
 

   

Persbericht  
 
Oostwegel Collection tekent Akte van Ambitie Zero Emissie Stadslogistiek Maastricht 

 

Maastricht, 20 juni 2022 - Oostwegel Collection vindt het belangrijk om nu zelf concrete stappen te 

zetten om de stad Maastricht, als motor van en voor de regio, op haar toekomst voor te bereiden. 

Niet alleen door een bijdrage te leveren aan klimaat- en milieudoelstellingen (CO2-reductie en 

verbeteren luchtkwaliteit), maar ook door het verduurzamen van de eigen stadslogistiek. Daarom 

tekent Oostwegel Collection de Akte van Ambitie Zero Emissie Stadslogistiek Maastricht. 

 

Voor Oostwegel Collection zit ‘duurzaamheid’ in het dna van het familiebedrijf. ‘Voor ons heeft dat 

alles te maken met nalatenschap. We willen zo goed mogelijk voor onze omgeving, onze 

medewerkers, de plaatsen waar onze hotels en restaurants gevestigd zijn zorgen, zodat we het 

bedrijf en de omgeving beter door kunnen geven aan een volgende generatie. Daarom kijken we bij 

onze bedrijfsvoering altijd naar de lange termijn’, zegt eigenaar & algemeen directeur Camille 

Oostwegel. 

 

Zero Emissie Stadslogistiek 

Concreet wil het familiebedrijf met 3 hotels en 7 restaurants bijvoorbeeld 20% minder water-, 

elektriciteits- en gasverbruik in 2026 ten opzichte van 2011. Met een hotel in de binnenstad van 

Maastricht wil Oostwegel Collection ook haar bijdrage leveren aan de realisatie van Zero Emissie 

Stadslogistiek. Daartoe heeft het al een elektrisch bestelbusje aangeschaft bij het ook in Maastricht 

gelegen Château Neercanne en het bedrijfswagenpark van het bedrijf is 90% elektrisch en op weg 

naar 100%. 

 

Een ander belangrijk project in dat kader vormen de bouwwerkzaamheden rondom de uitbreiding 

van het Kruisherenhotel met gebouw ‘Sociëteit de Stuers’ die in september 2023 starten en naar 

verwachting in 2025 zijn afgerond. ‘Vroeg in het ontwerpproces kijken we al met 

duurzaamheidsadviseurs van Arcadis hoe we het gebouw kunnen voorbereiden op toekomstige wet- 

en regelgeving in 2050, zelfs zo dat een eventuele renovatie over dertig jaar mogelijk is zonder te 

hoeven slopen’, vertelt Oostwegel. De restauratiewerkzaamheden zullen ook de nodige logistieke 

bewegingen met zich meebrengen van o.a. aannemers en onderaannemers. ‘We gaan daarom 

samen met Oostwegel Collection een plan van aanpak opstellen om deze doelgroep tijdig en 

zorgvuldig te informeren over Zero Emissie Stadslogistiek Maastricht 2025 en de bijbehorende ZE-

zone’, vertelt projectleider Jelle Ummels van Stadsaanpak Maastricht Bereikbaar, ‘en waar nodig en 

wenselijk adviseren we met onze kennis en kunde en stimuleren we hen om zelf zero emissie 

stappen te zetten.’ 
 
Kijk ook op www.zesmaastricht.nl 
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