Voor de wanden in
de badkamers in
Kaboom Hotel is de
vochtwerende Gyproc
WR gipskartonplaat
gebruikt.

Mooi om er
weer een hotel
van te maken
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Kaboom Hotel

GAAT NIET
BESTAAT NIET
Een lekker eigenwijs hotel, dat mag je Kaboom Hotel Maastricht wel
noemen. Omdat het nogal anders is dan andere hotels die je in de hoofdstad
van Limburg vindt: low budget met high-end allure. En omdat het op een
onorthodoxe manier gebouwd is. In een razend tempo en met een uiterst
flexibele planning.

Tekst en fotografie: Jan Willem Kommer

Van villa naar hoekpand

In 2011 liet Gebroeders Maes het oog vallen op
een leegstaand pand aan de Spoorweglaan in
Maastricht. “Het stond te huur, we gingen een
kijkje nemen wat het was”, zegt Michel Maes.
“Toen bleek dat het eigenlijk een onderdeel was
van een groter geheel, werden we nieuwsgierig.”
De broers namen een duik in de geschiedenis van
de Maastrichtse wijk Wijck.
Lange tijd was dit het enige deel van de vesting
Maastricht dat op de oostoever van de Maas lag,
het overgrote deel van de vesting was aan de
andere kant van het water te vinden. Rond 1850
liet de rijke grootindustriëlen-familie Regout er
net buiten de stadswallen een villa bouwen. Nog
geen twintig jaar later werd de vesting opgeheven en kon de stad uitbreiden tot buiten de
muren. Langzaam maar zeker werd het buitenhuis omsingeld door nieuwbouw. In het gebied
lag één van de stations die Maastricht rijk was. Er

werd een boulevard aangelegd die treinreizigers
een indrukwekkende entree tot de binnenstad
moest bieden. Langs de brede straat verrees chique bebouwing waarin de villa werd opgenomen.
Begin 20e eeuw was het niet langer een fraai vrijstaand buitenhuis maar een markant pand op de
hoek van de Stationsstraat en de Spoorweglaan,
pal tegenover het nieuwe station. Daarmee was
de transformatie nog niet gedaan. In de jaren
dertig was de voormalige Regout-residentie hotel
Rosier geworden. Toen dat na twintig jaar ter
ziele ging, werd het grote pand in drieën gesplitst
en kreeg elk deel een andere functie.

Te weinig en te veel

“Toen we de geschiedenis van het pand hadden achterhaald, leek het ons mooi om er weer
een hotel van te maken”, zegt Michel Maes. Het
leegstaande deel alleen was daar echter te klein
voor. Het verwerven van aangrenzende panden
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Waar de voorgevel beschermd stadsgezicht is,
moest de bestaande kamerindeling worden
aangehouden. Daardoor heeft Kaboom Hotel
ook een aantal ruimere vierpersoonskamers.

Je wilt
ontzorgd
worden
was hiervoor noodzakelijk. Alleen was er ook nog
de zogenaamde Hotelnota waarmee Maastricht
sinds 2008 poogt een goed evenwicht tussen
vraag en aanbod op de hotelmarkt te realiseren.
Die balans dreigde namelijk uit het lood te geraken; te veel kamers in verhouding tot het aantal
gasten. Vooral in het drie en vier sterren-segment
bestond een overschot; daar mocht volgens de
nota niets meer bijkomen. Maes Vastgoed moest
het dus in een van de andere categorieën zoeken.
Vijf sterren was geen optie, al was het maar
omdat de ruimte voor de benodigde faciliteiten
ontbrak. Dus moest het een één of twee sterren
hotel worden, een budgethotel. Maar dan wel
een budgethotel volgens een bijzonder concept.

