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Passenger Terminal Amsterdam (PTA) is een unieke locatie in het centrum  

van Amsterdam, gebouwd om passagiers van bezoekende cruiseschepen warm  

welkom te heten. En voor de rederijen is het een fraai ontworpen gebouw met veel 

ruimte waar ze ervan verzekerd kunnen zijn dat hun schepen op een efficiënte en 

veilige manier worden afgehandeld. Maar Passenger Terminal Amsterdam is  

ook een evenementen locatie voor zakelijke en culturele bijeenkomsten voor  

maximaal 3.000 personen. Of het nu kleine evenementen zijn of hele grote,  

Passenger Terminal Amsterdam staat garant voor een bijzondere ervaring.

Passenger Terminal  
Amsterdam (PTA)
Belang Amsterdamse  
economie  
PTA is gevestigd aan de zuidelijke IJ-oever. 
Al sinds 1875 staat het gebied in het teken 
van de scheepvaart. Dit twee kilometer 
lange eiland werd destijds aangelegd om 
plaats te bieden aan de steeds groter  
wordende oceaanstomers. Grote loodsen 
en majestueuze gebouwen verrezen en  

de oever werd omgedoopt tot de 
Oostelijke Handelskade. In 1970 werd  
één van de loodsen omgebouwd tot  
passagiersterminal. Al snel werden de 
cruiseschepen groter en ging de zee-  
en riviercruisevaart een belangrijke rol 
spelen voor de Amsterdamse economie. 

 
In 1997 werd daarom het besluit genomen 
voor een nieuw te bouwen terminal, 
Passenger Terminal Amsterdam. Architect 
Larry Malcic kreeg als uitgangspunt mee 
dat het gebouw de verbinding tussen land 
en water moest symboliseren. De golven-
de vorm geeft het gebouw een nautische 
uitstraling en het vele glas maakt het  
uitzicht op de IJ-haven en de stad feno-
menaal. In maart 2000 werd de huidige 
ter minal in gebruik genomen als eerste  
multifunctionele terminal in Europa. Een 
succesvolle combinatie die veel navolging 
kreeg in diverse havens over de hele 
wereld. Een fraai staaltje van moderne 
architectuur op historische grond.  
 
Kansen voor de Zaanstreek? 
Amsterdam is een geliefd toeristisch  
centrum dat veel te bieden heeft. Het  
is dan ook steeds meer een populaire 
bestemming voor cruiseschepen. 
Amsterdam is net als een cruisereis zelf, 
een unieke belevenis. Het prachtige  
centrum van Amsterdam is compact  
waardoor alles op loopafstand is,  

van diamantslijperijen tot wereldberoem-
de musea. Ook de regio van Amsterdam 
biedt veel bezienswaardigheden en 
mogelijkheden tot prachtige excursies.

Directeur René Kouwenberg (woont al 
bijna 20 jaar in Nauerna) is afgestudeerd 
aan Hoge Hotelschool in Maastricht (1977) 
en werkt sindsdien in de gastvrijheids 
industrie. Eerst in een aantal functies in de 
hotellerie. In de receptie, sales & marketing 
en verschillende managementfuncties.  
De laatste negen jaar van zijn loopbaan in 
de hotellerie was hij directeur van Hotel 
Pulitzer. In 2000 verliet hij de Hotel Pulitzer 
om directeur van Passenger Terminal 
Amsterdam te worden. Op deze bijeen-
komst zal hij ons bijpraten over het belang 
van de cruisemarkt en de laatste ontwik-
kelingen van deze industrie, die als enige 
branche binnen het toerisme wereldwijd 
nog groeit. Dat geeft mogelijk ook kansen 
voor de Zaanstreek. 
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