
Valk Exclusief hotel • Best

Een mooie zijaanblik 
op het hotel.
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Nieuw, duurzaam Valk    

BREEAM Outstanding is het streven

Exclusief hotel langs de A2
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De balkons zijn pas geplaatst nadat de hele gevel gereed was.

Valk Exclusief hotel • Best
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Er komen drie restaurants in het hotel, 
waaronder een Skybar op de twaalfde 
verdieping. Verder zullen er vergader- en 
congresfaciliteiten zijn, fitness- en 
wellnessruimten en een uniek, 25 meter 
lang zwembad. Op het dak van de tweede 
verdieping wordt een riante daktuin 
aangelegd. Ondanks al deze luxe wordt het 
een van de duurzaamste hotels van 
Nederland, zegt Jimmy van Eijndhoven. 
Hij is Projectcoördinator Nieuwbouw bij 
Huybregts Relou, dat de bouw realiseert 
in opdracht van het Van der Valk-concern. 
Huybregts Relou maakt deel uit van VB 
Groep, een groep solide familiebedrijven 
actief op het gebied van ontwikkeling en 
bouw.

BREEAM Outstanding
“De ambitie is om het BREEAM 
Outstanding certificaat te behalen”, zegt 
Van Eijndhoven. “Het ziet er naar uit dat 
dit ook gaat lukken. De duurzaamheids-
eisen hebben voornamelijk consequenties 
voor de installateurs, die rechtstreeks in 
opdracht van Van der Valk werken. Voor 
ons heeft het vooral procesmatige 
gevolgen. Zo moeten we de bouwplaats 
anders inrichten dan we gewend zijn en 
moeten we afval op de juiste manier 
verwerken. Ook hebben we 
onderaannemers en leveranciers 
geselecteerd die kunnen omgaan met deze 
duurzaamheidsambitie en daarvoor de 
juiste certificaten kunnen overleggen.”

Korte lijntjes
Huybregts Relou is als hoofdaannemer 
verantwoordelijk voor de ruwbouw, de 
gevel, het dak en de grove afbouw. De 

Rond de jaarwisseling wordt een nieuw Valk Exclusief hotel in gebruik genomen, dat gebouwd wordt pal naast 
de A2 in Best, net ten noorden van Eindhoven en vlakbij Eindhoven Airport. Het hotel zal o.a. beschikken over 198 
kamers, waaronder 32 luxe suites met sauna’s en bubbelbaden. 

Best • Valk Exclusief hotel

‘Er is een goede onderlinge verstandhouding, 
wellicht omdat we allebei familiebedrijven zijn’

uiteindelijke afbouw en inrichting gebeurt 
onder verantwoordelijkheid van Van der 
Valk zelf. Ook werken de installateurs 
rechtstreeks in opdracht van Van der Valk. 
Levert dat geen coördinatieproblemen op? 
Van Eijndhoven: “We voeren nu al bijna 
tien jaar opdrachten uit voor Van der Valk, 
dus we kennen elkaar heel goed. Zij weten 
hoe wij werken en omgekeerd. Er is ook 
een heel goede onderlinge 
verstandhouding, misschien wel omdat 
we allebei familiebedrijven zijn. Daar zijn 
de lijntjes vaak toch wat korter, vindt er op 
een wat informelere manier contact plaats. 
Ook met de installateurs is de verhouding 
prima. Wij coördineren alles, alsof zij in 
opdracht van ons werken.”

Unieke gevel
Hoewel het hotel veel uitzonderlijke 
aspecten heeft, zoals het 25-meter bad op 
de tweede verdieping, de daktuin compleet 
met bomen en de zwevende gebogen trap 
in de lobby, is het toch de gevel die volgens 
Van Eijndhoven het meest uitzonderlijk 
is aan het project. “De balkons zijn pas 
geplaatst nadat de hele gevel gereed was. 
In de ruwbouwfase hebben we de kou-
debrug-verankeringssystemen ingestort, 
die door Granito, de leverancier van de 
balkons, waren aangeleverd. Een speciaal 
frame zorgde ervoor dat die verankeringen 
precies op de juiste plek terecht kwamen. 
Bij het zakken van de steiger hebben we 
daarna de balkons gemonteerd.” 
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Samen bouwen 
aan een duurzame 
toekomst

0499 - 483 483
info@hrson.nl
huybregts-relou.nl

Het hotel zal o.a. beschikken over 198 kamers, waaronder 32 luxe suites.