Anders dan anders

Samen met exploitant La Bergère Group, architect SATIJNplus en interAlter interieurarchitecten

36 MEBEST

mb04_hotel_kaboom.indd 36

werd het verrassende Kaboom Hotel ontwikkeld,
een low cost hotel met een high-end uitstraling.
Gasten moeten het doen zonder ligbad, daarvoor
in de plaats hebben ze wel een regendouche.
Kleerkasten ontbreken maar de kamers hebben
heerlijke grote Aupingbedden. 160 stuks heeft
Kaboom Hotel er daarvan, verdeeld over 63 kamers. Ook daarmee wijkt het af van het traditionele concept van twee personen per kamer. Dat
is wel min of meer noodgedwongen gedaan. Het
hotel bestaat immers uit verschillende panden
en die hebben elk verschillende indelingen. “Een
deel van de panden was beschermd stadsgezicht,
herenhuizen met grote kamers”, zegt Michel
Maes. “Daarvan konden we in ieder geval aan
de straatkant de indeling niet wijzigen.” In die
tot wel 27 m2 grote kamers kunnen vier tot zes
personen slapen. De kleinere kamers, met 11 tot
14 m2 geschikt voor twee personen, zijn voor-
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namelijk in het nieuwgebouwde deel van het
hotel te vinden. “Er was een gedeelte van het
oude hotel Rosier waar in de loop van de jaren
zoveel aan verbouwd en gedaan was, dat er geen
bezwaar was als we daar wat veranderingen in
aanbrachten”, licht Michel Maes toe. “We hebben ondermeer de enkele bovenverdieping van
de oude villa gesloopt en vervangen door drie
nieuwe bouwlagen.”

Licht bouwen

Drie verdiepingen wegen meer dan één dus
er moest licht gebouwd worden door aannemer Marcel Nederlands. De constructie van de
opbouw is daarom grotendeels in houtskelet
uitgevoerd. De tussenwanden en -vloeren zijn
eveneens licht gehouden. Gyproc bracht daarvoor
een uitgebreid advies uit aan Gebroeders Maes.
Op de balklaag is underlayment aangebracht met

isolatiemateriaal eroverheen. Daarop zijn Lewisplaten gelegd waar beton op werd gestort. De
vloeren zijn vervolgens afgewerkt met egaline en
een vloerbedekking. Aan de onderzijde is tussen
de balken een 75 mm dikke deken steenwol aangebracht. Het geheel is dichtgezet met een laag
15 mm dikke Glasroc F beplating en een laag 12,5
mm dikke Gyproc A beplating, gemonteerd op
een PlaGyp-S afhangsysteem. “Het geheel is 60
minuten brandwerend”, zegt Michel Maes. “Dat
is tweemaal zoveel als vereist in bestaande bouw,
maar het is een hotel. Er slapen dus veel mensen
in en dan wil je dat het echt veilig is.”

Bovengemiddelde prestaties

Voor de gangwanden en het merendeel van
de kamerscheidende wanden is het SoundBloc
systeem van Gyproc gebruikt. Dat bestaat uit
een enkel skelet van AcouSud C- en U-profielen
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dat aan beide zijden is beplaat met twee lagen
Gyproc dB platen van 12,5 mm dik. De spouw is
opgevuld met 60 mm Isover glaswol. De wanden
zijn 60 minuten brandwerend en ze presteren
voor de luchtgeluidsisolatie met DnT,A.K = 54 dB.
En dat terwijl de SoundBloc-wanden maar 125
mm dik zijn. Een reguliere wand heeft 145 mm
nodig om diezelfde prestatie te leveren.
Het is niet precies wat je verwacht in een budgethotel, zo’n product uit het topsegment. Toch
vindt Michel Maes de keuze voor SoundBloc niet
onlogisch. “We hadden te maken met renovatie
en herinrichting in combinatie met nieuwbouw”,
zegt hij. “Je hoeft dan niet overal op dezelfde
manier te bouwen maar ik wilde bij voorkeur
met één systeem werken. Welk systeem dat zou
worden, werd gedicteerd door de nieuwbouw,
daar moesten we licht bouwen. SoundBloc was
daar gewoon een goede keuze voor. Het levert
uitstekende prestaties waar Gyproc ook nog eens

levenslange garantie op geeft. En je wint er ook
nog eens ruimte mee. Ook al is je budget beperkt,
je wilt toch zo goed en zo mooi mogelijk bouwen.”

