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new
venue
BED
Al meer dan tien jaar is BED van ondernemer Frank
van Hese een begrip in Rotterdam. Tot op heden was de
uitgaansgelegenheid gevestigd aan de Meent, maar sinds
januari 2012 is BED gelegen aan de Coolsingel naast
het Stadhuis. Binnen het vernieuwde concept is er voor
ieder wat wils. De nieuwe BED is drie keer zo groot als
de locatie op de Meent, maar doet toch heel huiselijk
aan. Het interieurontwerp is ontwikkeld door Frank van
Hese, Erin Wagenaar en Sepehr Hosseini met hulp van
Stijn van Woerkom van Goodspace. De venue bestaat
uit drie verdiepingen, voorzien van eigen thema’s, die
naadloos op elkaar aansluiten. Overdag kan er geluncht
worden, ’s avonds gedineerd en ’s nachts gedanst. BED is
zeven dagen per week geopend. Uniek is het prominente
dakterras op de eerste verdieping dat een prachtig
uitzicht biedt over de Coolsingel.
BEDROTTERDAM.NL

GREEN MEET*S HOTEL
In het najaar van 2011 leverde het echtpaar
Emile & Sione Götte Green Meet*s hotel
op. Het nieuwgebouwde hotel ligt in het
Amsterdamsche Veld aan de rand van het
groene natuurgebied Bargerveen. Het hotel
staat geheel in het teken van duurzaamheid
zonder aan comfort in te leveren. In het
restaurant wordt gewerkt met biologische
ingrediënten, producten uit de regio en
kruiden uit de eigen kruidentuin. Het
interieurontwerp realiseerde Sione in
samenwerking met Square Projects. De
inrichting van de hotelgebouwen zijn
gebaseerd op de elementen aarde en vuur.
De wellness, beauty en fitness kreeg het
thema water. In de toekomst wordt er
nog gewerkt aan de invulling van lucht,
metaal en hout en wordt het aantal van 27
hotelkamers uitgebreid naar zestig.
GREENMEETS.NL/HOTEL
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EVERYTHING ON A STICK
In april 2012 werd het restaurant Everything on a Stick - afgekort EOAS - aan
de Prinsengracht in Amsterdam geopend. De familie Nguyen verbouwden de
voormalige venue De Minibar tot een stijlvol restaurant met een internationale
sfeer. EOAS serveert internationale gerechten op diverse sticks in een eigentijds
interieur waar de natuurlijke elementen beton en hout de boventoon voeren
in het meubilair. Deze twee elementen zijn doorgetrokken naar de bar,
gecombineerd met een kleurvol en speels koelkastensysteem, slim overgenomen
van de vorige inboedel. De blikvanger is de projectie op de grote zwarte
muur waarop diverse landschappen van steden uit de hele wereld worden
geprojecteerd.
EOAS.NL

MOJO’S
In het voormalig pand van De Notaris in Alkmaar is in februari 2012 een
nieuwe venue geopend. Mojo’s Entertainment, een totaalconcept met bar,
restaurant, lounge en club, is de nieuwe aanwinst van de ondernemers Lilian en
Alex op de Weegh. De zaak is van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat geopend.
E.S.T.I.D.A was verantwoordelijk voor het interieurontwerp en de realisatie.
De klassieke gevel contrasteert met de moderne interieur waarin staal, beton,
leisteen en glas zijn verwerkt. Ook zijn er graffiti- en tatoeageprints in de venue
te vinden. De vides voor- en achterin de zaak betrekken de eerste etage bij de
begane grond en geven een goed uitzicht over de zaak.
MOJOSALKMAAR.NL
fotografie

EVELIEN VAN DEN BOGAERT

DE VERANDA
De Veranda, een multifunctioneel horecabedrijf met brasserie,
restaurant, zalen en een groot terras aan het Amsterdamse Bos, is gestart
in 1999 door de ondernemers Arjen Kräwinkel, Eugène Van Angelbeek
en Ho Kai Yen. Het interieur was achterhaald en het concept klaar
voor een upgrade. In januari 2012 werd De Veranda nieuwe stijl
geopend. De intieme brasserie is dagelijks geopend voor koffie, lunch
of diner. Het restaurant serveert vijf dagen per week een dagelijks
wisselend creatief culinair menu. Hoopman Interior Projects, HIP, was
verantwoordelijk voor het eigentijdse interieurontwerp. De sfeervolle
hal is gedecoreerd met ‘wallhangings’, ontworpen voor The Rug
Company door diverse designers waaronder Paul Smith en Vivienne
Westwood.
DEVERANDA.NL
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EYE BAR-RESTAURANT
In april 2012 werd het nationale filminstituut EYE
geopend en sindsdien loopt het storm. EYE wil zowel
fysiek als virtueel een inspirerende ontmoetingsplaats
zijn, voor jong en oud, voor publiek en professionals.
Het Weense bureau Delugan Meissl Associated
Architects maakte een spectaculair ontwerp voor het
gebouw aan de noordelijke IJ-oever van Amsterdam.
Het pand biedt onderdak aan vier modern geoutilleerde
filmzalen. Er is volop ruimte voor tentoonstellingen,
educatieve activiteiten en bijeenkomsten. Werkruimten,
een filmlab, een winkel en een bar-restaurant met een
terras aan het water maken het aanbod compleet. EYE
bar-restaurant wordt geëxploiteerd door Milene Hoving
en Charles Hollenkamp. Heyligers was verantwoordelijk
voor het ontwerp en de uitwerking van de routing, bars,
servicemeubelen en banken.
EYEFILM.NL

NAUTISCH KWARTIER
Direct aan het Gooimeer in het Noord Hollandse Huizen is per 1 april 2012 het
Fletcher Hotel-Restaurant Nautisch Kwartier geopend. Het hotel is onderdeel
van een grootschalig vastgoedproject op de kop van de Oude Haven van Huizen
met verschillende horecagelegenheden, boothuizen, een botterwerf en kleinere
kantoorunits. Het hotel bestaat uit tachtig hotelkamers, het J Restaurant, de
Riva Wijnlounge en verschillende zalen. De kamers bevinden zich buiten het
hoofdgebouw in de pittoresk nagebouwde gebouwen Lemsteraak, Vrijheid en
de Botter. De inrichting is eigentijds met een rustieke basis met veel natuurlijke
materialen en klassieke elementen. De nautische stijl wordt versterkt door de
eikenhouten vloer, de houten schutters voor de ramen en de lambrisering.
hotelnautischkwartier.nl
fotografie

JOHN VAN GROENENDAAL

IL BACARO
‘Il Bacaro’ betekent Venetiaanse wijnbar. Een concept
dat de ondernemers Johan Jacobs en Richard recentelijk
lanceerden op het Vrijthof in Maastricht. Il Bacaro
serveert gedurende de gehele dag ‘cicchetti’s’, Italiaanse
hapjes die in de open keuken worden bereid.
Het interieur werd ontworpen door Rob Logister.
Net als de pure ingrediënten in de keuke is ook het
interieur eenvoudig gehouden. Natuurlijke materialen,
waaronder hout, staal, glas en steen geven de zaak een
tijdloos karakter dat doet denken aan de Italiaanse cafés.
ILBACARO.NL

