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TRANSFORMATIE

The Hoxton is een herontwikkeling van het Rembrandt Classic 
Hotel, gevestigd in 5 grachtenpanden aan Herengracht en Singel, 
waaronder 1 gemeentelijk monument en 3 Rijksmonumenten. 

The Hoxton is een jonge en vernieuwende, kleine hotelgroep uit 
Londen. De formule is simpel: lokaal en hoogwaardig design, 
goed eten en een bruisende sfeer voor betaalbare prijzen. Daarmee 
wijken ze af van de huidige standaard en normen in de hotelwereld.

Bij elk nieuw project wordt er een lokaal team gevormd om het 
hotel het karakter van de stad waar het in staat mee te geven. 
Om het gehele project de juiste energie en cohesie van zowel 
publieke ruimtes als hotelkamers mee te geven werden de interior 
designers al in een vroeg stadium bij het project team betrokken. De 
speelse en positieve manier waarop intensief is samengewerkt door 
de drie ontwerpbureaus Kentie en Partners, Nicemakers en Soho 
House is goed voelbaar door het hele gebouw. Zonder een standaard 
eisenpakket werd de ontwerpers veel vrijheid gegeven, waarbij 
het uitgangspunt was een huiskamer beleving te creëren in alle 
ruimtes. Geen ‘hotellobby’, maar  een plek waar zowel reizigers als 
mensen uit de buurt graag verblijven zonder het gevoel te hebben 
in een hotel te zijn; ‘Eat, sleep, work, play’ is het motto. Alleen de 
wens van 111 hotelkamers, een cluster van vergaderruimtes (The 
Apartment) en een restaurant met bar (Lotti’s) waar ook locals 
gebruik van mogen maken, zijn als uitgangspunten meegegeven. 



SOUTERRAIN
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BEL-ETAGE
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PUBLIEKE
RUIMTEN

De eerste stap van Kentie en Partners in het ontwerp om een 
prettige en goed toegankelijke publieke ruimte te creëren 
was het volledig strippen van het oude hotel. Alle wanden en 
inrichting eruit, alleen monumentale onderdelen zijn behouden. 
In de oude situatie stuitte je direct op een trap welke je de 
lobby op de bel-etage voerde. Door deze monumentale trap naar 
achteren te plaatsen is er ruimte ontstaan om de bezoeker het 
souterrain in te leidden. De receptie in het pand aan de Herengracht is 
‘verborgen’ en zo stap je na binnenkomst direct de huiselijke lobby in, 
met achterin een bar en aan de zijkant toegang tot restaurant Lotti’s.
Het souterrain is ruimtelijker en lichter gemaakt door 
vides te introduceren en in het dak van het 1e binnenhof 
een groot, te openen daklicht te plaatsen. Op de bel-etage 
waar zich in de oude situatie hotelkamers bevonden is nu 
een knusse bar ontstaan met connectie naar het souterrain. 
Voor de toegepaste materialen is door Soho House gekozen 
voor doorleefde materialen met een warme uitstraling die 
zowel in de publieke ruimten als in de hotelkamers voorkomen. 
Zo liggen er houten, gebrande vloeren, is er veel messing 
toegepast en zijn de tegeltjes van de Koninklijke Tichelaar in 
het restaurant door een speciaal proces van craquelé voorzien.
Veel van het meubilair is speciaal voor dit project 
ontworpen en gemaakt of op antiekmarkten verzameld om het 
interieur de gewenste ‘enigszins rommelige’ uitstraling te geven.

Dieper het pand in treft men het 2e binnenhof. Rond deze open 
ruimte zijn de diverse ruimtes van ‘The Apartment’ gegroepeerd, 
een eventspace met een centrale keuken en vergaderruimtes. 
Op deze manier bied het interieur mogelijkheden om 
de ruimte op verschillende manieren te gebruiken. 
Hierdoor neemt er een divers aanbod aan activiteiten plaats, van 
yogales tot vergaderen tot feestelijke gelegenheden. ‘The Apart-
ment’ is net als ‘Lotti’s’ een onderdeel van de buurt geworden.  



