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SPINOZA HOTEL & 

CONFERENTIECENTRUM

Op de locatie van het voormalige Emma 
Kinderziekenhuis aan de Sarphatistraat, is een 
nieuw Hyatt Regency vijfsterrenhotel geraliseerd. 
Het hotel is een semi-publiek gebouw van 
17.000m2 met 211 kamers. Het nieuwe hotel 
bevat alle voorzieningen van een internationaal 
vijfsterrenhotel zoals een conferentiecentrum, 
een ondergrondse parkeergarage, restaurants 
met groene terrassen, en toegankelijke spa/
fi tness voorzieningen.

BEHOUD VAN EEN HISTORISCH 

ENSEMBLE

In 2008 is onderzoek gedaan naar de 

mogelijkheden voor behoud en hergebruik van 

het  bestaande Emma kinderziekenhuis. Voor 

deze nieuwe hotelfunctie leverde dat, door 

ruimtelijke complexiteiten, door jarenlang 

uitbreiding en verbouwing, te weinig solide basis 

voor totaal behoud en hergebruik. Het onderzoek 

resulteerde wel in 3 verschillende strategieën voor  

behoud of hergebruik. 

-Het oorspronkelijke basisgebouw van het 

Ziekenhuis uit  1871 ( architect P.J. Hamer) is, 

met de nog aanwezige gevel, in zijn totaliteit 

hergebouwd. Liggend in het verlengde van de 

Roeterstraat  gaat het  nu, met de monumentale 

entree, functioneren als toegang van het 

congresgebouw. 

-Het hiernaast gelegen gebouw toont in de 

klassieke dichte baksteen gevel ‘geponste’ gaten 

om de achterliggende hotelkamers van daglicht 

te voorzien. 

-De aanpalende historisch herenhuisgevel krijgt 

een meter achter deze ‘monumenten-kwaliteit’ 

een nieuwe glazen gevel  van het hotelvolume, 

een verrassende uitstraling. 

vogelvlucht stedelijke inpassing, nieuwbouw als transitiekorrel tussen kleine en grote korrel aan de Sarphatiestraat

situatie

transitiekorrel nieuwbouw hergebruik transformatie kleine korrel

originele noordgevel (Sarphatistraat)
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NIEUWBOUW: TRANSITIEKORREL

Voor de nieuwbouw is een structuur ontwikkeld die 

op de begane grond rondom volledig transparant 

is, en is geactiveerd met stedelijke functies (lobby, 

restaurant, patio, congresruimten, etc.). Hierbij 

is gekozen voor een subtiele en terughoudende 

inpassing binnen de historische context van 

de binnenstad van Amsterdam. De nadruk ligt 

hier op een fraai gedetailleerde gevel en een 

hoogwaardige materialisatie die tevens zorgt 

voor een tijdloze inpassing. De afgeschuinde 

bovenste laag van het volume is niet alleen een 

antwoord op de hoge druk van het programma 

op de locatie maar geeft het gebouw ook een 

duidelijk binnenstedelijke uitstraling. 
noordgevel (Sarphatistraat)

raster oude glorie speelse perforatie bestaand

gevelaanzichten vanuit de Sarphatistraat, de vier verschillende gevels met hun eigen karakter
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HELDERE LOGISTIEK

De verschillende functies van dit hotel zijn rondom 

dit gebouw aan de openbare ruimte gerangschikt. 

Op deze manier is de diversiteit van het programma 

aan de stad gerelateerd, waardoor de functionele 

ontwikkeling intern bijna vanzelfsprekend simpel 

en logisch georganiseerd is. Door middel van 

een heldere zonering is er een vanzelfsprekende 

scheiding tussen personeel en gebruiker.

De footprint en bebouwing enveloppe noopten tot 

een maximaal gebruik en een compact volume. Van 

de kelder tot de hoge dakstructuur, waar de altijd 

noodzakelijke installatie volledig onzichtbaar zijn 

gerealiseerd. In de kelder bevindt zich  parkeren en de 

expeditie. De spa/fitness club heeft hier ook nog een 

pendant en het restaurant heeft hier zowel opslag 

als de warme en koude voorbereidings keuken.   
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Sarphatistraat

1 | Hotellobby
2 | Restaurant 
3 | Cafe
4 | Entree conferentiecentrum
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5 | Keuken
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7 | Typische hotelkamer
8 | Trappenhuis
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1 | Entree conferentiecentrum
2 | Vergaderruimte
3 | Parkeergarage
4 | Hotelkamer
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5 | Patio
6 | Groene stadskamer
7 | Hyatt Regency club 
8 |Spinozastraat
9 | Sarphatistraat 

EEN DUURZAAM GEBOUW

Het gebouw heeft een BREEAM excellent 

certificaat toegekend gekregen. In het hotel 

wordt ten minste 20% minder energie verbruikt 

ten opzichte van een conventionele situatie, met 

bijna 20% minder aan CO2 uitstoot. Daarnaast 

zal het waterverbruik aanzienlijk lager zijn, is er 

een lagere impact op het milieu door duurzaam 

materiaalgebruik, een slim onderhoudsplan 

en wordt een zeer hoog comfort gerealiseerd. 

