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Hoofdaannemer
Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen BV, 
Warmenhuizen

Installateur
ULC Groep, Utrecht

Staalconstructies
Staalbouw Gebr. Hogeboom,  Makkum

Prefab hotelkamermodules
Ursem Modulaire Bouw BV, Wognum

Schuifpuien hotelkamers
Timmerfabriek Overbeek, Kaatsheuvel

Vliesgevels
Scheuten Absoluut Glastechniek, Venlo 

Gevelbekleding 
VPT Versteeg, Heusden 

Atriumdak
Brakel Atmos BV, Uden 
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Stoel, Wijdewormer en Gebr. Van ’t Hek 
BV, Zuidoostbeemster)

Bouwprogramma
Hotel, restaurant, skybar, conferen-
tiezalen, wellness, fitness, zwembad, 
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Bruto vloeroppervlakte
16.000 m2

Bouwperiode
Tweede kwartaal 2016 –  
begin 2018 

Tekst: Tjerk van Duinen

Op de punt van het Amsterdamse Java Eiland verrijst momenteel Hotel Jakarta. De locatie 
is uniek, het hotel zelf is in meerdere opzichten ook uitzonderlijk. Het wordt volledig 
klimaatneutraal, er komt een subtropische tuin in het hart, de volledig transparante plint 
is straks publiekstoegankelijk en de meeste hotelkamers zijn houten prefab modules. 

Prefab kamers
Theo de Porto, projectleider voor aanne-
mer De Nijs, vertelt tijdens het interview 
dat de eerste prefab hotelkamer net is 
geplaatst. ‘172 kamers komen zo uit de 
fabriek. Deze prefab houten kamers zijn 
drieënhalf meter breed, want dat kan nog 
over de weg, en tien meter lang en wegen 
elk 23 ton. Ze worden op en tafelcon-
structie geplaatst die de bovenkant vormt 
van de in het werk gebouwde onderbouw. 

Deze begint op -1 niveau en eindigt op 
+2. Op 23 juni wordt de laatste hotelka-
mer verwacht.’ In de transparante punt 
van het gebouw komen de 28 overige 
hotelkamers. Hier is de constructie van 
staal (kolommen) en beton (vloeren). 

Publieksgebouw
De onderbouw wordt geheel afgewerkt 
van glas om een transparante publieks-
zone te verkrijgen. Dat geldt ook voor de 

rest van het hotel. De functierijkdom van 
het gebouw is overigens enorm: naast de 
200 hotelkamers krijgt het complex een 
wellness center met fitness, zwembad, 
sauna’s en beautysalon, een aantal res-
taurants, een skybar in de glazen punt 
op de achtste en negende verdieping, 
een bar, een ondergrondse parkeergarage 
en een spectaculaire subtropische bin-
nentuin. Die laatste wordt gebouwd in 
samenwerking met Hortus Botanicus en 

172 prefab hotelkamers op een transparante plint

Wigvormig kavel, wigvormig hotel, met transparante punt
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Amsterdam • Jakarta Hotel 

AANNEMINGS- EN TRANSPORTBEDRIJF
G.W.W.-, MILIEU- EN SLOOPWERKEN

Roel v.d Stoel
Oosterdwarsweg 2a
1456 NR Wijdewormer
Info@roelvdstoel.nl
0299-422294
0299-439138

HeSto v.o.f.
Nekkerweg 63
1461 LD Zuidoostbeemster
tel.0299 - 313020
fax.0299 - 439121
gebr@vanthek.nl

Staalbouw Gebr. Hogeboom uit Makkum bouwt tegelijkertijd aan 
drie hotels. Alle in de hoofdstad, alle in opdracht van Bouwbedrijf 
de Nijs: de uitbreiding van Amrâth, Hotels Valkenburgerstraat en 
het fonkelnieuwe Jakarta Hotel op het Java-eiland. 

