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Inleiding
Op dit moment heeft Amsterdam een nijpend tekort aan hotelkamers. In de 

Hotelbeleidsnota’s wordt gesproken over een behoefte aan 9.000 kamers. 

Het gebrek aan (kwalitatief hoogwaardige) hotelkamers belemmert de 

groeimogelijkheden voor Amsterdam. Een goed, ruim en divers hotelaanbod 

is een onontbeerlijke voorwaarde voor een aantrekkelijke stad. In dit 

visiedocument treft u toelichting op een concept dat een unieke en duurzame 

oplossing biedt voor de toeristische sector in Amsterdam; Greenfish©, logies & 

suites. Dit zijn kleinschalige, klimaatvriendelijke en drijvende logies die worden 

geplaatst in de Boerenwetering en grachtengordel van Amsterdam. Deze 

kleinschalige suites zorgen voor een energie neutraal verblijf. Dit is mogelijk 

vanwege de inzet van wind- en zonne-energie en goede isolatie, aangevuld met 

verticale gevel- en horizontale daktuinen die een groene oase vormen in de 

(binnen)stad en zuidzijde van Amsterdam. 

Met goedkeuring van het dagelijks bestuur en de stadsdeelraad wordt de invulling 

van Greenfish© concreet. Om Greenfish© mogelijk te maken, zijn locaties nodig op het 

water in de binnenstad en zuidzijde van Amsterdam. Met dit visiedocument wordt een 

verzoek gedaan aan het dagelijks bestuur en de deelraad om in te stemmen dat zeven 

Greenfish© logies worden geplaatst in de grachten van Amsterdam. 

In de visie ‘Amsterdam uitgesproken Duurzaam’ wordt gesproken over de stad als 

inspiratiebron voor duurzame bedrijven. Een stad die investeert in duurzaamheid, moet 

ook kijken naar kansen om de grote stroom toeristen ‘groene’ oplossingen te bieden. 

Greenfish© is een duurzame innovatieve kwaliteitsverbetering van het hotelbestand in 

het centrum, Museumkwartier en Oude Pijp van Amsterdam en levert een exceptionele 

bijdrage aan de aantrekkelijkheid van de toeristenindustrie en grachten(gordel) van 

Amsterdam. Het levert een duurzame hedendaagse vertaling van een (vaartuig en 

woon)schip dat kleinschalig, persoonlijk en uniek is in de hotellerie. Het toevoegen van 

dit concept aan de grachten maakt Amsterdam schoner, aantrekkelijker en groener.

Het uitgangspunt van de drijvende Greenfish© Logies & Suites is het verzorgen van een 

solitaire duurzame plek op het water in de binnenstad van Amsterdam. Een sterke plek 

waar men zich even kan terugtrekken om de batterij op te laden na een dag vol nieuwe 

indrukken van het prachtige Amsterdam. Waar kan dit nu beter dan in een eigen suite in 

de grachten van binnenstad van Amsterdam?

OP DEzE AfBEELDInG zIEt u EEn ArtISt IMPrESSIOn vAn DrIE DrIjvEnDE LOGIES vAn 
HEt GrEEnfISH© cOncEPt OP DE PrInSEnGrAcHt In DE BInnEnStAD vAn AMStErDAM. 
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1 - De Visie
1.1 opmars Van de duurzame keuze 
De aandacht voor duurzaamheid is de afgelopen jaren aanzienlijk 

toegenomen. voor consumenten wordt duurzaamheid steeds 

vanzelfsprekender. Was het vroeger nog iets voor een kleine 

doelgroep, tegenwoordig is het steeds meer een basisvoorwaarde 

geworden voor het grote publiek. Ondanks de nog steeds 

haperende economie is er weer een duidelijk opgaande lijn. De 

waarden zijn bijna terug op het niveau van 2008, voordat de 

financiële crisis begon. De aandacht voor duurzaamheid wordt 

minder conjunctuurgevoelig en zet echt door. 

Gaf in 2010 slechts 22% van de consumenten aan bewust duurzaam 

te leven, in 2011 is dit gestegen naar 26%. tegelijkertijd daalde 

het aantal zogenaamde ‘duurzaamheidscynici’ van 20% naar 17%. 

Het aantal consumenten dat duurzaam ondernemen belangrijk 

vindt bij het doen van aankopen steeg aanzienlijk naar 32%. 

Inmiddels vindt één derde van de nederlanders duurzaamheid een 

belangrijk aankoopcriterium. Bovendien verwachten ruim 6 op de 

10 consumenten dat hun aandacht voor duurzame aspecten bij 

aankopen de komende 2 jaar verder zal toenemen.

