsamenwerking van bijna drie 
jaar. Die is altijd intensief en constructief geweest en is een belangrijke 
drager van de gerealiseerde ontwerpvertaling is BIM.     › 
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Wij hebben dit gebouw twee keer opgeleverd: één 
keer digitaal en één keer in realiteit. Als ik in het 
atrium sta realiseer ik mij hoe bijzonder het is dat 
35 meter lange liggers precies passen.”

‘EINDGEBRUIKER ALTIJD IN BEELD’
Het nieuwe Hilton kent vele bijzonderheden en 
transparante communicatie over knelpunten is in 
dit project altijd inzichtelijk gemaakt, zegt Doode-
man. “Wij hebben bijvoorbeeld een app gebruikt: 
‘Snagstream’, waarmee opleverpunten direct in de 
bouwtekeningen gezet kunnen worden. Als crea-
tieve techneut veer ik daarvan op. Het belangrijkst 
is echter: wil je een dergelijk gebouw met een veel-
heid aan stakeholders tot een goed einde brengen, 
dan moet je niet alleen met de beste partijen en 
middelen zo integraal mogelijk samenwerken, maar 
de eindgebruiker altijd in beeld houden. Hilton en 
Schiphol krijgen een hotel op maat.”   ❚

      Projectinfo

DRUKVASTE DAKISOLATIE EN 
ZUIVERENDE DAKEN

Het nieuwe Hilton Hotel Amsterdam Airport Schiphol bestaat uit 
hoogbouw- en laagbouwdelen, die allemaal worden voorzien van 
hoogwaardige dakbedekking, geleverd, geëngineerd en aange-
bracht door Patina. De ‘totaaloplosser’ in dakbedekking uit Andijk 
is een schakel tussen opdrachtgever Heddes Bouw, haar leverancier 
van dakbedekkingsproducten Icopal en BTL, dat de laagbouwdelen 
voorziet van een daktuin. Ook de permanente valbeveiliging wordt 
door Patina aangebracht. 

Zowel in het geval van de laagbouwdelen (traverse en podiumdak) 
als het hoogbouwdeel (beddenhuis) kon niet worden volstaan met 
standaard dakbedekkingsproducten, vertelt Ted Smit van Patina. 
“Op de laagbouwdelen wordt een daktuin ingericht, de hoogbouw 
is voorzien van een omvangrijke glasbewassingsinstallatie, die 
is afgestempeld op de isolatie en dakbedekking. In verband met 
belastbaarheid zijn beide dakdelen daarom voorzien van Betopor-
afschotmortel, een lichte afschotmortel die een sterke drukvaste 
en naadloze, meerzijdige afschotisolatielaag realiseert. Op het 
hoogbouwdeel – in totaal gaat het hierbij om 2.000 m² – is een 
dakbedekkingspakket aangebracht in twee lagen, met als toplaag 
Eshagum 470 Noxite-dakrollen; zogenoemde ‘zuiverende daken’, 
waarin producent Icopal heeft geadviseerd. Dit product helpt de 
luchtkwaliteit op Schiphol te verbeteren. De vervuilde lucht komt 
neer op de dakbedekking, die daar wordt omgezet in onschadelijke 
nitraten. De lage betondaken van traverse en podium (1.600 m²) 
zijn ook voorzien van een Betopor-afschotisolatiemortel met daarop 
een tweelaagse ‘APP-wortelwerende dakbedekking’ (bitumen 
verwerkt met elastische kunststof); dit dak wordt door BTL voorzien 
van een volledige afwerking in de vorm van een daktuin. In het 
engineeringsproces is daartoe hecht samengewerkt met BTL.” 

100% PRESTATIEGARANTIE OP 
BINNENWANDEN EN PLAFONDS

Het nieuwe Hilton Amsterdam Airport Schiphol kenmerkt zich onder meer 
door de organische vormen. Dat stelt hoge eisen aan de afbouwpartijen. 
Specialist Knauf is leverancier van alle niet-dragende binnenwanden in het 
ruim 40.000 m² BVO tellende hotelpand. In totaal heeft het bedrijf dertien 
types geleverd, alsmede een maatwerksysteem voor de kamerplafonds. In 
overleg met Technowand, dat alle binnenwanden heeft gemonteerd, is ervoor 
gekozen alle Knauf-systemen conform KnaufZeker-richtlijnen uit te voeren. 
De nieuwbouw van het Hilton is voor Knauf het allereerste project dat onder 
KnaufZeker garantie is uitgevoerd.

