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BOTANISCHE BELEVING
Een goed begin is het halve werk. Al na één stap in de 
lobby word je als bezoeker verrast door een imposante 
binnentuin met metershoge palmen en tropische planten. 
De tuin vormt het groene hart van het hotel en is aan-
gelegd in samenwerking met de Amsterdamse Hortus 
Botanicus. “Deze tuin is niet alleen een geweldige bin-
nenkomer, hij zorgt er ook voor dat het hier in de zomer 
standaard zes graden koeler is”, vertelt Sales Manager 

Pascal Lesimanuaja. En dat is slechts één van de vele 
duurzame oplossingen die het hotel rijk is. “We hebben 
ook zo’n 1700 m2 zonnepanelen op het dak. Het gebouw 
kan hiermee energieneutraal draaien.” Hotel Jakarta 
heeft het BREEAM Excellent certificaat en is daarmee één 
van de meest duurzame hotelgebouwen van Nederland. 
Het hotel behoort ook tot de Koplopergroep Circulaire 
Hotels, die de Gemeente Amsterdam adviseert over hoe 
de hotelmarkt in de hoofdstad stap voor stap verduur-
zaamd kan worden.

ANDERS DAN ANDERS
Organisatoren van meetings en events weten Hotel 
Jakarta al goed te vinden. Iris Potjes, Supervisor Meetings 
& Events, ziet hierin een duidelijke trend. “Bedrijven 
zoeken vaak een nieuwe locatie die net iets ‘anders is dan 
anders’. Ons hotel wordt veel ingezet voor de lancering 
van nieuwe producten en diensten, zeker als het gaat om 
bedrijven die duurzaamheid en natuurlijke invloeden 
belangrijk vinden, zoals kleding- en cosmeticamerken. 
Zij organiseren hier events voor klanten, partners en ook 
influencers.” Het hotel heeft drie schakelbare zalen met 
daglicht en uitzicht op het IJ en de subtropische binnen-
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In juni 2018 werd op de kop van het Amsterdamse Java-eiland 
een bijzonder gebouw geopend. Op de plek waar vroeger de 
lijndienst naar Indonesië vertrok, prijkt nu Hotel Jakarta 
Amsterdam, onderdeel van WestCord Hotels. Het ontwerp van 
architectenbureau SeARCH en WestCord kwam als winnaar 
uit de bus na een tender van de Gemeente Amsterdam. 
Uitgangspunt was dat deze plek een duurzame bestemming zou 
worden voor internationale gasten én de lokale Amsterdammer. 
Inmiddels staat de prijzenkast vol met awards en is het tijd om 
na een succesvol eerste jaar de balans op te maken. 

Tekst Julia Bol

De urban jungle van 
Hotel Jakarta Amsterdam

Groen, groener, groenst
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tuin. De in totaal 245 m2 biedt plek aan 
events tot 200 personen. Maar daar blijft 
het wat Potjes betreft niet bij: “Extra leuk 
is het als een partij ook de andere ruim-
tes van het hotel gebruikt. Zo kun je ook 
skybar Malabar afhuren. Of alleen het vide-
gedeelte, net wat past bij het event. Dat is 
voor mij belangrijk: alles kan hier.” Door de 
zeer centrale ligging is het hotel overigens 
een goede uitvalsbasis voor een bezoek 
aan Amsterdamse evenementen. “Volgend 
jaar is Sail Amsterdam. We krijgen nu al 
aanvragen van particulieren en bedrijven, 
want ons hotel ligt letterlijk midden tussen 
alle schepen”, vult Lesimanuaja aan. 

WAARDERING
Voor de hotelgast is het óók energieneutraal 
comfortabel toeven in de 200 hotelkamers. 
Het gebruik van hout en natuurlijke 
materialen in de designs zorgt voor rust 
en ruimte. De klimaatbeheersing gebeurt 
via een warmte- en koudeopslagsysteem. 
Overigens zijn 172 van deze kamers prefab 
gebouwd en als houten bouwblokken in 
de constructie gezet. Mede hierdoor is het 
pand architectonisch interessant en wint 
het de ene award na de andere. 
“Het winnen van de publieksprijs van de 
Amsterdam Architectuur Prijs 2019 was 
voor ons een heel bijzonder moment”, 
vertelt Lesimanuaja. De waardering die 
het hotel krijgt, zorgt er ook voor dat de 
Amsterdammer steeds vaker de weg weet 
te vinden naar het hotel. “Iedereen is hier 
welkom en moet zich welkom voelen. 
Buurtbewoners komen hier graag eten 
of een baantje trekken in ons zwembad, 

waarvoor je gewoon een dagpas kunt 
kopen. Ook onze Bakkerij Westers is eigen-
lijk de buurtbakkerij van het Java-eiland 
geworden.”

AAN TAFEL
Hotel Jakarta is doorspekt met Indone-
sische invloeden. Het Tropenmuseum stelt 
er een deel van haar collectie tentoon en 
ook op de menukaarten zijn de invloeden 
onmiskenbaar. Café Jakarta, mét terras aan 
het water, wordt bestierd door de Franse 
chef Stéphane Besse en de Indonesische 
sous-chef Rendy Renaldy. “Hun interpreta-
tie van de rijsttafel is met recht een signa-
ture dish te noemen”, aldus Lesimanuaja. 
In skybar Malabar, vernoemd naar de 

vulkaan op Java en onlangs uitgeroepen 
tot ‘Best New Hotel Bar’, sluit je de dag af 
met een cocktail en een Instagramwaardig 
360°-uitzicht over het IJ. “Mixologists 
werken hier met huisgemaakte infusions, 
die vaak ook weer op duurzame wijze uit 
restproducten worden onttrokken, zoals uit 
sinaasappelschillen. Het eindresultaat is 
een lust voor het oog en smaakt heel goed. 
De Komodo, met mango en ananassap, is 
mijn favoriet”, besluit Lesimanuaja. 

hoteljakarta.nl

  hoteljakarta.ams

  Hotel Jakarta Amsterdam

M EE T I N G M AG A Z I N E . N L

M E E T I N G  LO C AT I E

33  

< 

http://Meetingmagazine.nl
http://Meetingmagazine.nl

