
SWEETS hotel is een radicale manier 
om Amsterdam te ervaren. 28 unieke 
brugwachtershuisjes, verspreid over de 
stad en door water met elkaar verbonden, 
vormen samen SWEETS hotel. Ervaar 
Amsterdam vanuit een nieuw perspectief. 
Elk brugwachtershuisje is in originele stijl 
getransformeerd tot onafhankelijke minisuite 
voor twee personen.

Space&Matter
Johan van Hasseltkade 306
1032 LP Amsterdam



Het idee voor SWEETS hotel ontstond 
in 2010. In de financiële crisis stond 
veel vastgoed leeg. Grote leegstaande 
kantoorgebouwen trokken de meeste 
aandacht maar Space&Matter zag 
potentie in de kleine gebouwtjes. Omdat 
de brugaansturing in Amsterdam 
gecentraliseerd werd kwamen de 
brugwachtershuisjes in onbruik. In deze 
collectie gebouwtjes zag Space&Matter de 
mogelijkheid een bijzonder hotelconcept 
te realiseren met over de stad verspreide 
hotelkamers. Om het hotelconcept te 
ontwikkelen en te exploiteren werd 
samenwerking gezocht met de oprichters 
van het Lloyd Hotel & Culturele Ambassade 
Suzanne Oxenaar en Otto Nan van Seven 
New Thing en ontwikkelaar Grayfield. 



Om het idee kracht bij te zetten in de pitch naar de gemeente 
werden van alle brugwachtershuisjes iconische snoepjes gemaakt. 
Door een samenwerking met een mallenmaker en Papabubble kon 
een kleurrijke ‘box of SWEETS’ meegenomen worden naar het 
Stadhuis. Het concept werd door de gemeente met enthousiasme 
ontvangen. 

Toch werd het huurcontract voor de huisjes, door vertraging van 
de brugaansturing en gemeentelijke bestuurswisselingen, pas eind 
2017 getekend.

Het concept van een design hotel waar iedere kamer anders werd 
vertaald naar een stedelijke schaal. Bij SWEETS hotel is de stad zelf 
het hotel en liggen de verschillende kamers langs de grachten, de 
gangen van de stad. 

De 28 leegstaande brugwachtershuisjes 
in Amsterdam worden sinds 2018 
getransformeerd tot een bijzonder 
hotelconcept. In SWEETS hotel wordt ieder 
huisje een unieke hotelkamer. Het hotel heeft 
geen centrale faciliteiten. Voorzieningen 
in buurt doen daarom dienst als lobby, 
ontbijtplek of restaurant. Omdat ieder huisje 
in een andere buurt ligt, leren gasten bij 
iedere overnachting een ander stukje  
stad kennen. 





Om de brugwachtershuisjes onder de aandacht van 
Amsterdammers te brengen werden in 2013 een tentoonstelling en 
een publicatie verzorgd.  

De bouw van de brugwachtershuisjes beslaat de periode 
1673 - 2009. Als collectie vertellen ze een mooi verhaal over de 
ontwikkeling van de stad en die van architectuur. Architecten zoals 
Berlage en van Eyck hebben ook aan de huisjes ontworpen en de 
architectuurstijlen variëren van Amsterdamse School tot High Tech. 
Amsterdammers werden uitgenodigd om in workshopvorm mee te 
denken over de transformatie van de huisjes. 



De publicatie die gelijktijdig met de tentoonstelling werd uitgegeven 
is een uitgebreide documentatie van de brugwachtershuisjes. 
Ieder huisje wordt beschreven met foto’s (historisch en nieuw) 
en architectuurtekeningen. Verschillende essays leggen het 
verband tussen de huisjes, de stadsuitbreiding van Amsterdam 
en de ontwikkeling van architectuur. Een overzichtskaart leidt 
geïnteresseerden met fietsroutes langs alle 28 huisjes.
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Architect: 
Joannes hudde

Year: 
1673

location: 
Amstel

bridge type: 
lock

Architectural style: 
dutch classicism

characteristics: 
brick elevations
natural stone
Wooden window frames

Architect: 
joannes hudde

jaar: 
1673

locatie: 
Amstel

Type brug: 
Sluis

Architectuurstijl: 
hollands classicisme

Kenmerken: 
gemetselde gevels
natuursteen
houten kozijnen
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Alle 28 huisjes staan allemaal op 
bijzondere plekken; midden in de 
Amstel, op een idyllische plek bij 
een sluisje bij het Noorderpark, 
pal naast de Hortus. 
Soms is het een uitdaging om bij 
het huisje te komen en moeten 
hotelgasten gebruikmaken 
van een bootje. Een unieke 
ervaring van Amsterdam is wel 
gegarandeerd. 

SWEETS hotel / Space&Matter

103. Buiksloterdraaibrug

104. IJdoornlaanbrug

206. Amstelschutsluis

301. Westerdoksbrug

204. Hortusbrug



Eind 2017 werd gestart met 
het ontwerp van de eerste acht 
huisjes. Alle interieurontwerpen 
zijn uniek en afgestemd op de 
architectuurstijl van het huisje 
zelf. Momenteel is bijna de helft 
van de huisjes getransformeerd 
tot hotelkamer. In 2021 kan in alle 
28 huisjes overnacht worden. 
 

De huisjes variëren in afmeting van 12 tot 70 m2. 
Soms zijn ze bijna te klein of te hoekig om een 
tweepersoonsbed te plaatsen. Ieder huisje heeft zeer 
specifieke ontwerpuitdagingen. Toch lukt het altijd 
weer om een badkamer(tje), toilet en comfortabele 
slaapplek te realiseren. 
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307. Wiegbrug 301. Westerdoksbrug

103. Buiksloterdraaibrug

101. Gerben Wagenaarbrug



Naast het concept en het interieur heeft 
Space&Matter ook de huisstijl, merchandise 
(zoals: shampoo, handzeep, bakfiets, kleding, 
paraplu en monumentenbordjes) en  
(deels) website van SWEETS hotel 
ontworpen. De iconische huisjes spelen 
overal zelf de hoofdrol. 



Na de opening van 
SWEETS hotel is het 
concept over de hele 
wereld gepubliceerd, 
van een artikel in The 
New York Times tot 
items op de Chinese en 
Japanse televisie.  
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