IndustrieBouw juli 2022 • 28



Best • Valk Exclusief hotel

Hoofdconstructeur 
Faas & Van Iterson: 

berekenen, tekenen én 
controleren   

Ingenieursbureau Faas & Van Iterson is 

hoofdconstructeur van het nieuwe Valk Exclusief 

hotel in Best. Directeur/constructeur Jan van Iterson 

belicht deze rol: “We hebben de 

hoofddraagconstructie berekend en getekend. Daarna 

hebben we alle tekeningen en berekeningen van 

leveranciers en onderaannemers gecontroleerd op 

uitgangspunten en ingediend bij de gemeente. 

Daarbij is gebruik gemaakt van een BIM model, dat 

door aannemer Huybregts Relou werd gecoördineerd.”

Essentieel voor het ontwerp zijn de stabiliteitskernen, 

waarin zich de liften en trappenhuizen bevinden. Van 

Iterson: “Die staan op een grote poer, met daaronder 

vibropalen die hart-op-hart anderhalve meter staan. 

De onderste twee verdiepingen zijn in het werk 

gestort. Die hebben wij uitgewerkt. Hogerop is het 

prefab beton, dat getekend en berekend is door de 

leverancier.” 

Daktuin
Van Iterson noemt verder de dakvloer op de tweede 

verdieping speciaal. “Daar komt een daktuin, die 

plaatselijk belastingen oplevert van wel 750 kilo per 

m². Daar hebben we in de kanaalplaatvloer 

geïntegreerde stalen liggers toegepast.”

‘We hebben de hoofddraagconstructie 
berekend en getekend’

WWaattttssttrraaaatt  5522    SSaasssseennhheeiimm  ||  TT  00225522  223344  995500  ||  iinnffoo@@ffaaaasseennvvaanniitteerrssoonn..nnll  ||  wwwwww..ffaaaasseennvvaanniitteerrssoonn..nnll
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Bouwcenter Swinkels 
levert kalkzandsteen   
Bouwmaterialenhandel Bouwcenter Swinkels uit 

Lieshout leverde voor de ruwbouw van het Valk 

Exclusief hotel onder meer de kalkzandsteen blokken 

en elementen voor de binnenwanden. Ron van Gompel, 

hoofd verkoop buitendienst bij Swinkels, vertelt erover. 

“Het is op dit gebied een van onze grotere werken van 

de afgelopen jaren. Vanwege de omvang en de 

schaarste op de markt hebben we meteen contact 

opgenomen met leverancier Xella, om de aantallen en 

de looptijd van de levering vast te leggen.”

Overleg
“In overleg met de fabriek en op verzoek van aannemer 

Huybregts Relou zijn de blokken op europallets 

geplaatst, in plaats van de gebruikelijke Silka pallets. 

Dat vereenvoudigde het transport op de bouwplaats.”

Vaste partner
Van Gompel is trots dat Bouwcenter Swinkels heeft 

bijgedragen aan het project. “Huybregts Relou, 

waarvoor we al jaren bouwmaterialen leveren, is een 

toonaangevend bouwbedrijf, die dit mooie hotel op een 

geweldige zichtlocatie langs de A2 heeft gebouwd.”

Eindhoven
Ekkersrijt 7202
5692 HE Son
tel. 0499-477144 

Einhoven De Hurk
Lodewijkstraat 16
5652 AC Eindhoven
tel. 040-3689290

’Ik profiteer dagelijks van de 
kennis van PontMeyer’’.

TOM ODIJK, ODIJK TIMMERWERKEN                       

TOM BOUWT BETER  
MET PONTMEYER

www.pontmeyer.nl

‘We blijven onszelf 
verbeteren op het gebied 

van duurzaamheid’   
Hout- en Bouwmaterialenhandel Pontmeyer Eindhoven 

leverde FSC-gecertificeerd hout en plaatmateriaal voor 

de bouw van het nieuwe hotel, dat gebouwd wordt 

met de ambitie om een BREEAM Outstanding score te 

behalen. Manager Joris Roelofs vertelt wat Pontmeyer 

daarvoor doet. 

