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1 De Love Suites werden medio

2010 opgeleverd. De Adam

en Eve Suite zijn met het hyper-

moderne interieur echt iets voor

de gevorderde designliefheb-

ber, meent gastheer Mathias

Dekeyzer. ”Die gaan qua 

design nét even een stapje 

verder dan de andere suites.” 

2 Het kasteeldomein waar de sui-

tes deel van uitmaken, ligt mid-

den in een natuurgebied. Het

stadscentrum van Maastricht 

bevindt zich op 3 km.

3 De suites bevinden zich in het

voormalige koetshuis van het

kasteel De Hoogenweerth.

Kasteel De Hoogenweerth ligt op een schiereiland aan de oevers van de 

Maas op enkele minuten van het stadscentrum van Maastricht. Het voormalige 

koetshuis van het jachtkasteel herbergt zeven luxe designsuites. 

MODERNE SUITES
in voormalig koetshuis

3

2

De ligging is perfect. Net buiten de drukte van de stad
en toch midden in een natuurgebied. De suites vormen
daarmee de ideale uitvalsbasis voor even lekker shop-
pen, een beursbezoek of gewoon een weekendje weg.
Getrouwd wordt er ook: het kasteel is een officiële
trouwlocatie en kan in zijn geheel worden afgehuurd
voor feesten en partijen, vertelt Joris Dassen, eigenaar
van het vastgoed en werkzaam als makelaar. Enkele
jaren geleden kon hij het kasteeldomein in zijn bezit
krijgen. Hij twijfelde geen moment. 
Vol overgave en met oog voor detail stortte hij zich ver-

volgens op het verfraaien van exterieur en interieur.
Ook de 4 ha parkachtige tuin moesten er aan geloven.
Dassen schuwt daarbij niet zelf de spade in de hand te
nemen, zoals recent nog bij het planten van enkele
taxushagen. ”Zo ziet het er net iets vriendelijker uit”,
zegt hij vanaf de mediterraans aandoende binnen-
plaats, waar rustige muziek uit luidsprekers voor nog
meer sfeer zorgt. ”Ik ben gek van Italië. Dat heb ik hier
terug willen laten komen.” Speciaal voor het landgoed
kocht hij drie witte pauwen. ”Prachtig toch dat die hier
zo vrij rondlopen? Het maakt het totaalplaatje af.” >>
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4 In de door Niels Maier ontwor-

pen Soft Suite koos Maier voor

een wit interieur en voerde dit

door in de badkamer waar

boven de wastafel van Marike

een kraan naar zijn idee op de

spiegel is geplaatst.

5 De Soft Suite is ingericht met 

designmeubels uit eigen huis

(Quinze en Milan).

Finetunen – De exploitatie van het kasteel en de 
suites is sinds 2009 in handen van Mathias Dekeyzer.
Net als Dassen, jong, enthousiast, ambitieus en met
een tomeloze energie. ”Via een bijbaan in het hier-
naast gelegen restaurant Sofa kwam ik in contact met
Joris. Hij deed het eerst zelf, maar dat was niet meer te
doen. Hij wist dat ik de ambitie had om voor mezelf te
beginnen. Kijk, zoiets is heel hard werken. Maar het
leuke is dat je het kunt uitbouwen en helemaal kunt 
finetunen. Het is echt een levenswerk waar je aan kunt
blijven boetseren.”
Het koetshuis telt zeven suites. Aanvankelijk waren dat
er vier: de comfortabele Beluga Suite, de Sofa Suite,
de Hoogenweerth Suite en de XL Suite. Medio 2010
kwamen daar drie ultramoderne suites bij. ”Het basis-
idee was de beschikbare ruimten optimaal te benut-

ten”, vertelt Dekeyzer. ”Daarom is in elke suite gebruik-
gemaakt van een vlonder waar het bed op staat. Een
ander uitgangspunt was dat het heel modern moest
worden. We wilden de traditionele indeling van een
hotelkamer doorbreken. Tot slot moest er een groot con-
trast zijn tussen het oude koetshuis en het interieur van
de kamer”, legt Dekeyzer het eisenpakket op tafel. 

Love Suites – Voor de realisatie werd een beroep
gedaan op twee interieurarchitecten uit de regio: 
Matthieu Bruls, van Bruls en Co en Niels Maier van
Studio-n.nl. De eerste tekende voor het ontwerp van de
Love Suites. Het grijs dat de boventoon voert in deze
hypermoderne kamers wordt doorbroken door roze
(Eve) en oranje (Adam) kleuraccenten. Opvallend is 
de vrijstaande badkuip van Jee-O midden in de kamer.
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Kasteel De Hoogenweerth

Eigenaar vastgoed: Joris Dassen

Exploitant/eigenaar

hotelbedrijf: Mathias Dekeyzer

Interieurarchitecten: Niels Maier (Soft Suite),

Bruls en Co (Love Suites)

Kranen: Cisis

Bad: Jee-O

WC: Geberit

Tegels: Mosa

Wasbak Soft Suite: Marike

Wastafel Love Suites: Bruls en Co

Verlichting: Modular

6 Om de ruimte in de vertrekken

optimaal te benutten, is een

zwevende vlonder geplaatst die

als slaapplaats dient. Een vrij-

staand bad van Jee-O werd

midden in de suite geplaatst.

7 Designkranen van Cisis maken

het wastafelontwerp van Bruls

en Co af. 

De roestvast stalen wastafelplaat werd speciaal voor de
Love Suites ontworpen door Bruls en Co, net als de love
chair. ”Het was de bedoeling de gast kennis te laten
maken met de architect zelf”, verklaart Dekeyzer. Ook
de door Niels Maier ontworpen Soft Suite is ingericht
met designmeubels uit eigen huis (Quinze en Milan).
Maier koos voor een wit interieur en voerde dit door in
de badkamer waar boven de wastafel van Marike een
kraan naar zijn idee op de spiegel is geplaatst.
Met deze laatste aanwinsten heeft kasteel De Hoogen-
weerth een heel divers aanbod aan suites te pakken.
”Het leuke is dat er voor iedereen, van elke leeftijd,
een passende suite is. Met custom made-service”, 
aldus Dekeyzer. ”The sky is daarbij the limit. Ik breng
bijvoorbeeld geregeld gasten naar de stad met de 
Jaguar van het hotel.”
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