“Met KnaufZeker krijgt de gebruiker honderd procent garantie dat de Knauf-
systemen hun beloofde prestaties behalen en behouden”, vertelt project-
adviseur Jacco van 't Hof. “Voor deze vorm van garantie is gekozen omdat 
de eisen met betrekking tot brandwerendheid en akoestiek zeer hoog zijn 
vanuit eindgebruiker Hilton. Alle vluchtroutes, liften en schachten moesten 
voldoen aan een brandwerendheid van maar liefst 120 minuten. Dit alles 
moest onderbouwd worden met een onafhankelijk testrapport. Dat kan 
Knauf leveren.” 

De projectbegeleiding gaat nog een stap verder dan maatwerk, vertelt hij. 
“De begeleidende rapportage is zeer gedetailleerd aangeleverd, op basis van 
een projectboek met diverse detailtekeningen van elk wandtype. Dit heeft 
voor veel vertrouwen gezorgd bij de betrokken partijen.”

De geleverde Knauf-producten, naast dertien types gipsen binnenwanden 
ook maatwerkplafondsystemen voor de ruim vierhonderd hotelkamers, zijn 
in samenwerking met Technowand geassembleerd en door deze afbouwpartij 
gemonteerd. Daarbij was ook de esthetische afwerking van groot belang. Alle 
wanden zijn na de montage nog voorzien van een hoogwaardige stuclaag. 
www.knauf.nl 

&

Een gezamenlijk initiatief van:

www.knaufzeker.nl/projecten

MET KNAUFZEKER… 

… zeker van vluchtroutes tot  
120 minuten brandwerendheid

Knauf is leverancier van alle binnenwanden voor nieuwbouw Hilton Amsterdam Airport Schiphol

KnaufZeker
100% prestatiegarantie

n  Het idee: optimaal brandveilige vluchtroutes, liften en schachten
n  De uitdaging: de zekerheid dat 120 minuten brandwerend ook in de praktijk 120 minuten brandwerend is
n   De oplossing: de garantie en technische ondersteuning van KnaufZeker Uitgebreid

20639 Adv KnaufZeker Hilton tbv Stedenbouw 230x297.indd   1 17-12-15   12:07
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het dak is
patina

dakbedekking   |  dakbeheer   |  duurzame daken  |  energiedaken  |  valbeveiliging
patina.nl

Een modern gebouw met een luxueuze uitstraling vraagt om een modern dak dat voldoet aan alle 

eisen van deze tijd. Daarom koos het nieuwe Hilton Hotel op Schiphol voor de Noxite® dakbedekking 

van Icopal. Noxite® verzekert niet alleen een lange levensduur van het dak, maar zuivert bovendien de 

lucht van vervuilende deeltjes. Zo levert het dak een grote bijdrage aan de luchtkwaliteit, wat juist op 

luchthaven Schiphol een aantoonbaar verschil maakt. 

Kijk voor meer informatie over Noxite® en het Hilton Hotel project op www.icopal.nl

Noxite® dakbedekking
op Hilton Hotel Schiphol
maakt het verschil
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SPECIALE DAKBEDEKKING MAAKT JAARLIJKS 78 
MILJOEN M³ VERVUILDE LUCHT SCHOON

Een modern gebouw met een luxueuze uitstraling vraagt om een modern dak dat 
voldoet aan alle eisen van deze tijd. Daarom koos het nieuwe Hilton Hotel Amsterdam 
Airport Schiphol voor de Noxite dakbedekking van Icopal. Noxite verzekert niet alleen 
een lange levensduur van het dak, maar zuivert bovendien de lucht van vervuilende 
deeltjes. Zo levert het dak een grote bijdrage aan de luchtkwaliteit, wat juist op lucht-
haven Schiphol een aantoonbaar verschil maakt. 

De hoge daken van het hotel zijn door Patina Dakbedekkingen bekleed met Noxite. 
De verwachting is dat op deze daken de meeste winst te behalen valt als het aankomt 
op luchtzuivering. Voor de lage daken van het gebouw is gekozen voor EshaGum 446. 
Deze wortelwerende toplaag is zeer geschikt voor groene daken. Een ideale oplos-
sing voor het Hilton Hotel, dat in de toekomst graag een daktuin wil realiseren. De 
samenwerking verliep op rolletjes. Meedenken, technische ondersteuning en samen 
de logistieke planning doornemen, zodat productie en uitlevering van het materiaal op 
het juiste moment plaatsvond.