“We leveren al jaren materialen aan Huybregts Relou. We 

werken heel prettig samen, bijvoorbeeld bij het vinden 

van gecertificeerde alternatieven wanneer de bestelde 

materialen niet verkrijgbaar zijn. Net als Huybregts 

Relou volgen wij een proactief beleid op het gebied van 

maatschappelijk verantwoord ondernemen. We bewaken 

continu de kwaliteit en voortgang van alle processen die 

verband houden met milieu en certificering binnen onze 

organisatie. Alles wordt vastgelegd in een database. 

Daarin staan afspraken over certificering, maar 

bijvoorbeeld ook alle transportbewegingen. Die zijn 

allemaal op te vragen.”

Roelofs is blij met het project: “Wij proberen ons op het 

terrein van milieu en certificering te blijven verbeteren 

als organisatie. Daarom is het mooi om een bijdrage te 

kunnen leveren aan dit project, met deze 

duurzaamheidsambitie.”
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De samenwerking tussen alle partijen verliep uitstekend gedurende de bouw.
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Het stokje wordt overgedragen
De projectcoördinator is zeer 

tevreden over het verloop van de 

opdracht. “De samenwerking 

tussen alle partijen was 

uitstekend. Met Van der Valk als 

opdrachtgever, architect Teunis-

sen die ook een coördinerende rol 

vervulde, de nevenaannemers, de 

onderaannemers en leveranciers. 

Iedereen heeft zijn beste beentje 

voorgezet. Wij zijn bijna klaar nu, 

waarna Van der Valk met de 

afbouw kan beginnen.”

Best • Valk Exclusief hotel
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Uw duurzame dakpartner

Duurzame daktoepassingen

Waterretentiedaken

Groen- & tuindaken

Leefdaken

Zonnepanelen

Multifunctionele daken

Maatschappelijke meerwaarde

Materialen met DUBOkeur

ISO 14001: milieucerti� cering

Alles is mogelijk op het dak. 
Hier staan we niet altijd bij stil. 
Samen met u kijken we graag 
naar duurzame oplossingen.

Duurzame 
dakbedekking voor 
een duurzaam hotel 

Oranjedak BV is een van de grootste 

dakbedekkingsbedrijven in Nederland. Het bedrijf, 

met vijf vestigingen verspreid over het land, heeft 

naast kwaliteit en innovatie ook veiligheid en 

duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Middels 

boomaanplant compenseert Oranjedak de 

complete CO2 uitstoot van al haar projecten. 

Daarvoor werkt het samen met de non-profit 

organisatie Trees For All.

Gezien de grote aandacht voor duurzaamheid is 

het niet vreemd dat Oranjedak de opdracht 

verwierf om de dakbedekkingen voor het nieuwe 

Valk Exclusief Hotel in Best te verzorgen. Het 

wordt immers een van de meest duurzame hotels 

van Nederland, dat gaat voldoen aan de criteria 

voor het BREEAM Outstanding certificaat. 

Oranjedak Zuid BV, een van de vijf vestigingen 

en net als het hotel gevestigd in Best, voert de 

opdracht uit. Technisch bedrijfsleider Geert Staal 

vertelt welke systemen worden toegepast. “Op 

het dak van de hoogbouw brengen we eerst een 

noodlaag aan, gevolgd door Isomix drukvast C-EPS 

afschotmortel, waar twee lagen dakbedekking 

overheen worden gebrand. 

In verband met opwarming is de toplaag in het 

wit uitgevoerd. Op de tweede verdieping, waar de 

daktuin komt, is een wortelwerende dakbedekking 

aangebracht, bestaande uit een gegoten noodlaag, 

dezelfde Isomix afschotmortel en twee lagen 

gebrande dakbedekking. Daarnaast verzorgen 

we ook nog de dakbedekking van een terras op 

begane grondniveau.”

Op het dak van de tweede verdieping 
wordt een riante daktuin aangelegd.