MOVING UP
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HOTEL
KAMERS

Aangezien het pand gelegen is in een bijzonder stuk van Amster-
dam waar al eeuwen lang mensen wonen heeft Nicemakers ernaar 
gestreefd kamers te creëren waarin de gast zich echt thuis kan voelen. 
Iedere kamer moet het gevoel geven van een eigen studio aan de gracht. 
De kamers zijn verspreid over de verdiepingen van de 5 verschillende grachten-
panden. Hierdoor is bijna geen een van de 111 kamers hetzelfde qua indeling 
of plafondhoogte. Een belangrijk thema gedurende het ontwerpproces was 
dat de uitstraling van de kamers niet klassiek en oubollig moest worden maar 
eerder jong en eigentijds zonder dat het botst met het karakter van het pand.
Nicemakers heeft dit gevoel weten te bereiken door het toepassen van 
materialen als massief eiken houten visgraat parket, maar dan wel in het 
zwart. Een keuze die in de loop der tijd juist mag gaan leven en gebruikers-
sporen zal gaan vertonen. Op de wanden en plafonds is karakteristiek lijstwerk 
aangebracht maar in het schilderplan is daar bewust geen rekening mee gehouden 
waardoor er moderne vlakverdelingen in warme kleuren dwars overheen zijn 
gezet. In de badkamers is gekozen voor crème kleurige geglazuurde klassiek 
ogende tegels welke dan wel weer in een strak grafisch patroon zijn verwerkt. Al 
met al voelen de kamers warm aan en zijn het ruimtes geworden waar de gast zich 
kan terugtrekken en opladen middenin het drukke centrum van Amsterdam.

Omdat The Hoxton bij het ontwerp van hun verschillende 
vestigingen wereldwijd zoveel mogelijk de locale sfeer wil 
vangen, zijn er ook geen restricties of richtlijnen waar de ontwer-
per zich aan moet houden. Dit resulteert in wereldwijd verschillende 
kamers maar allemaal met een Hoxton gevoel. Voor 
Nicemakers was dit de eerste grote hotelopdracht waardoor ze met een 
volledige  open en frisse blik naar de hotelbeleving hebben kunnen kijken.



MONUMENTAAL
Extra bijzonder zijn de twee monumentale kamers in 
de oude ambtswoning van de burgemeester uit de 18e 
eeuw. Deze zeer gedetailleerde kamers met ornamenten-
plafonds en paneelwanden zijn volledig gerestaureerd in 
originele staat en ook hier werd het nieuwe interieur in 
geplaatst. Op die manier werd de balans tussen oud en 
nieuw weer opgezocht met een uniek resultaat tot gevolg.



DETAILS

Nagenoeg al het meubilair en de verlichting in de kamer is speciaal voor 
deze Amsterdamse vestiging van The Hoxton ontworpen en in Portugal en 
Denemarken geproduceerd. Wat gelijk opvalt in de kamer zijn de headboards boven 
de bedden welke zijn gemaakt van Argentijns runderleer, wederom een materiaal 
dat al karakter heeft en in de loop der tijd mag gaan leven. Een ander belangrijk 
ontwerp in de kamer is de bureau/garderobe combinatie. Er is bewust gekozen voor 
een open garderoberek omdat de gast hierdoor zijn kamer kan personaliseren. 
Ook is er in de kamers veel aandacht besteed aan styling, zo zijn er 
altijd meerdere boeken en tijdschriften te vinden, staan er losse wekkertjes en 
is geen kunstwerk in de kamers gelijk. Gezellige jazz staat aan wanneer je de 
kamer binnenstapt en de verlichting brandt gedimd. In The Hoxton kom je thuis. 