De druk van Andre Rieu

Diezelfde filosofie werd ook aangehangen door
de bouwploeg, aannemer Marcel Nederlands,
stukadoors Guilbert Maes en Fons Sibels en Roger
Dohmen van materiaalleverancier Thiessens. Ze
werken vaker voor gebroeders Maes en kennen
hun wensen, en elkaar. “Er zat ontzettend veel
druk op dit project”, zegt de aannemer. “We zijn
vorig jaar na de bouwvak gestart en op 1 juli
moest het hotel klaar zijn om gasten te ontvangen.” Een kort tijdsbestek voor zo’n complex
bouwproject, maar wel een harde datum. Begin
juli was namelijk het begin van de Andre Rieuconcerten en dan is er in Maastricht en omgeving
geen hotelbed meer vrij. De enige manier om
alles op tijd te kunnen realiseren, was werken

Kaboom Hotel
bestaat uit een aantal
verschillende panden,
deels bestaand, deels
nieuw. Je zit dat nog
het beste aan de
achterzijde, vanaf het
loungeterras.
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In de badkamers van
Kaboom Hotel zul je
geen ligbaden vinden
maar een éénsterrenuitstraling hebben ze
bepaald niet.

Bij voorkeur
met één
systeem
werken

met een uitgekiende en tegelijk tamelijk flexibele
planning. Zo moest de verdieping nog worden
gesloopt terwijl op een andere plek al druk aan
de nieuwbouw werd gewerkt. Op die manier kon
het opbouwen van de nieuwe verdiepingen in de
wintertijd worden gedaan. “Als je met houtskelet
bezig bent, dan heb je weinig last van de weersinvloeden”, zegt Marcel Nederlands. “Ook als het
vriest kun je er mee doorgaan, in tegenstelling
tot bijvoorbeeld metselwerk.”

Bouwen met handen én hoofd

Stukadoors Guilbert Maes en Fons Sibels zijn in
april gestart met hun werk, in het oude gedeelte
van het pand. Ze werkten met LP Excellent gips
van Gyproc. “Een topproduct”, zegt Fons Sibels.
“In het oude deel hadden we veel gips nodig om
de muren weer in het lood te krijgen, op som-

mige plekken gingen we wel 10 centimeter dik!
Met dit materiaal kan dat gewoon.” Net als bij de
wanden en de plafonds speelden ook de garantie
een rol bij de keuze. Door in het Gyproc-systeem
te werken, was StucGarant van toepassing; dat
wil zeggen tien jaar garantie op de hechting van
het stucwerk.
Voor de verwerking van de LP Excellent gebruikten de stukadoors een pomp, de PFT G5. “Niet
om meer meters te kunnen maken maar om de
lichamelijke belasting te beperken en vanwege
de kwaliteit”, zegt Guibert Maes. Ook vanuit
logistiek oogpunt was het zeer praktisch om met
een pomp te werken. De machine stond op de 1e
verdieping. Er zat 20 meter slang aan zodat daarvandaan gemakkelijk elke plek in het gebouw kon
worden bereikt. Uitermate handig in dit project
waarin niet zozeer volgens een vooraf bepaalde
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Het gros van de gangwanden en de kamerscheidende
wanden is met het zeer goed
isolerende SoundBloc-systeem
van Gyproc gemaakt.

Het was de
enige manier
waarop we
de deadline
konden halen
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Ook met beperkte budgetten
kun je mooi en goed bouwen.