Valk Exclusief hotel • Best
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Lek 14 • 5751LT Deurne • Telefoon: 06-55527582
E-mail: info@luukmunsters.nl • Internet: www.luukmunsters.nl

Luuk Munsters 
LIJMWERKEN

Kalkzandsteen & BIA zijn het perfecte materiaal voor 
de bouw van structurele muren en wanden. Steeds 
meer opdrachtgevers ontdekken dat. Kalkzandsteen & 
BIA hebben immers veel voordelen.

• Duurzaam • Grote massa • Snel plaatsbaar 
• Rendabelste bouwwijze • Sterk • Milieuvriendelijk

• Uitstekende akoestische eigenschappen

Experts in particuliere en 
grootschalige bouwprojecten

Kalkzandsteen BIA
Munsters 

Lijmwerken wil 
gestaag groeien  

Munsters Lijmwerken uit Deurne verzorgde al 

het kalkzandsteen lijmwerk voor het nieuwe Valk 

Exclusief hotel. 

Onderin het hotel betrof dat handmatig lijmwerk 

voor de vele binnenwanden die zich daar 

bevinden. In de toren vanaf de derde verdieping, 

waar de kamers zijn, ging het om gelijmde 

elementen. Die moesten met een kraantje 

geplaatst worden.

Munsters lijmwerken richt zich op het complete 

pakket lijmwerk voor grote bouwprojecten, in 

opdracht van de grotere aannemers in de regio 

Brabant-Limburg. Een specialisme van het bedrijf 

is het verlijmen van vellingkantblokken. Deze 

hoeven na het verlijmen niet verder afgewerkt te 

worden. Het gaat daarbij om kalkzandsteen 

vellingkantblokken en BIA betonblokken.

Specialisatie als kracht
“We zijn een klein bedrijf”, zegt Luuk Munsters, 

die binnenkort het stokje van zijn vader 

overneemt. “We willen langzaam groeien. Onze 

kracht daarbij is de specialisatie. Lijmwerk kent 

voor ons geen geheimen. Als zich een probleem 

voordoet, dan is dat binnen vijf minuten opgelost. 

Daarvoor hoeft onze opdrachtgever niet terug 

naar de tekentafel.”

Best • Valk Exclusief hotel

‘Als zich een probleem voordoet, dan is 
dat binnen vijf minuten opgelost’
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Betontrappen Tom Hermans

Putten 46 - 2320 Hoogstraten

Tel: 03/605.81.76 - info@bekistingswerken.be

Betontrappen Tom Hermans
Putten 46 - 2320 Hoogstraten - België

Tel: 0032/3-605 81 76 - www.interieurbeton.be

Zwevende ronde trappen als blikvanger 
Als je straks het nieuwe Valk Exclusief hotel in Best betreedt, zullen direct de zwevende ronde trappen opvallen.  Zij 

vormen de eyecatcher in de lobby van het hotel.  Verantwoordelijk voor de betonnen ruwbouw van deze trappen is het 

Belgische bedrijf Betontrappen Tom Hermans.  Eigenaar Tom Hermans is trots op het resultaat.  

“We hebben de trappen in het werk gestort”, vertelt hij. “Dit op basis van tekeningen van de architect en de constructeur. 

Bijzonder is de omvang.  We hebben eerder ronde trappen gemaakt voor de familie Van der Valk, zoals die in Tilburg en 

Deventer. Die waren echter maar één verdieping hoog, terwijl deze over twee verdiepingen gaan.”

Een groot pluspunt bij het project vond Hermans de samenwerking tussen alle partijen. “We hebben vooraf onze 

inbreng kunnen doen gelden, bijvoorbeeld door te pleiten voor lichtere wapeningsstaven.  Zeker bij gebogen trappen 

is het van belang dat de wapening tijdens het aanbrengen met de hand nog een beetje aangepast kan worden.  En ook 

tijdens het werk hebben we heel prettig samengewerkt met alle partijen.”

