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project met allure”
label: Architectuur
De zomervakantie is het moment om nieuwe projecten in binnen- en buitenland te ontdekken. Kunst- en
architectuurhistoricus Charlotte Thomas vertelt dit keer over haar favoriete vakantieverblijf in eigen stad, zelfs op eigen
eiland: "Even de Amsterdamse hectiek ontvluchten in een groene oase met uitzicht op het IJ."
Charlotte Thomas is een goede bekende van de redactie. Ze ondersteunt de Architect als freelance vakredacteur. Ten tijde van
Covid-19 ontdekte ze de aantrekkelijkheid van een staycation, een korte vakantie dichtbij huis. Ze besloot op veldonderzoek te
gaan langs enkele Amsterdamse architectonische hotels, waaronder Hotel Jakarta op de punt van het Java-eiland in
Amsterdam.
Wat is je favoriete architectonisch verantwoorde vakantieverblijf?
“Hotel Jakarta steekt met kop en schouders uit als mijn favoriete architectonisch verantwoorde vakantieverblijf in eigen stad. Het
hotel is ontworpen door SeARCH voor de hotelketen WestCord Hotels en wordt sinds het opgeleverd is in 2018 geprezen in
binnen- en buitenlandse vakpers.”

Waarom is dit jouw favoriete vakantieverblijf? Waarin blinkt het uit?
“Het esthetische voorkomen van het glazen gebouw sprak me in eerste instantie aan, maar het sterke sociale klimaatconcept
haalde me over om een glimp te nemen.
“SeARCH bedacht een hypermodern klimaatneutraal hotel die ook de maritieme sfeer van de Nederlandse koloniale
scheepvaartgeschiedenis vertaalt. Deze tweedeling prikkelde me.
“Als voorbijganger en hotelgast voel ik de historie in het perforatiepatroon van een enorm VOC-schip in de slanke aluminium
gevelpanelen. De kleine openbare expositie – in samenwerking met het Tropenmuseum – speelt hier verder op in. De technisch
vernuftige kant van het verhaal uit zich dan weer in het klimaatneutrale ontwerp.
“Het hotel bestaat uit 176 luxe hotelkamers prefab units en is een zo goed als Zero Energy Building, alleen de energie voor de
gaarkeukens valt hierbuiten. Het beschikt over een subtropische binnentuin, de thermobuffer, dat in samenwerking met de
Hortus Botanicus gerealiseerd werd en fungeert als een openbare tuin voor de buurt. Dit zijn voor mij de hoofdredenen waarom
dit project uitblinkt in zijn soort.”

Wanneer ben je er geweest? Ga je er vaker naartoe?
“Ik was er voor het eerst in augustus 2020, de hoogdagen van de coronacrisis. En nu passeer ik er bijna dagelijks tijdens mijn
ommetje. Het blijft een indrukwekkend project met allure op de kop van Java-eiland.”
Wie zou je het aanraden om hiernaar toe te gaan?
“Iedereen die interesse heeft in klimaatneutraal bouwen en duurzaamheid an sich. Het een voorbeeldproject op vlak van
gunstige energiegebruik in de hotelwereld. Ook raad ik het mensen aan die even de rust willen opzoeken maar de reuring van
de hoofdstad in handbereik willen hebben.”
Ben je benieuwd naar de favoriete vakantieverblijven van andere (interieur)architecten en stedenbouwkundigen? Hier vind je all
e verhalen uit deze zomerserie.
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