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Op de kop van het Oosterdokseiland in Amsterdam 
bouwt Züblin Nederland B.V. het internationale 
hoofdkantoor van Booking.com. Met een oppervlakte 
van 72.500 M2 is dit multifunctionele gebouw één van 
de grootste binnenstedelijke projecten van 
West-Europa. De 1.500 zonnepanelen op het dak 
zorgen voor het BREAAM-NL label Excellent. Om deze 
zonnepanelen veilig te kunnen bereiken, koos 
architect Ben van Berkel van UNStudio voor 
toepassing van een RHT-dakluik van Gorter.

Dit imposante kantoorgebouw is de absolute nieuwe 
blikvanger op het Oostersdokeiland. Gorter is 
verheugd mee te mogen werken aan een project van 
dit kaliber!

Het RHT-dakluik
Het toegepaste RHT-dakluik is thermisch 
gescheiden en kent een hoge isolatiewaarde. De 
duurzame oplossing voor een veilige daktoegang tot 
platte en licht hellende daken. Doorgaans worden de 
luiken van Gorter geleverd in combinatie met perfect 
passende klimmiddelen. De (schaar)trap en ladders 
van Gorter zijn speciaal ontworpen voor een veilige 

uitstap: zeer sterk, geheel op maat en in lijn met het 
Gorter dakluik om vallen te voorkomen, geen 
knelgevaar voor handen en tijdens het gebruik 
eenvoudig te vergrendelen. 

 Optimaal veilig dakluik
Alle Gorter producten staan garant voor optimale 
veiligheid. De Gorter RHT-dakluiken en combinaties 
zijn conform de meest strenge EN-normen op 
veiligheid getoetst en worden desgewenst 
geleverd met een TÜV NORD-certificaat, Aboma-
veiligheidskeurmerk en KOMO®-certificaat. Wist u 
dat de RHT-dakluiken de eerste in de markt die met 
een ETA (European Technical Assessment) geleverd 
worden, waarmee er een onbetwiste onderbouwing 
is voor de bewezen prestaties en de aangebrachte 
CE-markering?

 Meer informatie over Gorter Luiken BV
Wij informeren u graag verder over de mogelijkheden 
van de Gorter® producten.

Dit is het hoofdkantoor van Booking.com in het cen-
trum van Amsterdam, momenteel in aanbouw op het 
Oosterdokseiland: een van de grootste stedelijke pro-
jecten in West-Europa. De campus van Booking.com, 
geplaatst op de punt van het Oosterdokseiland, wordt 
een levendige omgeving waar mensen elkaar kunnen 
ontmoeten, inspireren, wonen, werken en spelen. De 
campus van Booking.com is het laatste deelplan van 
het Oosterdokseiland en wordt voorgesteld als een 
sociale hub die speciaal is ontworpen om ontmoe-
tingen te stimuleren. De oplevering van het gebouw 
staat gepland in 2022.

Door middel van gemengde voorzieningen die zijn 
ontworpen met een holistische benadering van ge-
zondheid en welzijn, creëert de campus een positieve 
ervaring voor alle gebruikers: van de Amsterdammers 
die de openbare ruimte en winkelvoorzieningen ge-
bruiken, tot de huurders die in het woongebouw wo-
nen, tot het jonge personeel van Booking.com. Onze 
all-inclusive benadering van gezondheid omvatte 10 
factoren die inspelen op de verschillende behoeften 
van bewoners en tegelijkertijd een BREEAM Excel-
lent-ontwerpcertificaat behalen. Deze 10 factoren 

omvatten een weloverwogen benadering van 
luchtcirculatie, water, voeding, daglicht, fysieke 
beweging, thermisch comfort, geluid en 
materialen, evenals een holistische benadering van 
mentaal welzijn en strategieën om iets terug te geven 
aan de Amsterdamse gemeenschap.

Client
BPD
Location
Oosterdokseiland, lots 5b and 6, Amsterdam, The 
Netherlands
Building surface
72.500 m2
Building volume
404.000 m3
Programme
Mixed Use
Office and facilities
65.000 m2
Residential
7.500 m2
End User & Owner Office & Retail:Booking.com
Owner Residential program:BPD

“Het ontwerp voor deze volledig 
geïntegreerde nieuwe stadscampus is opgevat als 
een zeer multifunctionele woon- en 
werkomgeving, verrijkt met bijzondere
voorzieningen en publieke programma’s. Het 
stedelijke gebaar van het gebouw weeft samen 
met de bestaande straten, terwijl de oostzijde van 
het gebouw een herkenbaar embleem wordt voor 
Oosterdok.”

Ben van Berkel, oprichter en 
hoofdarchitect
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