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Inbjudan till Byggnadstekniska
Föreningens studieresa
Amsterdam & Rotterdam 13-15 oktober 2017
ARKITEKTUR I HOLLAND
Ett land som byggts upp på flodbankar av bönder och handelsmän. Holland har en lång tradition av
innovation: från konstens mästerverk, väderkvarnar, tulpaner, banbrytande arkitektur samt design
som flätas ihop med ett liberalt tänkande. Från den gyllene tiden har man tillverkat, designat,
återvunnit, byggt upp, lanserat med tankegången att allt är möjligt!

PROGRAM
13 oktober
06:10 Avresa från Landvetter med KLM. 07:40 landar vi på Schiphol flygplats och möts av en
svensktalande guide. Resan går vidare till Amsterdam med en tur till Ijburg inklusive lunch.

Ett absolut måste att besöka för alla arkitekturintresserade. Guiden berättar om det stora IJ
projektet, en helt ny stadsdel som “pumpats” ut ur havet. Här har 18 000 bostäder byggts för ca 45
000 invånare. Här är möjligheterna oändliga, om man vill bo vid en strand, ha en egen båtbrygga
eller bo i höghus. Ön har även en egen strand samt båthamn. Metoden man har använt sig av kallas
för "pannkaksmetoden". Man pumpar upp sand lager på lager tills man har uppnått ca 2 meter
ovanför havsytan. Denna process tar ca 1 år. Till första ön använde man 800 000 kubikmeter sand,
det är ungefär lika mycket som 800 fyllda simbassänger.
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Efter lunch fortsätter vi på cykel tillsammans med vår guide och besöker
Houthavens (Stockhamnen) som är ett helt nytt bostadsområde i
Amsterdam med 2 700 lägenheter, 20 % hyreslägenheter. Allt som byggs i
Houthaven är och kommer att bli 100 % klimatneutralt. Vi cyklar vidare
till Oosterdok ön, en ny stad i staden. Detta är det största stadsprojektet
i västra Europa designad av Erick van Egeraat och ett team av elva
nationella och internationella arkitekter. Här har man byggt kontor,
hotell, restauranger och Amsterdams allmänna bibliotek OBA. Vi
fortsätter till Lloyd Hotel som är ritad av MVRDV. Här stannar vi till för
kaffe och kaka. Vidare till nästa nya projekt: Ijdock. Denna halvö är lika
stor som två fotbollsplaner och blev klar 2013 med båtbryggor om man vill sova i sin egen båt eller
på det nya hotellet Room Mate Aitana. Här finns restauranger, 56 lägenheter, underjordisk garage
för 500 bilar, Amsterdams domstol och Sjöpolisens huvudkontor. Mycket spännande arkitektur som
måste ses!
Vi avslutar på eftermiddagen och checkar in på vårt fina hotell mitt i centrum:
Die Port Van Cleve 4* - www.dieportvancleve.nl
Middag på kvällen
14 oktober
Frukost
Rotterdam Architecture Tour – heldagstur inklusive lunch och guide
Till storleken Hollands näst största stad och är den arkitektonisk mest stimulerande staden i
Holland. Rotterdam finns med på “New York Times” lista av städer som man bara måste besöka.
Stadens skyline förändras hela tiden - det är här det händer!

Kubushusen eller “Cube Homes” är designade av den holländska arkitekten Piet Blom. Bloms idé
var att designa en egen liten by i staden, en trygg oasis där olika funktioner ger en intressant mix
för boende. Rem Koolhaas, Hollands mest kända arkitekt visar åter igen för världen vad han kan!
Det nyaste höghusprojektet i staden kallas för “De Rotterdam”. Det har inte bara fått sitt namn
efter staden, utan också för att byggnaden innehåller en hel "stad". Detta 149-meter höghus inhyser
bostäder, kontor, barer och restauranger, butiker, biograf och hotellet Nhow Hotel Rotterdam.
Markthal är en av Hollands mest intressanta arkitekturprojekt. Detta är den första marknaden med
tak i Holland och har även landets största konstverk där man på insidan exempelvis har målat
blommor, grönsaker och annat i 3D. Markthallen kombinerar marknadsstånd, affärer, restauranger
och lägenheter i en gigiantisk hästskoform. Den nya Centralstationen invigdes 2014 efter många år
av ombyggnad. Denna station är en av Hollands största och viktigaste knutpunkter, vad gäller
kollektivtrafiken. Och inte bara det, utan åter igen ett stort och intressant arkitektoniskt projekt
att beundra. Centralstationen har Europas största LED skärm i centrala hallen.
Middag på kvällen
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15 oktober
Frukost och utcheckning på förmiddagen. Lunch och fri tid innan avresetransfer från hotellet till
Schiphol flygplats. Avresa kl 16:20 med KLM och ankomst Landvetter kl 17:45

PAKETPRIS 13-15 oktober 2017
I priset ingår:
Flyg KLM Göteborg - Amsterdam t/r inkl dagens skatter och avgifter ENDAST handbagage*
2 nätter med del i twinrum inkl. frukost på Die Port Van Cleve
Program – preliminärt med reservation för ändringar
Ansvarsförsäkring
Pris per person SEK 9 999 kr
Tillkommer:
Enkelrumstillägg Die Port Van Cleve SEK 2260 för 2 nätter per person på paketpriset
Incheckat bagage ca SEK 290 per person/väg
Dryck
*Handbagage på 12 kg per person är inkluderat i priset. Kostnad för incheckat bagage tillkommer om
ni önskar det

Anmälan och betalning
Anmälan är bindande och kan ske kontinuerligt t.o.m. 6 augusti på BTFs hemsida.
Antalet platser är begränsade, först till kvarn gäller, men minst 20 deltagare krävs för att resan ska
bli av. Betalning senast 31 augusti till bankgiro 5385-4865, märk inbetalning med namn och
medlemsnummer.
Studentmedlem erhåller 50 procent rabatt på kostnaden (max 3 platser).
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