StADStuInEn In StADSDEEL WESt, AMStErDAM
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1.2 de ‘groene toerist’
Deze tendens, een groeiende behoefte aan en aandacht voor 

duurzaamheid, is ook waar te nemen in de toeristensector. Deze sector 

verduurzaamt stap voor stap. Het bewust en weloverwogen terugdringen 

van broeikasgassen en het opwekken van duurzame energie wint steeds 

meer terrein in de branche. Het verduurzamen van de toeristenindustrie 

in Amsterdam is noodzakelijk, gezien de groeicijfers in 2010. In 2010 

trok Amsterdam 5,3 miljoen hotelgasten, in totaal goed voor 9,7 miljoen 

overnachtingen1. Ondanks dit sterke groeicijfer is het grootste deel van het 

hotelbestand in Amsterdam helaas (nog) niet duurzaam. Dit is opmerkelijk 

aangezien 21% van alle toeristen in Amsterdam van eigen bodem komt. 

juist deze groep geeft aan behoefte te hebben aan verduurzaming 

van zijn of haar leven (stijging van 22% naar 26%). voor ruim een kwart 

van de nederlandse toeristen is een duurzame accommodatie een 

vakantievoorwaarde geworden. Deze aanname wordt verder ondersteund 

door onderzoeken van het Digipanel uit 2007 en center Parcs (2008). 

Digipanel beschrijft dat 26% van de nederlanders bereid is de vakantie 

te verduurzamen. Meer dan de helft van de gasten van center Parcs is 

bereid meer te betalen voor duurzaamheid. Duurzaamheid speelt een 

zeer belangrijke rol bij de keuze voor een vakantie (in Amsterdam). De 

‘groene toerist’ is geboren. Het cBS beschrijft dat gemiddeld 32% van de 

cO2 – uitstoot tijdens vakanties toe te schrijven is aan de accommodatie 

waarin toeristen verblijven. De aandacht voor verduurzaming, waardoor 

de belasting op het milieu wordt verminderd, is aanwezig. Echter, dit wordt 

(nog) te weinig vertaald naar concrete oplossingen. 

1 Bron: Dienst Onderzoek en Statistiek, Economische zaken. factsheet ‘toerisme 2010 in 
Amsterdam: een nieuw record’: http://www.os.amsterdam.nl/pdf/2011_factsheets_6.pdf.

4 5



1.3 de ‘duurzame wil’ Van amsterdam 
Ook Amsterdam onderschrijft de behoefte van de bezoekers en 

bewoners aan duurzaamheid van haar stad. Een schone, gezonde en 

leefbare stad brengt zeer veel voordelen met zich mee. Amsterdam 

laat zien oog te hebben voor deze kwaliteiten en beschrijft dit in de 

visie  ‘Amsterdam uitgesproken Duurzaam’. Hierin staat dat de stad 

als inspiratiebron moet fungeren  zodat  duurzame bedrijven zich 

kunnen vestigen om vervolgens innovatieve (duurzame) producten te 

lanceren. Hieruit blijkt dat Amsterdam de keuze maakt om in te zetten 

op een duurzamere, schonere, innovatieve en leefbaardere stad voor 

bewoners, ondernemers en bezoekers. 

Deze doelstelling wordt concreet vertaald in de visie  ‘Amsterdam 

Beslist duurzaam’. Hierin wordt de visie vertaald naar vier duurzame 

pijlers. Deze pijlers moeten er voor zorgen dat Amsterdam duurzamer 

wordt en tevens haar positie in de Internationale top 5 van meest 

duurzame steden en beste vestingsteden in Europa blijft behouden2. 

Het betreft de pijlers:

1. Klimaat en Energie;

2. Duurzame innovatieve economie;

3. Duurzame bereikbaarheid en luchtkwaliteit;

4. Materialen en Consumenten.

Bron: Marijke Vos oud-Wethouder Milieu in ‘Amsterdam uitgesproken duurzaam 2010’.2 European cities monitor 2011 Cushman & Wakefield.

“De gemeente daagt zichzelf en 

anderen uit om samen na te denken 

over een duurzame toekomst en mee 

vorm te geven aan de ambitie om 

het duurzaam kloppend hart van de 

Metropoolregio te worden.”
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De eerste twee duurzame pijlers uit de visie ‘Amsterdam uitgesproken Duurzaam’ 

vormen belangrijke bouwstenen van dit visiedocument. 

Doelen van de Klimaat en Energie pijler zijn: de energierekening van Amsterdamse 

burgers en bedrijven betaalbaar houden, duurzame en innovatieve bedrijvigheid 

aantrekken (waardoor talent kan leven en werken in een duurzame en inspirerende 

werkomgeving) en de cO2- uitstoot van de stad verlagen. Met het oog op de 

doelstelling de cO2-uitstoot te verlagen, zijn de volgende richtlijnen benoemd:

- In 2025 40% CO2 – reductie ten opzichte van 1990.
- Een stabilisatie van de  CO2 – uitstoot in 2014.
- Gemeentelijke organisaties zijn in 2015  CO2 – neutraal. 

