
 

 

Blue Tower Hotel 

 

Adres: Leeuwendalersweg 21 Bos en Lommer, Amsterdam 

Oorspronkelijk bouwjaar: 1980/1981 

Architect: onbekend 

Opdrachtgever: Chang Yun Shi van de Shi hotel group 

Oorspronkelijke oppervlakte: 6.800 m2 

Oppervlakte na transformatie: 7.200 m2  

Architect transformatie: DOG Architecten, Sneek en MoodMakers (interieur restaurant) 

Oplevering van transformatie: 2008 

Programma: 188 kamers verdeeld over 11 verdiepingen + restaurant. Bijeenkomsten tot 250 

personen kunnen worden gehouden in het naastgelegen zalencentrum 

 

Inleiding  

Het Amsterdamse stadsdeel Bos en Lommer is al een aantal jaren bezig met grote vernieuwings- 

en herinrichtingprojecten. Ook het stadsdeel krijgt nieuwe huisvesting. Hierdoor komt het pand 

aan de Leeuwendalersweg, waar het stadsdeel eerst (samen met de Douane) gevestigd was, leeg 

te staan. Het stadsdeel wil op deze locatie graag een hotel realiseren en formuleert dat ook in 

haar beleidsplan. Ondanks de grote belangstelling – bijna maandelijks melden geïnteresseerden 

zich bij het stadsdeelbestuur – duurt het een aantal jaar voordat aan de leegstand een einde 

kwam. Het initiatief daartoe wordt genomen door een eigenaar van enkele familiehotels in de 

binnenstad die de locatie wil aankopen om er een hotel te beginnen. Het stadsdeel werkt graag 

mee aan de bestemmingswijziging die daarvoor nodig is. De initiatiefnemer besluit bij nader inzien 

het gebouw niet zelf te transformeren, omdat dit omvangrijke pand een andere bedrijfsvoering 

vraagt dan de hotels waar hij aan gewend is. Hij draagt het kantoor en de verbouwplannen over 

aan de Shi Group die als eigenaar van de Blue Tower/Best Westernketen wel ervaring heeft met 

deze grotere schaal. De Shi Group was op zoek naar uitbreidingsmogelijkheden buiten het 

centrum van Amsterdam en had ook elders in Amsterdam ontdekt dat leegstaande 

kantoorgebouwen een interessante optie kunnen zijn. Door de gunstige ligging vlakbij de ringweg 

A10 is het hotel zeer aantrekkelijk voor buitenlandse toeristen die met het vliegtuig komen en 

gaan. De aangrenzende Q-parkgarage biedt voldoende parkeergelegenheid voor autobezoekers. 

De Shi Group verwerft het gebouw in 2007 en verbouwt het in 16 maanden tot een 

viersterrenhotel met 188 kamers en een restaurant op de eerste verdieping.  

 

Transformatie 

De heer Chang Yun Shi, een van de twee broers die de Shi Group bezitten, neemt de verbouwing 

ter hand met ondersteuning van DOG Architecten uit Sneek.  

Het gebouw leent zich goed voor een hotelfunctie. Het is met 6.800 m2 gebruiksoppervlak ruim 

boven de circa 5.000 m2 die de opdrachtgever als richtlijn aanhoudt om voor een hotel 

voldoende diensten voor de klanten te kunnen aanbieden. Het gebouw is bovendien efficiënt te 

gebruiken, bij het ombouwen naar een hotel blijft nauwelijks loze ruimte over. De gevel hoeft 

bovendien niet te worden gewijzigd. Anders dan voor een woonfunctie eist het Bouwbesluit niet 

dat er te openen delen in een gevel van een logiesfunctie moeten zijn. De gevel voldoet verder 

ook bouwfysisch aan de eisen en de indeling van de gevel past goed op de maatvoering die voor 

de hotelkamers gewenst is.  

 

Aan het bestaande gebouw wordt een nieuwe entree toegevoegd die op de verdieping plaats 

biedt aan het restaurant. Deze uitbouw levert in totaal circa 400 m2 extra ruimte op. De 

kelderruimte wordt beter benut, de fietsparkeerkelder wordt teruggegeven aan de gemeente.  

Aan de binnenzijde wordt het bestaande gebouw gestript. Met uitzondering van vloeren, 

kolommen, gevels en lifthuis wordt alles uit het gebouw verwijderd. Ook de kantoorwanden, 

omdat deze niet brandwerend zijn tot aan het plafond, en daarmee niet voldoen aan de eisen van 

de brandweer. De ontsluiting van het hotel vraagt om nieuwe liften (in kantoorgebouwen is één 

verdieping vaak niet per lift te bereiken, in een hotel is dat geen optie). Verder worden door een 

gat in het dak nieuwe, zogenaamde wokkeltrappen, geplaatst.  



De installaties moeten eveneens worden vervangen. Warmteterugwinning wordt toegevoegd en 

leidingen voor water en riolering nieuw aangebracht. De bestaande topkoeling is voor een hotel 

niet toereikend en wordt vervangen door een airco. De gasvoorziening zorgt voor een 

onaangename verrassing. Er is extra capaciteit nodig en nieuwe regelgeving vereist dat de 

installaties van de kelder naar de begane grond worden verplaatst. Gasleverancier Nuon geeft 

aan, dat de eigenaar de hiervoor noodzakelijke investering van circa € 400.000 voor eigen 

rekening dient te nemen.  

