Nieuw gebouw
voor Amsterdam RAI,
het Amtrium

In oktober 2013 is een start gemaakt met de bouw van
de nieuwe, ﬂexibele en duurzame congres- vergader- en
kantoorruimte aan de noordzijde van Amsterdam RAI
Het RAI complex is ingericht om zo flexibel
mogelijk te zijn, om alle mogelijke soorten
evenementen te kunnen huisvesten. Dit zijn
zowel evenementen die het hele complex
beslaan als evenementen die een gedeelte
van het gebouw gebruiken. Zeker in deze
tijd is flexibiliteit van groot belang. Er is
een groeiende behoefte aan locaties waar
congresmogelijkheden gecombineerd kunnen
worden met een beurs en/of een aantal
vergaderzalen, voor break-out-sessies of
bijvoorbeeld een productpresentatie.

Uiteraard heeft Amsterdam RAI met een
centraal gelegen Auditorium en het Elicium
al deze mogelijkheden ruimschoots in huis.
In de noordzijde van het complex waar de
grootste hal van Amsterdam RAI, hal 1 en
de aangrenzende hal 4/5 bij uitstek geschikt
zijn voor grote beurzen, zijn de congres- en
vergaderfaciliteiten een waardevolle aanvulling.
Om de multi-inzetbaarheid compleet te maken
wordt er in het nieuwe gebouw ook nog een
kwaliteitsrestaurant gevestigd.

De nieuwe, ﬂexibele
en duurzame
congres- vergader- en
kantoorruimte. Bouw is
gestart in oktober 2013,
opening in mei 2015.

Op de parterre komt een grote ballroom van 540 m² die op te delen is in twee gelijke
delen en een lounge van 600 m² die verbonden is met hal 4/5 en hal 1. Door de wanden
van de Ballroom weg te schuiven ontstaat, samen met de Lounge, één grote ruimte.
Restaurant Roast bevindt zich aan de noordzijde van het Amtrium, heeft twee etages
en is onafhankelijk bereikbaar.
Op de eerste verdieping komt een grote vergaderzaal van 106 m² die op te delen
is in twee vergaderzalen van 53 m², twee vergaderzalen van respectievelijk 31 m²
en 32 m² en een ontvangstruimte. De 2e verdieping met een mooi uitzicht over de stad
Amsterdam heeft een totale vloeroppervlakte van 915 m² en is geschikt voor onder
andere kleine tentoonstellingen, product presentaties, poster sessies, recepties en diners.
Op de 3de en 4de verdieping bevinden zich de kantoren.
Begin oktober 2013 is er gestart met de bouw. Het gebouw wordt op 1 mei 2015
in gebruik genomen. Bij de bouw wordt uiteraard rekening gehouden met de
evenementen die plaatsvinden in deze periode zodat deze geen last ondervinden
van de bouwwerkzaamheden.
Er zijn drie gouden regels vastgesteld:
1. Geen geluidsoverlast
2. Geen visuele overlast
3. Bereikbaarheid gegarandeerd

Aan de zuidzijde over de
gehele hoogte wordt een
verticale kas gebouwd
waar onder andere
groenten en kruiden
verbouwd zullen worden
voor in het restaurant.

Om onze positie als duurzaam beurs- en congrescentrum te versterken, is bij de
nieuwbouw van Amsterdam RAI gekozen om de meest duurzame technieken te
gebruiken. Daarom is er ook gekozen te streven naar BREEAM-NL excellent niveau.
Dit is het keurmerk voor duurzaamheid en wordt beheerd door de Dutch Green
Building Council (DGBC). Dit houdt onder meer in dat er voor de verwarming en
koeling van het gebouw zo veel mogelijk gebruik gemaakt wordt van natuurlijke
middelen zoals bijvoorbeeld warmte- en koudeopslag (WKO) en zonnepanelen.
Naast het Atrium op de kantooretages, wordt aan de zuidzijde over de gehele
hoogte een verticale kas gebouwd waar onder andere groenten en kruiden
verbouwd zullen worden voor in het restaurant. Naast vergader-, congres- en
kantoorruimte dus ook city-farming.
Kortom, een nieuw multifunctioneel gebouw dat zorgt voor een modern
aangezicht van de RAI vanuit de centrumkant van Amsterdam.

The First Floor
will feature meeting
rooms of various sizes
and configurations
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