Het halen van deze doelstellingen is alleen mogelijk wanneer de Amsterdamse 

publieke en private sector de handen ineen slaan. 

Een belangrijke voorwaarde van pijler twee, ‘Duurzame innovatieve economie’, is het 

creëren van ‘groene banen’  voor werkgevers en werknemers. Dit is een voorname 

voorwaarde voor het creëren van een internationaal vestigingsklimaat. Een duurzame 

en innovatieve economie zorgt voor zo’n vestigingsklimaat. Dit kan alleen ontstaan 

wanneer ruimte wordt geboden aan duurzame ondernemers om deze markt te 

betreden. 

De pijlers uit de visie ‘Amsterdam beslist Duurzaam’ bieden ruimte om duurzaam 

te ondernemen. De visie biedt ruimte om de positie van Amsterdam in de top 

van meest duurzame steden en beste vestigingsplaatsen verder te versterken en 

misschien verbeteren. Een branche die deze verbetering op zich kan nemen, is de 

hotellerie. De hotellerie is één van de  katalysatoren en versnellers in de transitie naar 

de duurzame en innovatieve stad die Amsterdam wenst te zijn. 
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1.4 EEn nijpEnd tEkort aan duurzamE hotElkamErs 
Hotels vervullen een belangrijke functie voor het Amsterdamse toerisme, 

bedrijfsleven, de congreswereld en haar bewoners. Hotels kunnen de kwaliteit en 

status van een gebied verhogen, een impuls geven aan de werkgelegenheid in de 

wijk en de transitie naar een duurzame en innovatieve stad versnellen. 

Op dit moment heeft Amsterdam een nijpend tekort aan hotelkamers. In de 

Hotelbeleidsnota’s wordt gesproken over een behoefte aan 9.000 kamers. Het gebrek 

aan (kwalitatief hoogwaardige) hotelkamers belemmert de groeimogelijkheden voor 

Amsterdam. Een goed, ruim en divers hotelaanbod is dan ook een onontbeerlijke 

voorwaarde voor een aantrekkelijke stad. vernieuwende en onderscheidende 

ondernemersinitiatieven en een actief gemeentebeleid zorgen hiervoor. Grote 

stappen in de goede richting zijn de nota´s ‘Hotelbeleid 2007- 2010’ en het concept 

‘Hotelbeleid Binnenstad 2012- 2015’. In deze notities staan de ambities die gehoor 

geven aan de eerder genoemde visies en doelstellingen om Amsterdam een 

duurzaam en aantrekkelijkere verblijf- en vestigingsstad te maken. De volgende 

doelstellingen uit beide nota’s zijn uitgangspunten voor het Greenfish© concept:

1. Een groter en meer gevarieerd hotelaanbod;

2. Nieuwe hotelconcepten stimuleren;

3. Hotels op het water. 

Dit drietal doelstellingen biedt ondernemers ruimte om innovatieve en duurzame 

hotelconcepten te initiëren die invulling geven aan de vakantievoorwaarden van 

de ‘groene toerist’. Als resultaat van dergelijke concepten kan de cO2  uitstoot 

van de stad worden gereduceerd, duurzame werkgelegenheid gecreëerd en de 

aantrekkelijkheid van Amsterdam verbeterd.

10



10 11



2 - Het Concept 
2.1 greenfish© 
Greenfish© is een uniek duurzaam en innovatief hotelconcept op het water, midden in het centrum van stad 

Amsterdam. Dit hotelconcept bestaat uit zeven individuele drijvende energieneutrale logies op een vier sterren 

niveau (conform de nederlandse Hotel classificatie). Greenfish© is een lifestyle concept gebaseerd op de gedachte 

dat de hotellerie niet schadelijk voor het milieu hoeft te zijn. Energieneutraal verblijven op een spannende, 

eigentijdse en persoonlijke manier is mogelijk met Greenfish© Logies & Suites.

De combinatie van hoogwaardige verblijven op het water met een duurzaam en kleinschalig karakter is uniek. 

Overnachten in duurzame logies van Greenfish© zorgt voor een onvergetelijke, dynamische en groene toeristische 

beleving. Greenfish© biedt een privé suite in het centrum van Amsterdam met de nadruk op duurzaam design 

door gebruik van wind- en zonne-energie met een zeer lage cO2 – uitstoot. Het is een milieuvriendelijke en 

aantrekkelijke hotelkamer die een positieve impact heeft op de directe leef- en werkomgeving. Deze duurzame 

oplossing is een hedendaagse vertaling van de vaartuigen en (woon)schepen in de grachtengordel van weleer. 

Het samenspel tussen historische schepen en Greenfish© zorgt voor een aantrekkelijk beeld. Met respect voor het 

(cultureel- maatschappelijk) verleden kijken we als stad naar de toekomst. juist deze zorgvuldige samenstelling 

zorgt voor een aantrekkelijke en hoogwaardige (leef )omgeving. 