Voor het Jakarta Hotel bouwt het familiebedrijf de complete 
staalconstructie. Het gaat om ongeveer 250 ton staal. ‘We nemen 
daarnaast een groot deel van de engineering voor onze rekening’, 
zegt mede-eigenaar Klaas Hogeboom. ‘We stapelen de verdie-
pingen als lego naar boven. Er zijn door de scherpe hoeken in 
het ontwerp ingewikkelde staal- en betonverbindingen nodig. 
De vloeren zijn slechts twintig centimeter dik. Daar kun je geen 
ankers in kwijt. Daarom storten we consoles, die al op de kolom-
men gelast zijn, mee in de vloer. Zo kunnen we de kolommen in 
de punt van het gebouw in een keer door stapelen. In onze ogen 
de beste en meest voordelige oplossing.’ Om aan de geluidsei-
sen te voldoen worden zetwerken gelast aan de stalen balken, 
volgestort met beton. Bouten en moeren mogen bovendien niet 
zichtbaar zijn voor gebruikers. 
Hogeboom bouwt volgens de eisen van BREEAM Excellent 2004 
42 EG. ‘Ik weet nu al: iedereen zal trots zijn op het eindresultaat.’ 

Ingewikkelde staal-
betonverbindingen

Ongeveer 2200m2 triple glas, 350 PV-pane-
len, aluminium kozijnen, glazen binnen-
wanden, glazen balustrades en beglazing 
van ruim 200 badkamers. Scheuten Abso-
luut Glastechniek B.V. uit Venlo, onderdeel 
van Scheuten Glas, levert en monteert niet 
alleen bijna al het glaswerk in het Jakarta 
Hotel in Amsterdam, maar realiseert ook 
grote delen van de buitengevelbekleding.

Scheuten deed de engineering en ontwik-
keling van glastechnische onderdelen zelf. 
Blikvanger vormt de skybar in de bovenste 
punt van het gebouw. Het gebogen glas in 
de punt is hier gekoppeld aan de dakbegla-
zing, met maximale transparantie. 

De triple beglazing in de gevel wordt 
structureel toegepast, zonder klem- en 
deklijsten. Bijzonder is dat de gevelbegla-

zing wordt bevestigd op een gelamineerd 
houten achterconstructie, passend bij het 
thema Indonesië/Jakarta. Resultaat is de 
toepassing van een opschroefbaar systeem 
waarin het dikke glaspakket, het hoge 
glasgewicht, bevestiging aan het achter-
hout en structurele voegen mogelijk zijn.  
Om de praktische en technische haal-
baarheid van de wensen van de architect 
en adviseurs in kaart te brengen werd 
Scheuten Absoluut Glastechniek al in een 
vroeg stadium betrokken bij de ontwikke-
ling van de gevel. Het waarborgen van het 
duurzame karakter van het gebouw en de 
energetische waarden vormde een extra 
uitdaging, zeker gezien de verscheidenheid 
aan aansluitingen en gevelvullingen (o.a. 
prefab balkonpuien, geperforeerde platen, 
een vliesgevelsysteem, BIPV-panelen, alu-
minium kozijnen). 

Triple glas op houten achterconstructie

het Koninklijk Instituut voor de Tropen. 
Met deze rijke invulling wordt voldaan 
aan de gemeentelijke wens om op deze 
bijzondere locatie een volwaardig pu-
bliek gebouw neer te zetten. 

Excellent
Het gebouw wordt opgetrokken uit de 
basismaterialen hout, glas en beton, met 
een gevel die wordt samengesteld uit 
slanke stalen en aluminium profielen. 
Het wordt een zeer duurzaam, ener-
gieneutraal gebouw. Het streven is een 
BREEAM “Excellent” certificaat. Middelen 
om dit te bereiken zijn onder (veel) meer 
een het zoveel mogelijk gebruiken van 
hout in plaats van conventioneel beton, 
warmte- en koudeopslag, ledverlichting, 

Subtropische binnentuin

De eerste prefab 
hotelkamers 

worden op hun 
plek gehesen
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Kozijnspecialist Timmerfabriek Overbeek, onderdeel van Holland 
Houtwerk uit Kaatsheuvel, bedacht, ontwierp, produceerde en 
leverde 176 energiebesparende schuifpuien voor het Jakarta Hotel 
in Amsterdam. Deze houten puien – per stuk 3,17 meter hoog, 
2,63 meter breed – worden in de hotelkamers van de modules ge-
plaatst en gemonteerd aan de kades. Het betreft Lariks schuifpui-
en met een U-waarde van 0,8, die lucht-, wind- en waterdicht zijn. 
De puien zijn transparant behandeld met Sikkens verf systeem. 
Zonwerend triple glas vormt de beglazing, met luchtdichtheids-
klasse 3. De puien zijn afgewerkt met ROTO schuifpuibeslag.