Met 100 m2 Noxite dakbedekking wordt de hoeveelheid NOx uit de lucht gezuiverd 
die een gemiddelde auto over 15.000 km produceert. De vervuilde lucht komt neer op 
de dakbedekking, die daar omgezet wordt in onschadelijke nitraten. Deze onschade-
lijke stoffen spoelen weg met het regenwater, waarna de Noxite dakbedekking weer 
opnieuw zijn werk kan doen. Bij dit specifieke project kan gesteld worden dat jaarlijks 
3,15 kg NOx uit de lucht wordt gehaald, wat overeenkomt met 78 miljoen kubieke 
meter vervuilde lucht (o.b.v. 40 µg/m3 NOx).

Het product doet wat ze belooft, TNO onderschrijft de werking van Noxite. Er is al een 
groot aantal projecten uitgevoerd met Noxite dakbedekking.

      Projectinfo

‘HOGE KWALITEITSEISEN’

Alle wandafwerking, de plafondafwerking en het complete schilderwerk in het nieuwe 
Hilton Hotel Amsterdam Airport Schiphol is verzorgd door Van Beelen & Hazenoot 
Schilderwerken uit Katwijk aan Zee, dat een vergelijkbare rol had in de afbouw van 
Hilton The Hague en de nieuwbouw van Hilton Garden Inn Leiden. “In totaal gaat 
het op Schiphol om tienduizenden vierkante meters”, vertelt directeur Leen Hazenoot. 

 “Alle behang in het nieuwe Hilton Hotel – van de kamers in het beddenhuis tot de 
vergaderzalen en wellnessvoorzieningen – zijn uitgevoerd in vinyls”, zegt Hazenoot. 
“Er zijn maar liefst 22 vinylsoorten toegepast; die zijn geleverd door een groot aantal 
internationale leveranciers. Verder hebben wij, naast het schilderwerk van alle binnen-
deuren en kozijnen, al het glasvlies geleverd, aangebracht en gesaust en zijn plafonds 
in de gangen van spuitwerk voorzien. Nu het Hilton gereed is, kunnen wij zeggen dat 
‘iedere ster terecht is’.”

Bouwinfo
 

OPDRACHTGEVER Schiphol Hotel Property Company BV, een onderneming  
 van Schiphol Real Estate (ontwikkelaar en eigenaar) 
OPERATOR Hilton Worldwide 
ONTWERP Mecanoo Architecten (gebouwontwerp), Hirsch Bedner  
 Associates (interieur)
ADVIES  ABT (constructief, Deerns (installaties), BBN Adviseurs  
 (kosten), DGMR Raadgevende Ingenieurs (duurzaamheid,  
 bouwfysica, brandveiligheid), DPA Lighting Consultants  
 (verlichting), Vendrig International (food & beverage)
UITVOERING Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling 
GEVELAANNEMER Rollecate 
INSTALLATIES Unica Mega (E en W)
LIFTEN EN ROLTRAPPEN KONE
ONDERHOUDS-
INSTALLATIES Ergolift
BOUWPERIODE  januari 2013 – november 2015
PROGRAMMA  40.150 m² BVO (433 hotelkamers, conferentiecentrum  
 met 23 vergaderzalen en ballroom voor 600 personen,  
 restaurant, spa en fitnesscentrum, parkeergarage 138  
 plaatsen) 
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Hilton Hotel Amsterdam Airport Schiphol

Keramische tegels 
versterken de beleving
De bouw van Hilton Hotel Amsterdam Airport Schiphol is een uitermate prestigieus pro-
ject. De in het oog springende ruitjesgevel in combinatie met de onderscheidende vorm 
geven het gebouw nu al een iconisch karakter. Maar ook het hoogstaande tegelwerk 
speelt daarbij een rol. Details maken het verschil. De keramische tegels geven het pand 
aan de binnenzijde een eigen identiteit. Ze versterken de bijzondere beleving.