ScHEtS zIjAAnzIcHt DrIjvEnDE DuurzAME LOGIES GrEEnfISH©. 
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“Steeds meer burgers en bedri jven 

nemen zelf het initiatief als het gaat om 

energiemaatregelen. Het is een belangri jke 

taak van de overheid om hen daarin te 

ondersteunen. Dat kan met geld, maar 

zeker zo belangri jk zi jn de factoren als het 

vereenvoudigen van wetten, regelgeving 

en het bedenken van slimme manieren 

om mensen op weg te helpen. Het gebeurt 

nu nog te vaak dat goede initiatieven 

verzanden door stroperige procedures of 

gebrek aan kennis en organisatiekracht. 

Hier willen we in 2012 verandering in brengen.”

ScHEtS zIjAAnzIcHt DrIjvEnDE DuurzAME LOGIES GrEEnfISH©

Maarten van Poelgeest wethouder ‘ruimtelijke ordening, Grondzaken, Klimaat en Energie.’ 
Bron: jaarprogramma 2012 jaarverslag 2011 Klimaat en Energie.
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2.1.1 meerwaarde Voor 
amsterdamse grachtengordel
Greenfish© draagt bij aan een hoogwaardige en innovatieve 

invulling van de omgeving waardoor ruimtelijke kwaliteits-

verbetering en diversiteit optreedt. Met een spannend 

groen design zal Greenfish© de Amsterdamse grachten 

aantrekkelijker maken voor haar bewoners en bezoekers. 

De kleinschaligheid van Greenfish© Logies & Suites zorgt 

voor een sterk individueel karakter. Deze ontwerpkwaliteit is 

ook te herkennen aan de bebouwing van de Amsterdamse 

grachten. De grachten kunnen worden vergeleken met een 

verfijnd muziekstuk. Elk pand aan de gracht is een unieke 

noot. Individueel klinken de noten mooi, maar samen vormen 

ze een schitterend gecomponeerd stuk. In het ontwerp 

van Greenfish©  is dit ritme ook te herkennen. De drijvende 

logies zijn individueel aantrekkelijk om te zien maar samen 

zijn ze een aansprekend geheel dat meerwaarde biedt 

voor de grachtengordel. Ook zorgt de kleinschaligheid 

voor de bewaking van de veiligheid. De toevoeging van 

zeven drijvende logies in de grachten heeft geen significant 

verkeersaantrekkende werking.

Het uitgangspunt van de duurzame logies is het verzorgen 

van een solitaire plek op het water in de binnenstad van 

Amsterdam. Een sterke plek waar men zich even kan 

terugtrekken om de batterij op te laden na een dag vol 

nieuwe indrukken van het prachtige Amsterdam. Waar kan 

dit nu beter dan in een eigen suite in de grachten van de 

binnenstad van Amsterdam?
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2.2 ontwerpconcept
Omdat Amsterdam haar ruimtelijke structuur en identiteit in 

belangrijke mate ontleent aan het water, is de harmonie tussen het 

water en de aanliggende openbare ruimte en bebouwing van groot 

belang voor een evenwichtig stadsbeeld3. Deze gedachte was één 

van de uitgangspunten in het ontwerpproces van Greenfish©. In dit 

proces is nadrukkelijk gezocht naar het evenwicht tussen water, groen, 

kleinschaligheid, individualiteit en hedendaagse architectuur. 

Greenfish© appelleert aan de onderscheidende identiteit van 

Amsterdam op het gebied van stedenbouw, als vooruitstrevende stad 

en de behoefte van bewoners aan meer groen in de stad. Het opnemen 

van levend groen in het ontwerp is een bewuste keuze. Hierdoor wordt 

een natuurlijk verloop van openbaar groen doorgevoerd tot op het 

water. Daarnaast zorgt groen voor een verbetering en verfraaiing van 

de leef- en werkomgeving.

“Groen is van onschatbare waarde voor een 

stad. De afgelopen tien jaar is het aantal mensen 

dat een groengebied bezoekt verdubbeld en in 

sommige gevallen zelfs verviervoudigd .”

3 Welstandsnota 2009 p.16. Bron: Marijke Vos oud-Wethouder Milieu in Groenvisie 2009. Groen is van onschatbare waarde voor stad (2009).
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2.2.1 de afmetingen en beeldkwaliteit Van greenfish©
De drijvende logies van Greenfish© hebben een afmeting van circa 10 meter (l) bij 4 meter (b). Het totale gebruiksoppervlakte per suite 

komt neer op circa 30 vierkante meter. Het hoogste punt, exclusief de windmolen op het dak, gemeten vanaf de waterlijn is circa 3 meter. 

De interne hoogte van de verblijfsgebieden komt hierdoor op circa 2,7 meter. Met deze afmeting passen de drijvende logies ruim binnen 

het aanduidingsvlak met een breedtemaat van 6,5 meter, ‘Bestemmingsplan Water’ en de ‘Bootrichtlijnen 2008’ van het stadsdeel centrum. 