Er kan heel veel
Behalve betontrappen maakt het bedrijf van Tom Hermans ook inrichtingen in architectuurbeton, zoals balies en 

keukenblokken. Hermans: “Beton komt steeds meer in zwang voor interieurs, en waar anderen nee moeten verkopen 

kunnen wij heel veel wel.”
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De zwevende 
gebogen trap 
in de lobby valt 
meteen op.
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De duurzaamheidseisen hebben o.a. 
consequenties voor de installaties.
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Buurman als opdrachtgever 

Als zwembad-technisch installatiebedrijf verzorgt Lotec de 

filtering, leidingen, pompen en chloorinstallatie van het 

zwembad op de tweede verdieping van het Valk Exclusief 

hotel in Best. “Een bijzonder zwembad”, zegt Toon Loots van 

het Eindhovense familiebedrijf. “Het is vijfentwintig meter 

lang, dat zie je zelden bij een hotel.”

“Bijzonder is ook dat we het chloor ter plaatse maken 

door zout-elektrolyse. Van gewoon keukenzout maken wij 

chloor om het zwemwater te desinfecteren. Met de reststof 

natronloog regelen we de pH-waarde van het water.”

Gemeenschappelijke achtergrond
Het Valk Exclusief hotel en Lotec zijn buren, slechts 

gescheiden door de A2. “Zo zijn we ook in contact gekomen”, 

zegt Loots. “We hoorden van de plannen en zijn eens 

gaan praten, wat resulteerde in deze opdracht.” Ook met 

aannemer Huybregts Relou heeft Lotec een band. “We zijn 

allebei Eindhovense familiebedrijven. Wij bestaan bijna 

honderdtachtig jaar en Huybregts Relou gaat al anderhalve 

eeuw mee. Misschien is het die gemeenschappelijke 

achtergrond, die maakt dat we uitstekend samenwerken. 

Hier, maar ook op andere projecten.”

Best • Valk Exclusief hotel

www.lotec.nl
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Certacon opereert in de markt 
van metselwerkondersteuningen 
(lateien en geveldragers), borst-
weringssteunen, randbekistingen 
en klein ankerwerk.

Hakron-Terwa is producent en 
toeleverancier van producten 
voor betonconstructies in 
prefab- en bouwindustrie.

Hakron is al sinds 1968 
toeleverancier van producten 
voor betonconstructies, 
bekistingen en woningbouw.

Hakron Services biedt als 
dienstverlener extra service 
op het gebied van montage en 
afdichtingstechniek.

montage en afdichtingstechniek

Trendsetters in de bouw

www.hakron.eu

Innovatieve toeleverancier is toegevoegde waarde 
Door grondstof-schaarste, stijgende bouwkosten en personeelstekort, moet de bouwsector steeds innovatiever worden. 

In dat opzicht biedt Hakron als trendsettende toeleverancier een belangrijke meerwaarde. “Zoeken naar innovatieve 

oplossingen en het bieden van maatwerk zit in het DNA van ons bedrijf”, vertelt technisch adviseur buitendienst Emille 

van Beekveld. Ook bij de bouw van het nieuwe Valk Exclusief hotel in Best maakt men daar graag gebruik van.

“Met ons nieuwe logistiek centrum in Harderwijk is onze slagkracht op logistiek gebied verder toegenomen. Onze 

kracht zit in het ontzorgen van bouwbedrijven, onderaannemers en prefab betonfabrieken. Samen met hen zoeken wij 

antwoorden op vragen als hoe kun je slimmer, sneller, beter en kostenbesparend bouwen? In dat kader wordt steeds 

meer gekozen voor prefabricage. Je ziet onze innovatiekracht ook terug in de oplossingen voor de in het werk te storten 

betonnen funderingen, vloeren en wanden. Diverse Hakron-producten kunnen op het werk aangebracht of gemonteerd 

worden door Hakron Services.”

Unieke componenten voor betonwerk
Voor het nieuwe Valk Exclusief hotel leverde Hakron de beton-instort-voorzieningen voor de kelder en de 

wapeningdoorkoppelsystemen voor de bovenbouw. Van Beekveld: “ Het zijn juist dit soort componenten waarmee wij 

ons als toeleverancier voor de bouw onderscheiden.”

Valk Exclusief hotel • Best
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De uiteindelijke afbouw en inrichting gebeurt onder verantwoordelijkheid van Van der Valk zelf.