Het nieuwe Hilton Hotel op Schiphol wordt, na een 
bouwtijd van bijna drie jaar, in het laatste kwartaal 
van 2015 opgeleverd. De accommodatie met een 
geheel eigen stijl bestaat dan uit 433 kamers, 23 
vergaderzalen, een executive lounge, een restaurant 
en bar, een spa en fitnesscentrum, een groot atrium 
met lobby en een ondergrondse garage met 138 
parkeerplaatsen. Gezien de omvang en de vele archi-
tectonische en bouwkundige hoogstandjes is er nu 
al veel landelijke maar ook internationale belangstel-
ling voor het bouwwerk.

KERAMISCHE TEGELS
Tegelgroep Nederland is nauw betrokken bij het 
project en ziet haar bijdrage als een mooie referentie. 
Het bedrijf levert de keramische tegels voor de badka-
mers, het restaurant en de toiletgroepen van het 
hotel. In totaal gaat het om zo’n 20.000 vierkante 
meter aan tegels, die werden aangebracht door 
De Tombe & Karel. Eddie Duikersloot, Key Account 
Manager van Tegelgroep Nederland, spreekt van een 

uitdagende klus op hoog niveau. “Op verschillende 
fronten wordt afgeweken van de standaard en juist 
daar ligt de kracht van onze businessunit Tegelgroep 
Nederland Projects: Custom Made tegeloplossingen. 
Meedenken met de klant, maatwerk bieden en kera-
mische oplossingen aanreiken. Daarmee zorgen we 
voor toegevoegde waarde.”

De aanpak zie je terug bij het tegelwerk van de 433 
badkamers van Hilton. Daarvoor werd voor 15.000 
vierkante meter aan wand- en vloertegels van het 
hoogwaardige merk Graniti Fiandre geleverd. Door 
vier hele tegels in een iets groter formaat tot de 
onderkant van het plafond toe te passen, werd de 
exacte en daarmee perfecte maatvoering bereikt. 

MAATWERK
Het productieproces werd aangepast aan deze speci-
fieke opdracht. Dit onderstreept het vermogen van 
Tegelgroep Nederland en haar fabrikanten om maat-
werk te kunnen bieden. Ondanks een afwijkende 

maatvoering sluiten de tegels perfect op elkaar aan, 
zonder esthetische aanpassingen. “Dat komt het 
eindresultaat ten goede. Zo brengen we ook op dat 
gebied als betrokken partner onze kennis en kunde 
in.” De uitstraling van het tegelwerk voldoet aan het 
verwachtingspatroon van de gasten van Hilton. De 
homogeen wit gepolijste tegels aan de wand en 
de vloertegels in een matte variant, voelen als een 
warm bad.

Het tegelwerk in het restaurant vormt een echte 
eyecatcher. Pentekeningen van een kunstenaar zijn 
als tegeltableau toegepast. Zo is een eigen patroon 
met elementen uit de luchthaven gecreëerd. Maat-
WerkTegels in De Meern fungeerde als producent. 
Er is veel aandacht besteed aan de juiste kleur en 
de verfijnde details. “De afstemming luisterde heel 
nauw”, aldus Eddie Duikersloot. “Het is echt kunst 
in keramiek. We zijn erg trots op het resultaat.” Dat 
geldt ook voor de tegels in de toiletgroepen op de 
begane grond en de eerste en tweede verdieping 
van het hotel. Het gaat om patch work met een 
twist. Zo is een nieuwe invulling gegeven aan de 
authentieke grondvorm van Delfts Blauw. “Het 
past uitstekend in het huidige tijdsbeeld terwijl het 
historische betekenis heeft. Net als in het restaurant 
is er gebruikgemaakt van de meest moderne 3D 
printtechniek.”

FINESSE
De aspecten zijn in finesses uitgedacht, zoals de 
tekening van het schaap duidelijk maakt. Door een 
schaduwlijn te gebruiken en een bepaald deel meer 
aan te zetten, ziet het beeld er een stuk evenwich-
tiger uit.

De overdekte promenade is een verhaal apart. Dit 
fraai vormgegeven bouwdeel verbindt het hotel 
rechtstreeks met de terminal van de internationale 
luchthaven. De eerste stappen die gasten zetten in 
de promenade doen ze op de Mosa vloertegels, die 
zijn geleverd door Tegelgroep Nederland. Deze kleur 
keramische tegels worden standaard in 60 bij 60 cm 
toegepast, maar zijn in dit geval speciaal geprodu-
ceerd in 90 bij 90 cm, aangezien de vloeroppervlakte 
900 vierkante meter bedraagt.    ❚