Ook zijn de  richtlijnen van de ‘Welstandsnota water 2009’ en ‘verordening op de haven - en het binnenwater 2012’ als onderlegger voor 

het ontwerp gebruikt. Daarbij is de parallel getrokken met de beeldkwaliteit van arken. van een tweetal  criteria is in het ontwerp bewust 

afgeweken. Het betreft de volgende criteria:

1. Aan de straat- en waterzijde moeten de wanden voor minimaal 15% en maximaal 50% van het oppervlakte transparant zijn; 

2. Een plat dak is toegestaan, maar uitsluitend met een overstek van minimaal 10 en maximaal 20 centimeter of een goede beëindiging 

(overgang van wand en dak).

De geveltuin en het vegetatiedak van Greenfish© zijn het meest beeldbepalend voor het concept. Dit is een kernkwaliteit die op 

geen hotelschip in de binnenstad en Oude Pijp te vinden is. De consequentie van de keuze voor een geveltuin is dat aan de minimale 

glasoppervlakte (15% transparantie aan de straatzijde) voorwaarde niet voldaan wordt. Een toevoeging van groen wordt geprefereerd boven 

gevelopeningen. De kwaliteit voor de omgeving is groter wanneer de wanden worden voorzien van verticale tuinen dan van transparant 

oppervlak. ten tweede; de goede  overgang van dak naar wand is in het ontwerp de overloop van daktuin naar geveltuin. Hierdoor is een 

afsluiting met een boeideel esthetisch niet gewenst, aangezien dit zorgt voor een rommelige en onhandige oplossing. Het totaalbeeld laat 

een spannend, eigentijds, transparant en nautisch ontwerp zien waarbij een evenwichtige compositie van volumes, vormen en kleuren (grijs/

wit en groen) gerealiseerd is. Hierdoor krijgt Greenfish© het gewenste unieke, duurzame en innoverende karakter. 

Aan de overige criteria van de welstand is op zorgvuldige wijze invulling gegeven. De beschreven ontwerpkeuzes zorgen voor een naadloze 

inpassing van de logies in het stedelijk weefsel. De kenmerken van Greenfish© zorgen voor een evenwichtige ruimtelijke invulling; een 

goede wal- wateromgeving. Greenfish© vormt geen belemmering voor de doorvaarbaarheid, waardoor de veiligheid gewaarborgd blijft. De 

kleinschaligheid van de logies zorgt voor het behoud van de zichtlijnen en een organisch ritme van schepen op het binnenstedelijke water.
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ScHEtS DOOrSnEDE En BOvEnAAnzIcHt 
DrIjvEnDE LOGIES GrEEnfISH© IncLuSIEf AfMEtInGEn.
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2.3 duurzaamheid Van greenfish© 
Greenfish© is door een efficiënte energieprestatie en een hoge 

isolatie in staat  cO2 – neutraal te functioneren. Op het dak van 

de drijvende logies wordt elektrische energie opgewekt. Door 

zonnepanelen en een windturbine wordt voldoende kilowatt 

energie opgewekt voor volwaardig gebruik. 

Om het verlies van energie zoveel mogelijk te beperken, wordt 

gebruik gemaakt van goed geïsoleerde gevels en glas. De 

gevels en het dak worden uitgevoerd met een rc-waarde van 

5,00 m² K/W. Het glas in de suites krijgt een Hr+++ kwalificatie. 

Het verder beperken van energieverlies c.q. verspilling wordt 

gerealiseerd door warmte terugwinning. Dit wordt gedaan 

middels een zonnecollector en douche WtW. De verwarming 

wordt een combinatie van een zonnecollector met zonneboiler 

en Hr cv-ketel (waarbij nog gezocht wordt naar vervanging 

middels elektrische verwarming). De uiteindelijke prestatie van 

de ventilatie moet nog verder onderzocht worden, waarbij de 

voorkeur uitgaat naar een cO2 – gestuurd ventilatiesysteem. 

Ook binnen in de drijvende logies wordt duurzaam omgegaan 

met energie. De verlichting met dimmer en tv worden uitgevoerd 

in LED verlichting. Daarnaast krijgt het besparen van water 

aandacht. In de drijvende logies worden waterbesparende 

maatregelen genomen voor kranen, douche en Wc. De 

doorstroming van het tapwater bij de wastafels is maximaal 5 liter 

per minuut (in plaats van 10 liter). voor de douche wordt gestreefd 

naar een maximum van 6 liter per minuut (in plaats van 10-12 

liter) en bij het spoelen van het toilet wordt gemiddeld 6 liter 

water per spoelbeurt gebruikt. 

De belangrijkste duurzaamheidmaatregelen van de menukaart 

‘Duurzame hotels nieuwbouw’ van de gemeente Amsterdam 

maken onderdeel uit van het Greenfish© concept. We streven naar 

het hoogste niveau van duurzaamheid volgens de menukaart; 

goud. Een overzicht van de fysieke energieprestaties van de 

drijvende logies wordt weergegeven in de tabel op pagina 21.  

