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House of Watt: De huiskamer van Oost 

 
Op 1 september 2017 opent House of Watt haar deuren aan de James Wattstraat 73 – in Amsterdam Oost. 

Deze nieuwe ontmoetingsplek is gevestigd in de in voormalige lobby van het oude Casa400 hotel, dat 7 jaar 

geleden verhuisde naar een nieuwe locatie aan de Ringdijk. In de jaren daarna heeft Bouwinvest het oude pand 

omgebouwd tot ruim 300 studentenwoningen – alleen de lobby, de oude keuken en de kantoren van het hotel 

bleven al die tijd leeg. Tot nu dus. Best een opmerkelijk fenomeen dat nu juist in Amsterdam een hotel een 

andere functie krijgt.  

 

House of Watt noemt zichzelf De huiskamer van Oost, een plek waar je onder andere kunt werken, spelen en 

eten. Een plek ook waar iedereen welkom is – waar niet wordt gedacht in één bepaalde doelgroep, maar waar 

gekeken wordt naar behoeftes uit de buurt en de mogelijkheden van de ruimtes. 

 

Het Café 

Overdag zal het café in House of Watt voornamelijk fungeren als ontmoetingsplek. Een plek waar je afspreekt 

met vriendinnen of vrienden, een meeting hebt met een klant of een oude bekende weer eens spreekt. Dit 

allemaal onder het genot van een goede kop koffie, een broodje of een lekkere salade. Tegen de avond gaat de 

muziek wat harder en worden lokale biertjes, fijne wijntjes en grote borrelplanken geserveerd. Vooral voor de 

omwonende studenten en andere buurtbewoners is House of Watt een aangename aanvulling in de snel 

veranderende wijk.  

 

In het weekend kun je lekker uitgebreid ontbijten en binnenkort is er op zondag regelmatig een familiebrunch. 

In de zomermaanden kun je ook neervlijen op het terras pal voor de deur. Waar je de dag kan afsluiten in de 

avondzon. 

 

Het Kantoor 

De 40  flexplekken van House of Watt zijn dagelijks van 8:00 tot 18:00 te boeken. Hierbij wordt gewerkt met 

een all-in tarief: koffie, thee, water, fruit en een gezonde lunch zijn inbegrepen in het dagtarief. De flexplekken 

zijn voorzien van grote werktafels en kleinere eenpersoonstafels waarbij het ook mogelijk is om staand te 

werken. Ook zijn er een aantal bureau-fietsen geïnstalleerd voor de nodige beweging. 

 

Tevens zijn er lockers te gebruiken en is de ruimte uiteraard voorzien van snel draadloos internet. 

In het kantoor zijn ook twee vergaderzalen aanwezig voor besloten meetings, brainstormsessies of 

projectgroepen die even een dag (of langer) een ruimte apart willen. Ook daarvoor een op maat gemaakt all-in 

arrangement waarbij de focus op de werkzaamheden liggen en House of Watt zorgt voor de inwendige mens. 
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Firma Potschaft 

In de keuken van House of Watt zit Firma Potschaft, een restaurant waar je aanschuift en mee-eet met de chef. 

Er wordt dagelijks een verse maaltijd geserveerd – die op termijn ook bezorgd zal worden. De droom is om een 

tegenhanger te kunnen zijn van de populaire maaltijdboxen voor mensen die naast geen zin hebben om 

boodschappen te doen, ook eigenlijk geen tijd hebben om te koken. Hierbij wordt uiteraard ook rekening 

gehouden met de vele gezinnen in de buurt. De maaltijden die bereid worden, zijn geschikt om thuis in de oven 

te verwarmen. Hetgeen dat op de dag zelf niet verkocht wordt, vriezen we razendsnel in om later in de week 

alsnog als take away maaltijd te verkopen. Zo hoeven we (bijna) niets weg te gooien. Iets waar we altijd al een 

hekel aan hadden. 

 

Zo naar het weekend blijft het Potschaft Principe overeind, maar zal de keuze van de chef meer richting een 

avondje uit gaan. Denk: Côte du Boeuf, mosselen of een Aziatische avond. 

Firma Potschaft verzorgt daarnaast ook de lunch voor de flexwerkers overdag. Even ontspannen aan de 

keukentafel, waarna je weer vol energie aan de slag kunt. Geen flexplek en toch aanschuiven? Waarschijnlijk is 

er wel een plekje vrij in onze gezellige eetkeuken. 