‘We dachten in de ontwerpfase al mee met de architect over de 
kozijnen en schuifpuien om tot een product te komen waar alle 
partijen achter staan’, vertelt Marijn Winkelhuis, accountmanager 
van Timmerfabriek Overbeek/Holland Houtwerk. ‘We pinnen ons 
niet vast op een standaard product, maar geven invulling aan de 
wens van onze opdrachtgevers. Onze energiebesparende schuif-
puien en kozijnen dragen bijvoorbeeld bij aan het behalen van 
het stempel BREEAM Excellence.’ 
Timmerfabriek Overbeek/Holland Houtwerk produceert voor 
Jakarta Hotel vier schuifpuien per dag. ‘In ons moderne machi-
nepark kunnen we alle soorten gevels en puien maken. Zowel de 
detaillering, houtprofilering, het aflakken als de beglazing. We 
hebben ons ontwikkeld tot de schuifpuispecialist van Nederland 
in het passief bouwsegment.’

Grondwerk- en bemalingsspecialist Roel van der Stoel uit Wijde-
wormer bundelde voor het project Jakarta Hotel de krachten met 
Gebr. Van ’t Hek BV, dat de damwanden en stempeling verzorgde. 
Het ging om het saneren en ontgraven van een oppervlakte van 
4.250 m2 en een volume van ruwweg 15.000 m3, inclusief het 
aanbrengen van een grondverbetering. 

Oude palen
Het werken in ‘historische’ Amsterdamse bodem nabij de Jan 
Schaeferbrug vormde de grootste uitdaging, zegt Rene Brouwer, 
bedrijfsleider van Roel van der Stoel: ‘Er waren historische funde-
ringsresten, in de vorm van ongeveer duizend houten palen en 
230 nieuwe Vibropalen. In combinatie met de stempelramen ter 
hoogte van de het grondlichaam/landhoofd van de Jan Schaefer-
brug konden we niet zomaar met materieel onderin de kuip wer-
ken. Vanaf het maaiveld is daarom met long reach kranen direct 
naar de einddiepte van poeren en putten ontgraven, waardoor er 
ook voldoende capaciteit was om de bestaande palen te slopen.’ 

Transportvrije uren
‘In de zones met het landhoofd Jan Schaeferbrug en de oude 
kadeconstructie van de Javakade zijn we met trillingsvrije tech-
nieken te werk gegaan. Om beschadiging te voorkomen.’ Ook de 
logistieke planning was volgens Brouwer niet eenvoudig. ‘Vooral 
vanwege een school en kinderopvang in de buurt van de bouw-
plaats. Aan het begin en eind van de schooldag waren transport-
vrije uren ingesteld. Voor de veiligheid. Door slim plannen heeft 
de productiesnelheid weinig hinder ondervonden.’ 

Lucht-, wind- en 
waterdichte houten 
schuifpuien 

Graven in historische grond

Amsterdam • Jakarta Hotel 

Holland Houtwerk BV
Frankrijkstraat 9, 5171 PR Kaatsheuvel
Website www.hollandhoutwerk.nl

Specialist in energiezuinige 
houten schuifpuien

STAALBOUW

Gebr. Hogeboom
Sinds 1856

Strânwei 21-26 • 8754 HA Makkum • telnr: 0515-232336
e-mail: info@staalbouwhogeboom.nl
internet: www. staalbouwhogeboom.nl

Al meer dan honderdvijftig 
jaar een staalsterk bedrijf 
waarop u kunt bouwen!

zeer goed geïsoleerde gevels (waaronder 
drievoudige beglazing), zonnepanelen op 
de platte daken, 20 oplaadpunten voor 
elektrische auto’s in de parkeergarage en 
het volledig bij de uitvoering betrekken 
en op de hoogte gehouden van de buurt.

Ligt de bouw op schema? De Porto: ‘Het 
loopt prima. De bouwlocatie is niet echt 
ruim bemeten, maar het is hier een 
stuk beter manoeuvreren dan aan de 
overkant, waar we op een postzegel het 
Amrath Hotel aan het uitbreiden zijn (zei 
elders deze editie; red.)’

Volg hier het bouwblog van Hotel Jakarta.

Het hotel bevat veel publieksfuncties en wordt een levendige aanvulling op het Java-eiland

Transparante 
constructie van 
de punt
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