Het verbouwen van de verdiepingen naar kamers - aanbrengen van wanden en aankleden van 

kamers - wordt per verdieping aanbesteed en uitgevoerd. Dat heeft als voordeel dat het hotel al 

na de verbouwing van enkele verdiepingen open kan. Dit heeft als gevolg dat de verdiepingen 

onderling verschillend zijn in uitvoering en details. De inrichting van het hotel is door de Shi 

Group zelf verzorgd. Voor het ontwerp van het restaurant is een beroep gedaan op MoodMakers, 

een ontwerpbureau met horeca als specialisatie, dat inmiddels in het souterrain is gevestigd. 

 

De samenwerking met de gemeente verloopt op de meeste fronten soepel. De gemeente 

Amsterdam (de centrale stad) heeft om dit type transformatie te stimuleren een kantorenloods en 

een hotelloods aangesteld. De hotelloods heeft een actieve rol gespeeld in het initiatief, de 

opdrachtgever van de transformatie is na een tip van de hotelloods gaan kijken bij het gebouw. 

Ook de afdeling Economische Zaken van het stadsdeel ondersteunt het idee voor een hotel direct 

grenzend aan het Bos en Lommerplein en het nieuwe winkelcentrum. Voor Bouw- en 

Woningtoezicht in Bos en Lommer is het de eerste transformatie van een kantoorgebouw naar 

een hotel. Standaard antwoorden zijn er dus nog niet. De bouwtechnische eisen en eisen van de 

brandweer zijn echter in de regel helder en uitvoerbaar. Zo wordt ontheffing verleend voor een 

aantal trappen die niet voldeden aan nieuwbouweisen en krijgt de Shi Groep ontheffing voor de 

nieuwbouweisen voor de nieuwe deuren. Die moeten volgens nieuwbouweisen weliswaar 2.30 m 

bedragen, maar omdat de plafondhoogte slechts 2.60 m bedraagt, is op dit punt ontheffing 

verleend. In het restaurant is ten behoeve van brandveiligheid een sprinklerinstallatie 

aangebracht.  

Minder positief zijn de ervaringen van architect en opdrachtgever met Welstand. Zonder veel 

toelichting wordt tot drie maal toe een ontwerp voor de entree van het hotel afgekeurd op 

kleurgebruik en detaillistische opmerkingen over verhoudingen van raampartijen. Dat is 

frustrerend en een belangrijke vertragende factor in de verder snel verlopende verbouwing.  

 

Terugblik 

De opdrachtgever noemt de criminaliteit een van de redenen waarom andere ondernemers Bos en 

Lommer mijden. Inderdaad is sprake geweest van overlast voor de hotelgasten. Zij kregen 

ongevraagd drugs aangeboden en in de eerste maanden werden met enige regelmaat autoruiten 

ingetikt en tassen geroofd. In veel gevallen werd daarvan geen aangifte gedaan, om de 

eenvoudige reden dat hotelgasten slechts kort in Amsterdam zijn. De politie heeft de controle 

aanzienlijk aangescherpt waardoor de criminaliteit sterk is teruggedrongen. Een andere bron van 

overlast is de bevoorrading van het winkelcentrum. Uitgerekend voor het hotel is een stopverbod 

van auto’s zodat ook taxi’s niet goed terecht kunnen. De bevoorrading van de winkels is in 

theorie goed geregeld, maar als er geen ruimte is op de laad-losplek, parkeert de Vomar-

vrachtwagen toch voor het hotel. Dat leidt regelmatig tot opstoppingen en ergernis bij andere 

verkeerdeelnemers en buurtbewoners. Op dit punt is het nog niet gelukt om met het stadsdeel 

tot een oplossing te komen. 

 

De transformatie zelf is snel en soepel verlopen: ruim een jaar na aankoop werd het hotel 

geopend. De kosten van verwerving en verbouwing waren lager dan die voor nieuwbouw. Het 

hotel loopt goed met in het eerste jaar een bezettingsgraad van gemiddeld meer dan 80%. Er 

komen toeristen, zakenmensen en dagjesmensen. Het is gelukt om het restaurant ook voor 

mensen van buiten het hotel een attractie te maken. Het hotel heeft een goede uitstraling op de 

omgeving in Bos en Lommer en draagt bij aan de economie in de wijk. De hotelgasten winkelen 

volop in de buurt. Er zijn zo’n 400 hotelgasten per dag. Dat staat wat besteding betreft gelijk aan 

duizenden extra bewoners in de buurt. Per dag levert het hotel zo’n 65 klanten op voor Q-Park. 

Als gebaar naar de buurt wordt in het restaurant ook aan langdurig werklozen de mogelijkheid 

geboden om werkervaring op te doen.  



 

Bronnen 

Mondelinge informatie van de heer Shi en Merwin Haak, DOG Architecten 

 

 

 


