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Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan
Hotel Notting Hill. Een charmant boutiquehotel
in Amsterdam. VENUEZ magazine kreeg de primeur
en mocht alvast een kijkje nemen.
PITCH De eigenaars zijn de broers Chang en Ad Lin. Zij hebben
meerdere hotels in Amsterdam en wilden een onderscheidend
boutiquehotelconcept neerzetten. Ze schreven een pitch uit voor
het interieurontwerp en de presentatie van Wim Hoopman van
HIP (Hoopman Interior Projects) gaf de doorslag.
CHANEL-GEVOEL “We hebben het hele concept mogen
ontwikkelen”, vertelt Wim. “De opdracht was een kamer te
ontwerpen voor een viersterrenplushotel. Wij dachten echter veel
verder en ontwierpen een totaalconcept. We overvielen de heren
ermee, maar uiteindelijk gaf het totaalplaatje wel de doorslag.
We vergeleken deze buurt met de dynamische Londense buurt
Notting Hill. We hadden een charmant hotel voor ogen met een
warme, stijlvolle stijl; het ‘Chanel-gevoel’. Voor ons moet een
ontwerp altijd tijdloos zijn, al erken ik wel dat we ons nu in een
periode bevinden waarin we teruggaan naar de warmte.”
MONSIEUR “We zochten een beeldmerk voor het hotel en
ontwikkelden in samenwerking met de Franse kunstenaar Gilles
Blanchard het personage Monsieur Notting Hill. Zijn personage is
vertaald in een bronzen beeld in de lobby en in de unieke schetsen
die in de kamers hangen. Alle kamers beschikken over verhoogde
cassetteplafonds, allemaal met de hand gemaakt. Het geeft de
kamers veel rijkdom. En ook de badkamers met hoogglansmarmer,
een raam met shutters, special ontworpen wastafelsmeubels en
regendouches geven een luxueus gevoel. De sfeer is AmerikaansEngels, met prachtige stoffen en Designers Guild kussens in de
stoelen. ”
SERVICE General manager Patrick Kerkhoven: “De service heeft
de hoogste prioriteit. Je vindt hier heel veel faciliteiten in de
kamers die niet noodzakelijk zijn bij een viersterrenkwalificatie,
maar die we de gasten wel graag willen bieden. En ook voor de
buurt is ons restaurant Londen en het terras aan de gracht een
aanwinst.” ■

