SUPERMODERN INTERIEUR IN EEN HISTORISCH JASJE
De historische binnenstad van Weesp telt maar liefst een dikke 200 rijksmonumenten,
maar slechts één hotel. Niet vreemd dus, dat Hotel Het Hart van Weesp al jaren wilde
uitbreiden. Dit voorjaar werd eindelijk de nieuwbouw opgeleverd en Breedveld &
Schröder zorgde voor de elektrotechnische installatie in het historisch ogende pand
aan de Herengracht.
Ruim zeven jaar geleden kocht eigenaar C.T.J. van Vliet BV twee historische pandjes naast haar
Hotel Het Hart van Weesp. In het hoogseizoen moest het enige hotel van de geboortestad van
Wendy van Dijk te vaak ‘nee’ verkopen aan toeristen en zakenlui, die het lommerrijke Weesp als
ideale uitvalsbasis zien voor culturele en zakelijke bezoekjes aan hoofdstad Amsterdam. De oude
pandjes tussen het hotel en het Weesper Theater waren in zeer slechte staat en zorgden er met de
achterhaalde lage verdiepingen voor dat de hoteleigenaar inzette op nieuwbouw. De voorgenomen
sloop van de historische gebouwen zorgde voor veel verzet en een langdurig traject naar de
benodigde vergunningen. De welstandscommissie wilde uiteindelijk alleen nog de gevels bewaren,
maar gezien de erbarmelijke staat besloot de gemeenteraad dat er volledig gesloopt mocht worden.
Wie het huidige nieuwe hotelpand ziet, ontworpen door het Weesper Architektenburo Stork &
Albrecht, zal de sloopcommotie nauwelijks begrijpen. Het pand heeft dezelfde historische
uitstraling als de voormalige pandjes en is een sieraad voor de Herengracht. Het gemopper over de
sloop is volgens hotelgastheer Peter Jansen dan ook volledig verstomd.
In tegenstelling tot het exterieur is het interieur helemaal van deze tijd. De 22 nieuwe kamers zijn
stijlvol ingericht van romantisch rood tot fris groen en rustgevend grijsblauw en voorzien van alle
luxe. De gangen zijn strak wit, maar krijgen door de geschilderde kamernummers en
panoramafoto’s van Weesp toch sfeer. De nieuwbouw is nagenoeg volledig door Weesper
aannemers gedaan, maar voor de elektrotechnische installatie koos de C.T.J. van Vliet BV toch voor
de vakkundigheid van het Almeerse Breedveld & Schröder. ,,Via aannemer Beter Bouwen van
Marcel Rijnhart gunde Van Vliet ons deze opdracht’’, vertelt B&S-projectleider Goran Fajkovic, die
samen met zijn mannen als ‘vreemde eenden in de Weesper bijt’ de volledige elektronische
installatie verzorgden. ,,Dat betekende al het verlichting-, contact- en schakelwerk, maar ook de
voorzieningen voor de elektronische toe- gang, noodverlichting, data, brandalarm en lift. In de
gangen is gekozen voor witte LED-verlichting met blauwe accenten, waardoor de WiFi-routers zo
uit een ruimteschip lijken te komen en de volledig in wit uitgevoerde lift met een zweem van blauw
LED-licht veel weg heeft van een ingenieuze tijdmachine uit een science-fiction film.

Trots laat Goran de rode kamer zien, dat het paradepaardje van Hotel Het Hart van Weesp is. Een
zeer ruime hotelkamer met fraaie bedverlichting en een perfect uitgelichte badkamer. Met de
uitbreiding telt het enige hotel van Weesp nu 67 kamers, maar klaar is Breedveld & Schröder nog
niet in het historische centrum van het stadje aan de rivier De Vecht. Tussen het oude en nieuwe
hoteldeel ligt al een fundering op de oude binnenplaats. Gastheer Peter is er druk met het opbouwen
van een tent en neerleggen van een rode loper voor een huwelijksfeest, maar binnenkort verrijst hier
een fraaie serre, die plaats moet gaan bieden aan de receptie, een lounge, kantoorruimte en een
kofferstalling. Ook in het oude gedeelte wordt de entree aangepakt en de ontbijtruimte vergroot.
Ook hier neemt B&S de elektrotechnische werkzaamheden voor haar rekening. Een laddertje brengt
ons op het dak van het gebouw. Het 360 graden panorama is fraai. Recht voor ons De Arena, achter
ons Schiphol en links de skyline van de Amsterdamse zuidas. Deze ‘birdview’ maakt in een
oogopslag duidelijk dat dit een perfecte plek is voor een hotel. Zeker nu Amsterdam de rem op
hotels wil zetten is Amstelveen een prima alternatief voor hotelbouwers.

