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� details

� Oudezijds Achterburgwal - Sint Agnietenstraat

Hotel the Grand is sinds 1984 gevestigd in het
voormalige gemeentehuis van Amsterdam. Het
betreft een gebouwencomplex van
zeventiende-eeuwse gebouwen, een pand in
de stijl van de Amsterdamse School en een
nieuw gedeelte van begin jaren ’80. Behalve de
nieuwbouw zijn alle gebouwen rijksmonument.
De vraag van het hotel betrof het verhogen van
comfort voor de gasten door de koudeval en
straatlawaai in de hotelkamers verminderen,
nadrukkelijk met behoud van de monumentale
waarden van dit historisch belangrijke complex.

In de bestaande ramen is speciaal isolatieglas
geplaatst met een kleine spouw, totaal 11
millimeter, passend in de bestaande
profilering. Het buitenblad bestaat uit
getrokken glas, dat een enigszins vertekenend
effect geeft, als monumentaal glas. Veel
aandacht is besteed aan de coating van het
glas, dat geen atypische spiegelingen geeft, en
zodat het glas zijn doorzichtigheid behoudt.

Alle te openen ramen zijn voorzien van
dubbele tochtwering. Deze is onzichtbaar
opgenomen binnen de bestaande
profileringen. In de kozijnstijlen is een
veermechanisme gebouwd als vervanging van
de contragewichten die het grotere gewicht
van het raam compenseren. Conform de hoge
eisen van het hotel en met behoud van
cultureel historische waarden zijn de ingrepen
een forse verbetering van de warmteisolatie en
geluidwering.
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