Best • Valk Exclusief hotel
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Boschdijk 722 in Eindhoven  

040 290 11 60 
 

www.wijneninstallaties.com 
info@wijneninstallaties.com 

Uw installatiespecialist voor: 

Service & 
Onderhoud 

Sprinkler- 
installaties W-installaties Ontwerp & 

Engineering 

Wijnen Installaties 
realiseert weer 

sprinklerinstallatie voor 
Van der Valk 

Wijnen Installatietechniek BV uit Eindhoven realiseerde 

de sprinklerinstallatie en de sprinklermeldinstallatie 

voor het nieuwe Valk Exclusief hotel. 

Het hoge afwerkingsniveau van het hotel komt ook

terug in deze installatie, volgens afdelingsmanager 

Donny van Herpen. “De sprinklerkopjes in de algemene 

ruimtes en de kamers zijn in kleur afgewerkt en netjes 

verzonken in het plafond”, zegt hij. “Zelfs de 

sprinklerinstallatie in de parkeerkelder is 

gepoedercoat en in kleur gespoten, zodat die mooi 

opgaat in de omgeving”. In verband met de kans op 

vorst in de onverwarmde parkeergarage is daar een 

droge installatie aangebracht. In de rest van het 

gebouw gaat het om een natte installatie.

“We hebben al heel wat opdrachten voor Van der Valk 

uitgevoerd”, vervolgt Van Herpen. “We weten 

ondertussen wat we van elkaar mogen verwachten. 

Ook de samenwerking met aannemer Huybregts Relou 

liep perfect. Zij hebben voor ons de betonnen waterput 

gerealiseerd en de opstorting voor de pompkamer. Ook 

hebben ze de benodigde sparingen gecoördineerd en 

aangebracht.”

Geweldig project
“Al met al was dit een geweldig project, waarin we met 

alle partijen op een prettige manier samengewerkt 

hebben. Met Van der Valk en Huybregts Relou, maar ook 

met de E- en W-installateurs, de architect en alle 

onderaannemers. Die goede sfeer werkt 

stimulerend en dat is te zien aan het resultaat.”
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www. 

Comfortabel en snel 
op en neer  

De liften in het nieuwe Valk Exclusief hotel in 

Best zijn afkomstig van Mitsubishi Elevator 

Europe. het in Veenendaal gevestigde bedrijf 

installeerde vier personenliften en een 

goederenlift. De machinekamerloze 

personenliften van het type Nexiez hebben een 

hefvermogen van 1.600 kg ofwel 21 personen. 

Ze gaan met een snelheid van 1,75 meter per 

seconde op en neer tussen de veertien 

stopplaatsen. De goederenlift heeft een 

hefvermogen van 2.500 kg.

“De liften zijn ruim bemeten”, zegt Ronald 

Koedam, sales manager nieuwbouw bij 

Mitsubishi. “De gebruiker zal luxe, comfort en 

ruimte ervaren. Zo geven de liften extra cachet 

aan de openbare ruimtes in het hotel, ook de 

snelheid draagt daaraan bij. Bovendien zijn de 

liften erg duurzaam en energievriendelijk. Ze zijn 

compatible met de eisen voor het 

duurzaamheidscertificaat BREEAM en leveren 

hieraan de maximale bijdrage op het onderdeel 

liften.”

Mantelovereenkomst
Mitsubishi installeerde inmiddels zo’n 150 liften 

voor het Van der Valk concern, verspreid over 

Nederland, België en Duitsland. Koedam: “We 

hebben een mantelovereenkomst met Van der 

Valk voor service en onderhoud voor veel van de 

hotels. De liften voor het nieuwe hotel in Best 

sluiten daarbij aan. Al met al is het project goed 

verlopen, met een fijne samenwerking tussen de 

betrokken partijen. De realisatie is een felicitatie 

waard aan Van der Valk en wij zijn blij dat we 

mochten zorgen voor een zorgeloze verticale 

mobiliteit.”
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40 Kilometer metal stud profiel 

Schelp Bouw & Interieur bracht in de ruwbouwfase van 

het nieuwe Valk Exclusief hotel plafond- en wandsystemen 

aan. Een flinke opdracht volgens eigenaar Joost Schellens. 

