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Uitvoeringsbesluit Amsterdam RAI 



Plangebied  
Uitvoeringsbesluit Amsterdam RAI 

Amtrium 

Europaplein 



Toekomstvisie 
 Amsterdam RAI 
 
 Sterk onderdeel Zuidas 
 Hoge inzet op OV 
 Voor 300 en 300.000 
 Aantrekkelijk voor elk gebruik 
 In kopgroep duurzaamheid 

Uitvoeringsbesluit 
 Amsterdam RAI 

Ontwikkelvelden/bouwlocaties 
 Foyer Congresplein 
 Strand Zuid 
 Noordrand RAI 
 Parkeergarage 
 Hotel 
 

Openbare ruimte 
   Centrale Fietsroute/Congresplein 
   Wielingenstraat 
   Boerenwetering 
   Groene Zoom 



Parkeergebouw RAI 
 
• Max. 1.000 parkeerplaatsen 
• Max. 40.000 m2 bruto vloeroppervlak 
• Fietsenstalling aan centrale oost-west route door 

RAI 
• Voetgangersentree aan centrale route 
• 3.000 m2 congresfunctie 
• Entree congresfuncties 
• Gebouw ‘los’ van de overige tentoonstellingshallen 
• In- en uitrijden via de hoofdentree P1 
• P&R 
• Duurzaam  
 



Hotel 
• Max. 650 kamers in hotelklasse 4**** 
• Max. 45.000 m2 bruto vloeroppervlak 
• Voorzieningen bij deze hotelklasse zoals 

welness, vergaderruimte, horeca 
• Max. 243 parkeerplaatsen ondergronds 
• Inpandige fietsenstalling voor personeel en 

gasten 
• Extra rijstrook voor ontsluiting hotel 
• Vrije fiets-voetgangersroute RAI – station RAI 

en in Groene Zoom 
• Expeditie inpandig, voorrijden en ontsluiting 

via terrein RAI – landschappelijke inrichting 
 



Zichtlijnen uit 
omringende straten 

Voorbeelduitwerking hotel 



Bezonningstudie hotel 
21 maart/september 



Strand Zuid 
 
• Max. 1.600 m2 bruto vloeroppervlak horeca 
• Max, 2 lagen hoog (10 meter) 
• Voetgangersroute  
• Max. 3 kleine steigers voor aanmeren sloepen 
• Paviljoenachtige bebouwing 
• Transparante randen 
• Zomers open terras met mobiel tappunt 

Nieuwbouw Foyer 
en aan Havenkom 



Openbare ruimte 
 
 Basis voor de inrichting is het Projectbesluit RAI 

(2008) met materialen zoals op het Europaplein 
 Voor gebieden met hoge verblijfskwaliteit zelfde 

materialen 
 Centrale oost-west fiets- en voetgangerroute 
 Aansluiting aan Scheldeplein/Amtrium 
 Langs Boerenwetering (parkachtig) 

   Langs Wielingenstraat rand met groene uitstraling 
   Groene Zoom met groene inrichting 
   Overige delen zoals gebieden voor laden-lossen 

sober en doelmatig 



Voorstel voor centrale oost-west fiets-voetgangersverbinding 

Voorstel voor rand 
Wielingenstraat  



Boerenwetering Groene Zoom 
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