Deze zomer opent café-restaurant
Hotel Prinsenhof in hartje Groningen
zijn deuren. Van Wijnen Groningen B.V.
nam de renovatie en verbouw van het
eeuwenoude pand op zich.
Hoteluitbater Jacques Muller is
vastbesloten om er een succes
van te maken.

Hotel met historie
Met de Prinsenhof koos Jacques Muller
samen met Frank Verbeek en Wessel Zijp
voor een opvallend karakteristiek pand.
Een rijksmonument bovendien dat in het
verleden tal van functies had. Zo werd het
onder meer gebruikt als klooster en als
onderkomen van de regionale omroep
RTV Noord. Muller: “Doordat het pand
steeds voor andere doeleinden werd
gebruikt, is het te pas en te onpas binnenste buiten gekeerd. Voordat wij erin trokken,
stond het alweer enkele jaren leeg. Samen
met het Groninger Monumenten Fonds en
Van Wijnen hebben we onze schouders
onder de herbestemming gezet.”

Hand in hand
“De Prinsenhof is een mooie aanvulling op
het huidige horeca-aanbod in Groningen”,
vindt Muller. “Nergens in de stad gaan
historie en comfort zo hand in hand als bij
ons.” De uitkomst van de renovatie en

verbouw is een viersterrenhotel met 34
kamers en suites die allemaal verschillend zijn. Muller: “In het grand café met
lounge, dat wordt geëxploiteerd door
Wessel Zijp, serveren we afternoon tea
en gebak. Alles vers gemaakt door onze
huispatissier. Het á la carte-restaurant
biedt een mooi uitzicht op de Prinsentuin.”
Verder wordt de Prinsenhof voorzien van
terrassen, vergaderruimtes en een sfeervolle gewelvenkelder waar in ontspannen
sfeer kan worden geborreld.
De horecaondernemers hielden in hun
plannen rekening met de voorwaarden van
het Monumenten Fonds. Muller: “Daar
mag je bij een rijksmonument natuurlijk
niet zo maar aan voorbijgaan. Daarom
werd het gebouwencomplex eerst uitvoerig geanalyseerd en in kaart gebracht.”
Vervolgens zijn de aanpassingen aan het
gebouw die in het verleden zijn gedaan,

zoveel mogelijk verwijderd. Het geraamte
van de Prinsenhof bleef volledig intact.
Muller: “De authentieke onderdelen zijn
wel nauwkeurig gerestaureerd.” Voor de
afwerking van het pand kozen de horecaondernemers voor traditionele materialen.
Deze verwerkt Van Wijnen op gedetailleerde wijze in het pand. De horecaondernemers hebben met de Prinsenhof
geen doorsnee bouwproject ‘in handen’.
“Het gebeurt niet vaak dat een eeuwenoud pand in ere wordt hersteld. We zetten
met de Prinsenhof dus iets heel bijzonders
neer. Ik ben er zeker van dat de sfeer ook
veel gasten zal aanspreken.”
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