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PROJECT TEKST 
 
Design, kunst en hospitality komen op verrassende wijze bij elkaar in het onlangs geopende art’otel Amsterdam. 
Gelegen in een monumentaal kantoorpand tegenover Amsterdam Centraal combineert het hotel de unieke 
architectonische stijl van het kantoor met een door moderne kunst geïnspireerd interieur. De transformatie is het 
resultaat van een samenwerking van ADP architecten en Digital Space in opdracht van PPHE hotel Group.  
 
Het monumentale gebouw aan de Prins Hendrikkade 33 was tussen 1917 en 1921 gebouwd als hoofdkantoor 
voor de N.V. Koninklijke Hollandsche Lloyd. Het ontwerp is van de architect Evert Breman, die ook het Lloyd 
Hotel aan de Oostelijke Handelskade heeft ontworpen. Het pand was destijds een van de meest kostbare 
gebouwen ooit gebouwd in Amsterdam en heeft een buitengewoon markante uitstraling door de ligging op de 
hoek tegenover het Centraal Station. De architectonische uitwerking van het gebouw – met een torentje op de 
hoek – versterkt deze uitstraling. Het gebouw is in de jaren 1980 verbouwd tot kantoor-verzamelgebouw. Helaas 
is nagenoeg alles van het originele interieur daarbij verloren gegaan. Het gebouw raakte functioneel en 
bouwtechnisch verouderd en werd extensief gebruikt. Daardoor speelde het pand ondanks de prominente locatie 
en uitstraling tot voor kort een ondergeschikte rol in de omgeving.  

Voor het art’otel en lifestyle venue 5&33 zijn de monumentale gevels in oorspronkelijke staat hersteld terwijl het 
interieur is vernieuwd en gerenoveerd. De lay-out van het gebouw is ingrijpend gewijzigd om ruimte te maken 
voor een expositieruimte in het souterrain. Evenals het restaurant is dit deel van het gebouw publiekelijk 
toegankelijk. Op de overige verdiepingen bevinden zich ruim 100 high-end hotelkamers. Alle 
verschillende ruimten zijn aangesloten op een VRF systeem dat het binnenklimaat per ruimte kan 
reguleren onder een minimaal energie verbruik. Het is echter de herbestemming en de 
multifunctionele invulling van het pand waarin de duurzaamheid van het project zit.  
 
Met het art’otel is de ogenschijnlijke tegenstelling van monumentaliteit en moderniteit ingezet om een 
nieuwe culturele hotspot in het centrum van Amsterdam te vestigen. Hierin is het de vergaande 
integratie van interieur, kunst en architectuur die het art’otel en lifestyle venue 5&33 tot een geheel maken. De 
positieve impuls die hiermee gegeven wordt aan het stationsgebied heeft ertoe geleid dat het art’otel door het 
stadsdeel centrum aangewezen is als een van de sleutelprojecten voor de opwaardering van het 
postcode1012-gebied.  

 

 
 