“We hebben 40.000 strekkende meter C60/27 profiel 

verwerkt”, zegt hij. “En straks zit er een kleine 15.000 m2 

plafond van ons in. Met enkele aardige details, zoals ronde 

koofjes voor de indirecte verlichting van kolommen. Ook 

maken we losstaande wandjes, speciaal op maat voor 

wastafelmeubels. Dat soort details maken dit werk toch wel 

speciaal.”

Schelp Bouw & Interieur voert het project rechtstreeks 

in opdracht van Van der Valk uit, maar ook aannemer 

Huybregts Relou is geen onbekende voor het Eerselse 

bedrijf. Schellens: “Ook met hen hebben we al vaker op 

een prettige manier samengewerkt. Er werd wel de nodige 

flexibiliteit van ons verwacht in verband met de logistiek. 

Overdag waren de bouwliften zodanig druk bezet, dat we 

aanvankelijk het verticale transport van onze materialen 

’s avonds moesten doen. Maar dat doe je graag als er een 

goede, collegiale sfeer heerst.”

Afbouwfase
In de afbouwfase gaat Schelp Bouw & Interieur nog een 

groot aantal systeemplafonds aanbrengen. Die komen in 

diverse ruimten op de begane grond, de eerste, de tweede 

en de twaalfde verdieping. “Ook dat wordt nog een aardige 

klus”, besluit Schellens. Maar we kijken er naar uit.”

Bouwen met 
toegevoegde waarde!
 
          Meerheide 122

                  5521 DX Eersel
                   
 

 

    

 www.schelpbouw.nl

“Er werd wel de 
nodige flexibiliteit van 

ons verwacht”
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Best • Valk Exclusief hotel

De kamers hebben een indrukwekkend uitzicht.
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Valk Exclusief hotel • Best
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Nieuw hotel biedt haar gasten een kijkje in de 
keuken 

Rosval Production & Development BV speelt met de inrichting van de keukens voor het nieuwe Valk Exclusief hotel in 

Best een echte thuiswedstrijd. “Wij werken regelmatig voor het Van der Valk concern en daar zijn we best een beetje 

trots op”, vertelt Hoofd Verkoop Mari Versantvoort.

Grote open keuken in afwijkende kleurstelling
Blikvanger in het fonkelnieuwe 16 verdiepingen tellende hotel wordt volgens Mari de grote open keuken. “Omdat de 

gasten daar vanuit het restaurant zo in kunnen kijken is er veel aandacht besteed aan het design. Dat is terug te zien in 

de strakke moderne inrichting en met name de kleurstelling. Normaal is een grootkeuken uitgevoerd in standaard RVS, 

maar dat is hier niet het geval.”

Complete keuken- en barinrichting
Naast de complete inrichting van de grote centrale keuken realiseert Rosval samen met twee partners alle koel- en 

vriestechniek voor het hotel. “Tevens verzorgen wij de inrichting voor de in totaal zes bars. Speciaal is de brasserie met 

bar op de 16e etage. Vanuit de brasserie heb je een geweldig uitzicht over Eindhoven. Begin 2023 kunnen de gasten 

het allemaal zelf komen ontdekken.” 

Best • Valk Exclusief hotel
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Valk Exclusief hotel • Best
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Best • Valk Exclusief hotel

www.geelen-beton.nl

Wij storten ons op
het leven. En jij?

Opdrachtgever
Van der Valk, Utrecht

Constructeur
Faas & Van Iterson, Sassenheim

Hoofdaannemer
Huybregts Relou, Son

Dakbedekking
Oranjedak Zuid BV, Best

Prefab betonelementen
Geelen Beton BV, Posterholt

Sprinklerinstallatie
Wijnen Installatietechniek BV, Eindhoven

Zwembadinstallatie
Lotec BV, Eindhoven

Bouwmaterialen
Bouwcenter Swinkels, Lieshout

Lijmwerk
Karel Munsters Lijmwerken, Deurne

Plafond-en wandsystemen
Schelp bouw & interieur BV, Eersel

Hout & plaatmateriaal
Pontmeyer, Eindhoven

Liftinstallatie
Mitsubishi Elevator Europe BV, Veenendaal

Betontrappen
Betontrappen Tom Hermans, Meer

Keuken
Rosval Productions en Developement BV, Best

Bekistingsmaterialen/ankerwerk
Hakron BV, Harderwijk
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