MOSSEDEMDAK MEt zOnnEPAnELEn
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bouwkundige en 
technische maatregelen

duurzaamheid
prestatie

Dakisolatie Rc = 5,00 m² K/W en vegetatiedak

Gevelisolatie Rc = 5,00 m² K/W en verticale tuin

Zonnepanelen en windturbine 1500 KWh per jaar

Glas HR+++

Zonnecollector 12 of 24 buizen

Ventilatie CO2  en vocht gestuurd

Verlichting en TV LED verlichting

Koelkast / minibar A energielabel

tABEL: fySIEKE EnErGIEPrEStAtIES vAn DE DrIjvEnDE GrEEnfISH © LOGIES

WInDMOLEn ‘EnErGy BALL’ 

Hoe groen
ben jij?
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2.4 green key
Een belangrijk toetsingskader voor hotels is de systematiek van Green Key. Green Key, 

hét keurmerk voor milieuvriendelijke bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche, 

is in toenemende mate het symbool waaraan kwaliteitsbedrijven te herkennen zijn. 

In hotels met een Green Key wordt bewust omgegaan met het milieu. Het Keurmerk 

garandeert gasten een comfortabel verblijf met zorg voor de omgeving. 

De systematiek van Green Key is gebaseerd op een groeimodel en kent drie niveaus: 

brons, zilver en goud. Hoe hoger het niveau, hoe meer optionele milieumaatregelen 

de organisatie heeft ingevoerd. Een organisatie die in het bezit is van een Green 

Key heeft meer gedaan dan de wet- en regelgeving vereist. Deze ondernemer 

heeft diverse milieu-investeringen gedaan om energie- en waterverbruik en afval 

te verminderen. tot slot speelt ook communicatie een belangrijke rol. Met name de 

medewerkers, maar ook gasten, worden actief betrokken bij de maatregelen die 

milieubelasting verminderen tijdens hun verblijf in Greenfish©.

Greenfish© is langs de lat van Green Key gelegd en scoort ‘goud’ op de 

milieumaatregelen. Een zeer hoge score wordt behaald op de normen: water, afval, 

energie, groene ruimte en de bonusnorm. Op enkele onderdelen wordt (nog) geen 

score behaald. Dit komt doordat Greenfish© een nieuw en uniek concept is waar 

(nog) niet alle maatregelen en normen op van toepassingen zijn. Op de maatregelen 

en normen die wél van toepassing zijn, scoort Greenfish© de maximale score en om 

die reden behaalt Greenfish© het hoogst haalbare (milieuvriendelijke) niveau. Een 

beschrijving van de onderdelen van Green Key en de onderbouwing van Greenfish© 

is terug te lezen in de bijlage op pagina 35.
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3 - De locaties
Greenfish© Logies & Suites sluit aan op de ambities van de gemeente Amsterdam. Om dit idee tot uitvoering te brengen, zijn 

ligplaatsen op de Amsterdamse grachten nodig. vanaf pagina 26 worden vier locaties in Amsterdam beschreven die op meerdere 

fronten geschikt zijn voor het concept. Met goedkeuring van het dagelijks bestuur en de stadsdeelraad wordt de invulling 

van Greenfish© concreet. Middels dit visiedocument wordt het dagelijks bestuur verzocht in te stemmen dat zeven drijvende 

Greenfish© logies op één of meerdere van deze vier locaties worden geplaatst. 

Bron: Concept hotelbeleid Binnenstad 2012 – 2015 p. 10.

“Amsterdam biedt graag ruimte aan 

vernieuwende hotelconcepten die een 

bi jzondere verbinding leggen met de 

ambitie van de gemeente Amsterdam.” 
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3.1 greenfish© als een Vis in het water in de grachten 
Greenfish© levert een exceptionele bijdrage aan de aantrekkelijkheid van de 

toeristenindustrie en de grachten van Amsterdam. Het levert een duurzame hedendaagse 

vertaling van een (vaartuig en woon)schip dat kleinschalig, persoonlijk en uniek in de 

hotellerie is. Het toevoegen van dit concept aan de grachten zorgt voor een kwaliteitsslag 

in de bestaande functiemenging en geeft het centrum, Museumkwartier en Oude Pijp een 

nieuw en groener gezicht.