Het nieuwe Kaboom
Hotel ligt recht
tegenover station
Maastricht.

volgorde werd gewerkt als wel volgens het principe ‘Je werkt waar je werken kunt’. “Je loopt door
het gebouw, ziet wat er moet gebeuren en daar
ga je aan de slag”, zegt Guilbert Maes.
Het was ook een kwestie van goed nadenken over
het werk van de andere partijen. “Daarom zijn
we begonnen in het oude deel van het gebouw”,
leggen de stukadoors uit. “Op het moment dat
in het nieuwbouwdeel alle kozijnen werden
geplaatst, hadden wij daar een aantal dagen
werk en kon de aannemer er niet bij. Maar omdat
we in het oude deel al klaar waren, kon hij daar
verder. “Het was de enige manier waarop we de
deadline konden halen”, zegt Marcel Nederlands.
“Samenwerken, communiceren; daar draaide het
om. Het was niet van ‘Ik maak een wand’ en ‘Ik
stukadoor’ maar ‘Wij maken een hotel’.”

Logistieke ontzorging

In dat teamspel was ook een belangrijke rol
weggelegd voor Thiessens Bouw- en Afbouw-

materialen. “Met deze tijdsdruk mocht het niet
gebeuren dat bepaalde materialen niet op tijd
beschikbaar waren”, zegt Roger Dohmen van het
bedrijf uit Maastricht. Bij bouwprojecten in het
centrum van een stad is de logistiek echter vaak
en puzzel. Bouwplaatsen zijn doorgaans niet
makkelijk te bereiken en de opslagmogelijkheden
zijn er negen van de tien keer zeer beperkt. “We
moesten dus goed in de gaten houden hoe het
stond met de voorraad op de bouwplaats”, zegt
Roger Dohmen. Ook met Gyproc zelf hield hij
nauw contact. Er zaten immers wat specifieke
producten bij en die hebben toch een andere
doorlooptijd dan standaardmateriaal. “Het is
allemaal prima gelukt, een telefoontje en binnen
48 uur was het er.” Aannemer Marcel Nederlands
is erg te spreken over dat vaak onderschatte deel
van het traject. “Hoe vaak maak je het niet mee
dat je tig keer moet bellen naar een leverancier?
Dat wil je niet. Je wilt ontzorgd worden en dat is
precies wat Roger heeft gedaan.”
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Je kunt het prima aan de La Bergère Group overlaten

Net binnen de tijd

om met een verrassend hotelconcept te komen.

Ook al kon het samenspel tussen alle partijen
haast niet beter, de aannemer durfde nauwelijks
te geloven dat de afgesproken deadline zou worden gehaald. “Volgens afspraak zou 25 juni de
laatste plafondplaat erin moeten. Met nog maar
een week of acht te gaan, zag het er niet naar
uit dat we dat zouden redden. Maar zoals Michel
Maes altijd zegt, ‘Gaat niet bestaat niet.’ Dus het
enige wat we konden doen was positief blijven
en de uitdaging aangaan.” En met succes. 1 juli
kon Hotel Kaboom zijn eerste gasten ontvangen.
“De vroege vogels die al rond een uur of elf kwamen inchecken, keken nog een beetje verbaasd”,
zegt Marcel Nederlands. “De inrichting was nog
in volle gang en overal stonden nog dozen. Maar
een paar uur later was het helemaal opgeruimd
en klaar.”

Gaat niet
bestaat niet
42 MEBEST

mb04_hotel_kaboom.indd 42

Kaboom Hotel Maastricht
Opdrachtgever: Gebroeders Leon
en Michel Maes, Maastricht
Architect: SATIJNplus Architecten bv, Born
Interieurarchitect: interAlter
interieurarchitecten, Maastricht
Aannemer: Aannemers- en timmerbedrijf
M. Nederlands bv, Valkenburg
Stukadoor: Stucadoors-/Bouwbegeleidingsbedrijf Guilbert Maes, Maastricht en
Stukadoorsbedrijf Fons Sibels, Maastricht
Bouwmaterialen: Thiessens Bouw- en
Afbouwmaterialen, Maastricht
Leverancier gips wand- en plafondsystemen
en stukadoorsmateriaal: Saint-Gobain
Gyproc Nederland, Vianen
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