 

Voor de kids : James 

Ook aan de kleine buurtbewoner wordt gedacht bij House of Watt. James is de mascotte van House of Watt en 

heeft zijn eigen Lab in House of Watt. In het weekend en de vakanties worden in Het Speelkwartier speciale 

kinderactiviteiten georganiseerd: theater workshops, knutselen, Kapla, of gewoon lekker een mega kleurplaat 

maken. En dat allemaal terwijl de ouders genieten van hun lunch of een heerlijk glas wijn.  

 

NB : Het Lab van James gaat medio oktober open. 

 

Het Theater 

Alsof dit allemaal nog niet genoeg is, herbergt House of Watt binnenkort ook een heus theatertje. 

Doordeweeks te boeken voor bijvoorbeeld (bedrijfs)presentaties, maar in het weekend en ’s avonds een plek 

waar je kan genieten van film, stand-up comedy, kindertheater maar ook Ajax en het Nederlands Elftal op groot 

scherm kunt bekijken. 

 

Gewoon Lokaal 
De modetrend van de afgelopen jaren is natuurlijk lokaal. Iedereen doet hier lustig aan mee en grijpt te pas en 

te onpas zijn kans om dit overal te vermelden. Bij House of Watt zijn we van mening dat lokaal eigenlijk 

doodgewoon is. Net zoals duurzaamheid en het verminderen van overbodig afval. 

 

House of Watt gaat zoveel mogelijk samenwerkingen aan met leveranciers waar we ons goed bij voelen. Onze 

koffie wordt speciaal voor ons gebrand door Rum Baba. De kaas komt van Klaas op de Dappermarkt, op de 

borrelkaart prijken straks de Rendang kroketjes van Bartje Boemboe en de natuurlijk zijn er heerlijke bieren te 

drinken van Amsterdamse microbrouwerijen. 
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Andere samenwerkingen waar we trots op zijn, zijn die met Gulpener Bier, het enige Nederlandse bier dat met 

alleen maar lokale grondstoffen werkt. ThijsTea, ijsthee gemaakt van fruit dat eigenlijk weggegooid zou 

worden. Ook serveren we Senza Tea, die een speciale blend voor ons hebben gemaakt en de limonades van DD 

Cordials. 

 

Dagelijks blijven uitvinden 
House of Watt ligt midden in het Eenhoorngebied – waar de straten vernoemd zijn naar bekende uitvinders. Dit 

inspireerde het team van House of Watt om zichzelf ook dagelijks te blijven uitvinden. Regelmatig een nieuwe 

menukaart, andere kunst aan de muur en steeds wisselende activiteiten. 

 

Zo zijn we nog op zoek naar Jonge Start-Ups, vooral op het gebied van Eten, Drinken en afvalvermindering, die 

gebruik willen maken van onze werkplekken – en direct hun producten in de praktijk willen testen.  

 

Maar ook kunstenaars, ontwerpers of theatermakers nodigen wij graag uit om te kijken of zij binnen House of 

Watt een fijne plek zien om zich te presenteren aan een uitgebreid publiek. 
 

 

Achtergrond 

House of Watt is opgericht door Elsa Jonker, Felix Bekkers, Jim Korteweg en Thomas Reekers. Dit kwartet is bij 

elkaar gekomen vanuit verschillende invalshoeken. Zij zagen de mogelijkheden van het pand in combinatie met 

hun eigen (uiteenlopende) plannen. Vooral het feit dat de verschillende elementen elkaar aanvullen en 

versterken, maakt het dat zij toekomst zien in dit project. 

 

De dagelijkse operationele leiding komt in handen van Felix en Jim. Elsa houdt zich bezig met alle aanvullende 

activiteiten voor kinderen en de diverse evenementen. De commerciële leiding is in handen van Thomas. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NIET VOOR PUBLICATIE 

Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Thomas Reekers 

thomas@houseofwatt.nl | 020- 210 13 15 

House of Watt  

James Wattstraat 73 | 1097 DL | Amsterdam 

hello@houseofwatt.nl   |   www.houseofwatt.nl 

Uw redactie is van harte welkom bij de eerste vrijmibo op 1 september 
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