De binnenstedelijke grachtengordel en de Boerenwetering zijn uitgelezen locaties om de 

(duurzame) ambities van Amsterdam waar te maken. Door de ruimte in het hotelbeleid om 

innovatieve duurzame hotelconcepten te ontwikkelen in de (binnen)stad, kan Greenfish© 

invulling geven aan de duurzame en economische ambitie van Amsterdam. Het nijpende 

tekort aan hotelkamers en de marktvraag naar hedendaagse klimaatvriendelijke luxe 

hotelkamers op het water dragen hieraan bij. In het bestemmingsplan Water en Water in 

de Pijp wordt deze marktvraag naar hotelkamers of logies op het water door de stadsdelen 

centrum en zuid ondersteund. Specifiek in het bestemmingsplan ‘Water’ staat dat “uit de 

praktijk blijkt dat er behoefte is om op boten in het stadsdeel centrum overnachtingen aan 

te bieden” en “de uitkomst uit het maatschappelijk overleg is dat er behoefte is vanuit de 

markt naar het aanbieden van logies vanaf 1 nacht tot meer”. Hier speelt het Greenfish© 

concept op in. 
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3.2 GEschiktE liGplaatsEn GrEEnfish© in hEt cEntrum 
Drie van de vier locaties die geschikt zijn voor Greenfish© logies & suites liggen in het centrum van 

Amsterdam en vallen binnen het bestemmingsplan ‘Water’. De vierde ligplaats ligt op de Boerenwetering 

en valt onder het bestemmingsplan ‘Water in de Pijp’. 

volgens het bestemmingsplan ‘Water’ mag maximaal 5% van de waterwoningvoorraad, oftewel 43 

ligplaatsen, worden omgezet tot logies (geen Bed & Breakfast). uit hoofdstuk 1 van deze visie blijkt dat de 

hedendaagse toeristenmarkt overwegend niet op zoek is naar een onderkomen dat voorheen dienst deed 

als woonboot voor particulieren. Om deze reden is het merendeel van de huidige waterwoningvoorraad 

niet geschikt om aan te bieden aan de ‘groene toerist’. Deze is op zoek naar een luxe en duurzaam verblijf 

(op het water). Greenfish© speelt in op deze behoefte en wil graag zeven alternatieve ligplaatsen, binnen 

de ruimte die het quotum van 5% van de waterwoningvoorraad biedt, op duurzame wijze invullen en 

geschikt maken voor de ‘groene toerist’.  

In het bestemmingsplan ‘Water’ worden verschillende locaties aangewezen als alternatieve ligplaatsen. 

Drie van deze locaties sluiten aan op intrinsieke waarden van het Greenfish© concept en de ambities van 

Amsterdam. 

 1. Prinsengracht (huisnummer 475);

 2. Keizersgracht (huisnummer 105);

 3. Singel (huisnummers 43 en 45).
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 1. Prinsengracht (huisnummer 475);
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artist impression 3 logies Van greenfish© aan de prinsengracht (huisnummer 475)
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 2. Keizersgracht (huisnummer 105);
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 3. Singel (huisnummers 43 en 45).
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3.3 GEschiktE liGplaats GrEEnfish© in dE boErEnwEtErinG

De vierde, uiterst geschikte, locatie voor Greenfish© is het noordelijke deel van de 

Boerenwetering aan de ruysdaelkade. Dit gedeelte van de gracht heeft een unieke uitstraling 

door de floatlands (moeraseilanden) en het uitzicht op het rijksmuseum, zuiderbad, Stichting 

kunst en openbare ruimte en andere panden aan de ruysdaelkade. 

 4. Ruysdaelkade (huisnummers 13 en 15).
De floatlands zorgen niet alleen voor een prachtig groen beeld op het water van de 

Boerenwetering, maar ook voor rijke fauna. De floatlands zijn subtiele, kleinschalige 

ecologische werelden op de gracht. Greenfish© heeft dezelfde kernkwaliteiten als de floatlands 

met levend groen op de gevels en daken van de suites. 

 

Door de vorm en breedte zorgt Greenfish© niet voor een negatief dominant beeld in de 

omgeving. De kleinschaligheid van Greenfish zorgt voor het behoud van de uitzicht op het 

rijksmuseum, zuiderbad, Museumplein en de ruysdaelkade. De schaal en maat van de logies 

verhouden zich uitstekend tot de omvang van de Boerenwetering. Greenfish© pleegt ook geen 

afbreuk aan de floatlands of de leefbaarheid van bewoners (hoe groot of klein dan ook) en 

bezoekers. Het omgekeerde is van kracht. Greenfish© zorgt voor een verdere verduurzaming 

van de intieme dynamiek van deze bijzondere plek. Het versterkt de positieve duurzame 

beleving en verblijfskwaliteit van bewoners en bezoekers en de specifieke stedenbouwkundige 

en architectonische identiteit 4. Hierdoor kunnen gebruikers van Greenfish© optimaal genieten 

van deze zeldzame buurt in Amsterdam.

fLOAtLAnDS BOErEnWEtErInG

4

4 Visie Groen en Blauw 2020 p. 5, 21, 36, 39 en 50.
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 4. Ruysdaelkade (huisnummers 13 en 15).
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4 - Initiatiefnemer Gedachtegoed

Gedachtegoed is een jong Amsterdam- georiënteerd bedrijf dat 

plekken in de stad aanpakt waarbij de oorspronkelijke functionaliteit 

niet langer in overeenstemming is met de hedendaagse eisen. De 

kracht van Gedachtegoed ligt in het bedenken van creatieve, duurzame 

en doeltreffende concepten en deze ook daadwerkelijk te realiseren. 

