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Carmen Freudenthal en Elle Verhagen
creëerden de portretten die de
gangen sieren.

Designhotel CitizenM

Tekst Ingeborg van Lieshout

Comfort op 14 vierkante meter

Design en betaalbaar, past dat op één
hoofdkussen? Wel in de filosofie van
CitizenM, een innovatief hotelconcept van
eigen bodem dat op het punt staat de
wereld te veroveren. Het eerste designhotel
werd onlangs op Schiphol geopend.
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Het McDonald’s-systeem, maar dan
met stijl toegepast op hotels
Stel, je rijdt in je zuinige Smart naar de luchthaven en stapt
aan boord van een vriendelijk geprijsde Transavia-vlucht
voor een inspirerende citytrip. Maar waar in die wereldstad
ga je overnachten? Een betaalbare, centraal gelegen
hotelkamer staat meestal synoniem voor een onrustige
nacht vol straatrumoer. Zo niet in CitizenM, een designhotel
met een superkingsize bed, lakens van Frette, een
regendouche, meubels van Vitra én een groot geluiddicht
raam. En dat alles voor maar 69 euro per nacht. Hoe dat
kan? ‘Een CitizenM-kamer bevat alleen dat wat echt nodig
is,’ zegt Rattan Chadha (59), directeur van het Nederlandse
hotelconcept en tevens oprichter van modelabel Mexx.
‘De moderne wereldburger – de M in de naam staat
voor Mobile – bezoekt geen stad om in zijn hotel te
blijven. Dus vind je in de 230 kamers geen chocolaatje op
het kussen, geen minibar en geen bureau. Maar wel luxe
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én comfort. En dat op slechts veertien vierkante meter.’
Doordachte luxe, zo blijkt al snel. In de console van de
goed verlichte make-upspiegel zijn stopcontacten verwerkt
waarin stekkers passen van over de hele wereld. Aan de
achterzijde van het paneel blijkt een manshoge passpiegel
verstopt. De koffer past – opengeslagen – in een lade onder
het bed. Verlichting, televisie én gordijnen laten zich regelen
via één centrale, makkelijk te vinden afstandsbediening.
Architect Rob Wagemans (35) van Concrete Architectural
Associates, bekend van projecten als Supperclub en Coffee
Company, heeft het interieur van het gemiddelde hotel
goed op de schop genomen. Ook de bouw is vernieuwend.
Wagemans: ‘Er is maar één type kamer. Alle kamerunits
worden in een werf aan de Maas in Ridderkerk, van vloer
tot verlichting, opgebouwd, waarna ze op een vrachtwagen
naar de desbetreffende stad gaan. In zeven dagen is de
kamer klaar.’ Het off-site bouwen, de standaardisering,
de kleine ruimtebehoefte en de snelheid waarmee op
een (binnen)stadslocatie zo’n 250 hotelkamers worden
neergezet, maken betaalbare luxe mogelijk.’
Het is het McDonald’s-systeem toegepast op hotels,
maar dan met stijl. Waar ter wereld je ook bent, je weet
precies wat je te wachten staat. En dat gaat verder dan de
24-uursservice en het interieur. ‘Had je vorige keer de elfde
kamer links van de lift, dan krijg je die bij een volgend bezoek
weer. Ook al is het in een andere stad,’ vertelt Wagemans.
Het eerste CitizenM-hotel werd in juni op Schiphol geopend.
Het volgende verrijst in de Amsterdamse Beethovenstraat.
Daarna verhuist het compacte luxeconcept naar de centra
van Glasgow, Berlijn en Londen en naar metropolen op
andere continenten. Tot er over vijf jaar wereldwijd zo’n
dertig CitizenM-hotels open zijn. ≤
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1 Het interieur van privéjachten
en -jets diende als inspiratiebron.
Door toilet en douche in glazen
cilinders te plaatsen, ontstaat
ruimtelijkheid. 2 Uitzicht op
Schiphol vanuit het bed dat is
opgemaakt met Frette-linnen.
3 Met de Philips Moodpad bedien
je via gratis wifi-televisie gordijn
en verlichting in verschillende
voorgeprogrammeerde sferen.
4 Meubels van Vitra en foto’s van
Mario Testino sieren de kamers
en openbare ruimten. 5 Vitrameubels sieren de lobby.
6 De Canteen heeft een
kleine kaart, met onder meer
sandwiches, salades en sushi.

CitizenM
Jan Plezierweg 9, SchipholAmsterdam
(085) 580 01 00,
www.citizenm.com

