PERSBERICHT
‘Een nieuw stuk stad’
Uitbreidingsplannen Kruisherenhotel Maastricht in samenwerking met architect Francine Houben
Maastricht, 9 december 2021
Stelt u zich eens voor: een nieuw stuk Maastricht, midden in het centrum, dat een grote
aantrekkingskracht uitoefent op mensen uit de hele wereld. Maar ook een stuk stad waar
Maastrichtenaren zelf graag komen. Een ambitie die Camille Oostwegel samen met architect Francine
Houben met volle overtuiging wil waarmaken.
Camille Oostwegel, eigenaar & algemeen directeur van Oostwegel Collection, heeft een koopovereenkomst
getekend met Zuyd Hogeschool om ‘Sociëteit De Stuers’ over te nemen. Dit Rijksmonument uit 1903 naar
ontwerp van architecten Pierre en Jos Cuypers ligt naast het Kruisherenhotel en is nu nog onderdeel van het
Maastricht Institute of Arts. Sociëteit de Stuers is van groot cultuurhistorisch belang als uitdrukking van een
culturele, sociale en typologische ontwikkeling en vanwege de innovatieve waarde. Met de aankoop van dit
historische gebouw wil Oostwegel Collection het huidige Kruisherenhotel uitbreiden met faciliteiten die het
‘vijfsterren-niveau’ naar een nóg hoger niveau tilt.
Onderdeel van de uitbreiding zijn 50 hotelkamers, een hoogwaardig fine casual restaurant en een multifunctionele
ruimte voor exposities en bijeenkomsten tot 150 gasten. Daarnaast verhuist ook het hoofdkantoor van Oostwegel
Collection naar deze nieuwe locatie. Om deze faciliteiten allemaal een plek te geven zal het Rijksmonument
herbestemd en uitgebreid worden.
Camille Oostwegel: “Deze uitbreiding staat ons als familiebedrijf op het lijf geschreven! Een dergelijke ambitie
realiseer je niet zomaar. Wij hebben daarom architect Francine Houben van Mecanoo Architecten in de arm
genomen om het project samen met ons te gaan vormgeven. Francine heeft een bijzondere relatie met de plek,
aangezien ze begin jaren 90 de woningen aan het Herdenkingsplein ontworpen heeft. In de loop der jaren heeft
ze als architect naam gemaakt met prijswinnende projecten in onder andere New York, Kaohsiung (Taiwan),
Birmingham, Delft en natuurlijk ons St. Gerlach Paviljoen in Houthem-St. Gerlach.” Niet alleen Mecanoo
Architecten is betrokken bij het project. Oostwegel kiest ook voor SATIJNplus Architecten als lokale partner en
restauratiearchitect.
Francine Houben over het project: “De droom is om samen met het Kruisherenhotel en het Maastricht Institute of
Arts het gebied rond de Kommel een kwaliteitsimpuls te geven, zodat een levendig gebied ontstaat waar zowel
bewoners als bezoekers van Maastricht zich direct thuis voelen. Een nieuw stuk stad dat is geïnspireerd door de
kwaliteiten van de historische omgeving met haar pleinen en binnenhoven. Het gevoel van een erf en dat midden
in het bruisende hart van de stad!”
De voorbereidingen zijn in volle gang en hopelijk kan in september 2023 gestart worden met de
bouwwerkzaamheden. De uitbreiding van het Kruisherenhotel zou dan in 2025 de eerste gasten kunnen
ontvangen.
Over Kruisherenhotel Maastricht
In het centrum van Maastricht staat het voormalige 15e-eeuwse Kruisherenklooster. Samen met de monumentale,
gotische kerk is het klooster getransformeerd tot designhotel. Het enige 5-sterrenhotel in Maastricht telt 60
moderne, comfortabele kamers. In het schip van het hotel, op de entresol, bevindt zich het Kruisherenrestaurant
waar bourgondische en regionaal georiënteerde gerechten worden geserveerd. Op de begane grond bevinden
zich 3 boardrooms (4-16 personen) en de Wine Bar Rouge & Blanc. Kruisherenhotel Maastricht maakt sinds 2005
deel uit van het Limburgse familiebedrijf Oostwegel Collection en is lid van Design Hotels. Voor meer informatie:
www.kruisherenhotel.nl
Over Mecanoo Architecten
Mecanoo architecten, officieel opgericht in 1984, heeft een multidisciplinaire staf van ruim 130 mensen uit meer
dan 25 verschillende landen, met ondermeer architecten, interieurontwerpers, stedenbouwkundigen en
landschapsontwerpers. Dit team wordt gecompleteerd door een uitgebreide technische en ondersteunende staf.
Het bureau wordt geleid door oprichter architect/directeur Francine Houben. Door de ruim dertigjarige ervaring
van het bureau en een gestructureerd planningsproces realiseert Mecanoo wereldwijd ontwerpen van een hoge
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technische kwaliteit en met veel aandacht voor detail en duurzaamheid. Het oeuvre van Mecanoo is ongekend
breed: huizen, kantoren, scholen en complete woonwijken, theaters, bibliotheken en wolkenkrabbers, parken,
pleinen en snelwegen, steden, polders en Randstad, hotels, musea en zelfs een kapel.
Geleid door gevoel voor stedenbouwkundige context, liefde voor de natuur, verantwoordelijkheid voor
duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid zoekt Mecanoo naar adequate oplossingen voor
ontwerpopgaven. Iedere opgave wordt beschouwd als een nieuwe uitdaging om te zoeken naar innovatieve
oplossingen, waarbij gezocht wordt naar een oplossing die aansluit bij de specifieke context en de wensen van de
opdrachtgever en/of gebruiker. Ieder project wordt benaderd als een uniek statement. Een selectie van onze
projecten: Bibliotheek Delft University of Technology, Delft (1997), La Llotja Theater en Congres Centre, Lleida,
Spanje (2010), Library of Birmingham, UK (2013), Bruce C. Bolling Municipal Building, Boston, US (2015), Delft
Stadskantoor en Treinstation (2017), National Kaohsiung Center for the Arts, Taiwan (2018) en Stavros Niarchos
Foundation Library, New York, US (2020).
Voor meer informatie: www.mecanoo.nl
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