Gedachtegoed gelooft in multi-funtionele projecten en plekken waar 

mensen kunnen wonen, werken en elkaar ontmoeten. Hierdoor wordt de 

stad verbeterd en aantrekkelijker. 

Guido Mensink MSrE is oprichter van en ontwikkelaar bij Gedachtegoed. 

Gedachtegoed ontwikkelt (vastgoed)projecten voor eigen rekening en 

risico of een tussenvorm (co-creatie) waarbij ontwikkelaar, eigenaar en 

gebruikers de risico’s en successen delen. 
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contact
Alle vragen met betrekking tot dit visiedocument of een 

voorstel tot overeenkomst met betrekking tot dit concept 

dienen te worden gericht aan:

Gedachtegoed

Guido Mensink

Pieter Baststraat 12 III

1071 tW Amsterdam

tel: 06-12464227

guido.mensink@gedachtegoed.info

             Guido Mensink

facts

voorbehoud
Dit visiedocument is met veel zorg samengesteld en geproduceerd. toch is Gedachtegoed genoodzaakt enig voorbehoud 
te maken. Aan de artist impressions, tekeningen, foto’s en teksten kunnen geen rechten ontleend worden. De artist 
impressions zijn sfeerbeelden en geven een impressie. Alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie 
en het beeldmateriaal in dit visiedocument blijven ten allen tijde voorbehouden aan Gedachtegoed. Gebruik hiervan is niet 
toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gedachtegoed.   
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5 - Bijlagen
5.1 greenkey
2.3.1 milieumanagement

Wet- en regelgeving

De drijvende logies van Greenfish© vallen onder een 

type A-inrichting van het activiteitenbesluit. Wanneer de 

omgevingsvergunningsprocedure van kracht is, zal het bevoegd 

gezag verder geïnformeerd worden dat voor dit concept géén 

milieuvergunning vereist is. 

2.3.2. communicatie met gasten

De drie verplichte normen en optionele normen zijn: 

1. Green Key schild en certificaat worden zichtbaar opgehangen, 

2. Milieu-informatie voor bezoekers op minimaal drie manieren en 

3. Stimuleren meermalig handdoeken gebruik en behouden wasgoed 

aan de wasserij. Wanneer de drijvende logies operationeel zijn, 

worden deze onderwerpen als vanzelfsprekend een norm voor 

Greenfish©.

2.3.3. water

In de suites worden waterbesparende maatregelen toegepast voor 

zowel kranen, douches als Wc. 

In hoofdstuk 2.3 duurzaamheid van Greenfish© zijn de normen van het 

watergebruik beschreven. 

2.3.4. afVal

tijdens het ontwikkelingsproces en de exploitatieperiode is 

het afval een constant agendapunt. Het afval zal tijdens beide 

periodes gescheiden ingezameld worden. Ook wordt aan de gasten 

gecommuniceerd dat het afval van de organisatie en dat van hen wordt 

gescheiden. verder wordt gerecycled eco  toiletpapier gebruikt om het 

totaal aan afval te verminderen en de afvalcyclus beter in te zetten. 

2.3.5. EnErGiE

Green Key beschrijft de volgende normen op het gebied van energie: 

verlichting binnen en buiten, energie-efficiënte apparatuur in 

inclusief koelingapparatuur, anti-tocht maatregelen en duurzame 

energieopwekking. In het ontwerp van de loges is aandacht besteed 

om het warmte verlies bij ramen en deurente minimaliseren. 

Door het toepassen van Hr+++ glas, cO2 – en vocht gestuurde 

ventilatiesysteem en  tochtstrips wordt het warmteverlies in grote mate 

beperkt. In hoofdstuk 2.3 Duurzaamheid van Greenfish© worden de 

onderwerpen verlichting, energie-efficiënte apparatuur en duurzame 

energieopwekking toegelicht. 

2.3.6. groen en ruimte

Door het grove vegetatiedak en de verticale tuin is Greenfish© het meest 

groene hotelconcept per vierkante meter. Hier scoort het op deze norm 

het hoogst haalbare van alle bestaande  en nog te ontwikkelen hotels. 

2.3.7.bonusnorm

De drijvende Greenfish© logies voldoen aan alle normen die in dit 

stadium van de ontwikkeling haalbaar zijn. Het duurzaamheidsniveau 

van de suites zijn op het hoogste niveau volgens de normen van de 

meetmethode van Green Key. Gezien de duurzaamheidsprestatie van de 

logies is het kwaliteitsniveau ‘goud’ voor Greenfish© binnen handbereik. 
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