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Boutiquehotel STAATS, gevestigd op een
steenworp afstand van het eeuwenoude
stadscentrum van Haarlem, biedt gasten
in elke kamer een andere beleving. Door
te spelen met diverse stijlen, kleuren en
afwerkingen geeft designbureau ESTIDA
uit Amsterdam in dit karakteristieke pand
een indrukwekkend visitekaartje af.
De 21 kamers en suites van het in
augustus 2017 geopende hotel worden alle
gekenmerkt door de hoge plafonds en dito
ramen. Verder is elke kamer een ervaring
op zich. Het ene gastenverblijf heeft rauwe
rafelrandjes, de ander ademt klassiek en in
het volgende worden high-end en simpel op
prettige wijze gecombineerd.
‘Mijn compagnon Michel Ruijgrok wilde
laten zien wat hij met zijn designbureau
in huis heeft en op die manier de ideale
verblijfsomgeving creëren’, vertelt Claudia
van den Berg, managing director en
eigenaar van boutiquehotel STAATS. ‘Een
verblijf hier moet voelen alsof je bij goede
vrienden op bezoek bent: kleinschalig,
intiem, omarmend.’
De vintage meubels, de verzamelstukken,
de verrassende stijlcombinaties, en, niet
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te vergeten, het compleet gerenoveerde
restaurant trekt ook een breed segment
gasten. ‘Kunstzinnige mensen, zakelijke
bezoekers, toeristen en romantische
koppels’, somt Van den Berg op. ‘Zij kiezen
bewust voor de combinatie van huiselijkheid
en beleving. Je kunt hier net zo lekker een
kop koffie drinken in je kamer als in de
lounge.’
Esthetiek was leidend tijdens de bouw van
het Haarlemse hotel. Daarom werd voor
alle kamers gekozen voor watersystemen
van GROHE. ‘Je hoeft niet met alles een
statement te maken, maar het moet wél
kloppen.’ Van den Berg is in het bijzonder
te spreken over de GROHE naam bij het
vrijstaande bad in een suite. ‘Als je zo’n bad
hebt, dan moet daar wel iets moois bij.’
Streven naar perfectie was echter niet
aan de orde. Op sommige kamers
zijn bouwkundige ingrepen bewust
zichtbaar gelaten. ‘Het hoeft niet te
gelikt. Een rafelrandje geeft ook een stuk
speelsheid en ontspanning. Soms maken
onvolkomenheden de sfeer.’
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Verrassende stijlcombinaties trekken een
brede doelgroep van reizigers.
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De Royal Suite van 55 m2 is voorzien van
een vrijstaand bad met de elegante Essence
Badmengkraan van GROHE.

3

Het karakteristieke pand uit 1892 kreeg in
2017 nieuw leven als boutiquehotel.
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Het GROHE Sensia Arena douchetoilet sluit
naadloos aan op de klasse van de suites.
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‘Je hoeft niet met alles een statement te
maken, maar het moet wél kloppen’, zegt
managing director Claudia van den Berg over
de watersystemen van GROHE.