Het gebouw is onder andere structureel zo 

ontworpen dat het in de toekomst eenvoudig te 

transformeren zou zijn tot een andere functie. 

Met alle toepassingen samen wordt het één van 

de meest duurzame hotels van Nederland. 

zicht vanuit Spinozastraat op de twee groene ‘stadskamers’ aan de achterzijde van het gebouw. dwarsdoorsnede door ‘groene stadskamer’ en entree conferentiecentrum

De groene ‘stadskamer’ op de eerst verdieping tegenover de entree van het conferentie centrum
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1 | Entree hotel lobby
3 | Parkeergarage
4 | Hotelkamer
6 | Groene stadskamer
8 | Spinozastraat
9 | Sarphatistraat 
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KERAMISCHE GEVEL

De materialisatie van het gebouw wordt 

gekenmerkt door vakmanschap. De orginele 

keramische tegels zijn voor de gevel van het 

hele gebouw, zowel de groene patio’s als de 

rastergevel uitgevoerd in handgeglazuurde 

keramische tegels. 

GROENE STADSKAMERS

Het volume wordt gekenmerkt door patio’s aan  

de straatzijde. Deze zorgen niet alleen voor een 

‘parcellering’ van het volume maar verzorgen 

tevens groene ‘stadskamers’ naar de stad. De 

verscheidenheid aan groene kleuren, vormen 

samen de abstracte weergaven van de bomen uit 

de omgeving. Zo wordt het groene karakter van 

de Singel geïntegreerd in het nieuwe ontwerp, en 

worden de patio’s onderdeel van het stedelijk groen.

De BREEAM score is geraliseerd door:

• Energieopwekking door  middel van warmte-

en koudeopslag in de bodem in combinatie met 

warmtepompen.

• Toepassen van energiezuinige installaties, 

voor de klimaatinstallatie (verwarming, koeling, 

ventilatie)en de verlichting.

• Parkeergarage met oplaadpunten voor 

elektrische auto’s.

• Nestkasten voor de gierzwaluw en vleermuizen, 

vergroten ecologische waarde.

• Afvalscheiding verschillende afvalstromen 

tijdens de bouw en het gebruik.

• Beperken van drinkwaterverbruik door 

toepassing van waterbesparend sanitair, 

passend binnen de comforteisen. 

• Milieuvriendelijk materiaalbeleid voor 

materialen op de bouwplaats. 

Concept materialisatie patio’s (groene stadskamers)

‘ groene stadskamer’ toegankelijk op straatniveau.

dwarsdoorsnede door ‘groene stadskamer’ en entree hotel lobby



gevelaanzicht zuidzijde hotelgevelaanzicht vanuit Spinozasraat



fragment gevelaanzicht getranformeerde gevel nieuwbouw vanaf de sarphatiestraat 



Entrance interior

interieur entree lobby, het groene karatker van de patio’s is tevens binnen doorgezet



COLOFON 

Architectenbureau
Van Dongen-Koschuch Architects and Planners

Website: www.vd-k.eu

e-mail: info@vd-k.eu

Telefoonnummer: +31 (0) 203080498

Locatie
Sarphatistraat 102-108, 1018 GV Amsterdam

Opdrachtgever
Styria BV (AEDES Real Estate / UBM

Realitätenentwicklung AG) Hyatt Regency

Functie
5 Ster hotel, 214 hotelkamers, 45

parkeerplaatsen, conferentiecentrum,

vergaderruimtes

Architect
Frits van Dongen, Patrick Koschuch

Projecttteam
J. Herfst, B. Filbey, K. R.Sluijs, R. Bos

Aannemer
Hurks Bouw

Constructeur
Van Rossum BV

Oppervlakte
17.000m2

Data
Datum ontwerpfase (VO, DO, bestek):

juni 2013 - maart 2015

Datum realisatiefase:

april 2015 – december2016;

Datum oplevering: januari 2017

Fotograaf: Bart van Hoek 
De twee entree’s aan de Sarphatiestraat


