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4 sterrenhotel Gilze-Rijen krijgt 5 sterrenuitstraling
KNX-systeem voor exclusieve beleving van hotelbezoek

Al sinds 1939 staat gastvrijheid in de hotels en
restautants van Van der Valk centraal. Als onderdeel van hun visie legt het concern een steeds
grotere nadruk op het aanbod van diensten.
Diensten die het comfortgevoel van klanten verhogen en daarmee bijdragen aan een gevoel van
exclusiviteit. Een goed voorbeeld daarvan zijn de
nieuwe kamers en suites van Hotel Gilze-Rijen.
Voor het comfortabel schakelen en dimmen van
verlichting wordt ABB’s KNX-systeem ingezet.
“Mede hierdoor krijgt ons 4 sterrenhotel de uitstraling van een 5 sterrenhotel”, aldus mevrouw
Spierings, general manager van Hotel Gilze-Rijen

Van der Valk Hotels & Restaurants
Met 56 vestigingen in Nederland en nog eens 25 hotels in
landen verspreid over de hele wereld heeft het familiebedrijf
Van der Valk Hotels & Restaurants een leidende positie in de
horeca. Een positie die bovendien continu wordt uitgebouwd.
Enerzijds door de aanbouw of ontwikkeling van nieuwe
vestigingen, anderzijds door een steeds breder aanbod van
diensten. Dat aanbod bewijst dat Van der Valk als geen
ander beseft waar de hedendaagse consument en hotelgast
behoefte aan heeft: comfort, een gevoel van exclusiviteit en
persoonlijke aandacht. Die beleving wordt bereikt door de
manier waarop de nieuwe Superior Rooms en Superior Suites
van Hotel Gilze- Rijen zijn ontworpen en ingericht.
Comfortgevoel
Aan het luxe gevoel wordt verder bijdragen door de comfortabele manier waarop de verlichting wordt geschakeld
en gedimd. Hiervoor vertrouwde het bedrijf op ABB’s i-bus®
KNX-systeem. Nauw betrokken bij de keuze en installatie van

het systeem is Robbert van der Laar, projectmanager van
Techval. Techval, een vaste waarde binnen het Van der Valk
concern, bestaat inmiddels 17 jaar en is actief op het gebied van grootkeukenapparatuur, levering van materialen en
elektrotechnische installaties. Een jong en dynamisch team
van 40 medewerkers, verzorgde niet alleen de aanleg en
installatie van het KNX-systeem maar maakte zich ook de
programmering ervan volledig eigen. Daarbij wist men zich
ondersteund door de uitgebreide kennis en ervaring die ABB
met het systeem heeft. “Als 4 sterrenhotel Gilze-Rijen krijgt 5
sterrenuitstraling KNX-systeem voor exclusieve beleving van
hotelbezoek Al sinds 1939 staat gastvrijheid in de hotels en
restautants van Van der Valk centraal. Als onderdeel van hun
visie legt het concern een steeds grotere nadruk op het aanbod van diensten. Diensten die het comfortgevoel van klanten
verhogen en daarmee bijdragen aan een gevoel van exclusiviteit. Een goed voorbeeld daarvan zijn de nieuwe kamers en
suites van Hotel Gilze-Rijen. Voor het comfortabel schakelen
en dimmen van verlichting wordt ABB’s KNX-systeem ingezet.
“Mede hierdoor krijgt ons 4 sterrenhotel de uitstraling van een
5 sterrenhotel”, aldus mevrouw Spierings, general manager
van Hotel Gilze-Rijen hotel wil je gasten het zoveel mogelijk
naar de zin te maken. Dat kan bijvoorbeeld door ervoor te
zorgen dat hij niet de hele kamer door hoeft om de verlichting
aan te doen of deze te regelen. Gasten zijn steeds vaker op
zoek naar comfort. Daar getuigen onze nieuwe kamers van
en daar hoort techniek bij die dat comfortgevoel versterkt. Je
merkt ook dat domotica en comfortfuncties door een steeds

Kaartlezer als energiebesparing
Voor de hotelgast begint de eerste kennismaking met het
KNX-systeem al bij binnenkomst. “Bij binnenkomst steekt de
gast zijn kaart waarmee ook de deur wordt geopend in de
kaartlezer die geïntegreerd is in het Busch-Jaeger schakelmateriaal”, aldus Robbert van de Laar. “De halogeenverlichting
in de kamer en de volledig in glas uitgevoerde badkamer
gaat daarmee automatisch aan. Ook de LED-verlichting die
onder het bad is aangebracht en voor een stijlvol effect zorgt,
gaat automatisch aan. Uit oogpunt van energiebesparing is
de halogeenverlichting afgesteld op 85% van het maximale
vermogen. Het dimmen van de verschillende verlichtingspunten verloopt via dimmers die in de solo ®-schakelaars van
Busch-Jaeger zijn geïntegreerd.” Het gebruik van een kaart
om de verlichting te activeren, heeft ook positieve effecten op
het energieverbruik. Robbert van de Laar: “Het komt regelmatig voor dat mensen hun kamer verlaten en daarbij vergeten
het licht uit te doen. Met de kaartlezer wordt dat voorkomen.
Omdat de verlichting na het verwijderen van de kaart uit de
kaartlezer langzaam gedimd uitgaat, wordt bovendien bijgedragen aan een gevoel van luxe.”
Succesvolle kennismaking
Hotel Gilze-Rijen betekende voor Techval de eerste kennismaking met het KNX-systeem. “Eigenlijk zijn we zo in het diepe
gesprongen”, aldus Robbert van de Laar, “alhoewel ABB ons in
alle opzichten uitstekend heeft ondersteund. Het was voor ons
in zekere zin een proefproject. In zeer korte tijd hebben we ons
het systeem eigen gemaakt, waarbij 2 van onze eigen mensen
al het programmeerwerk voor hun rekening hebben genomen.
Die vrijheid en flexibiliteit is typerend voor Techval. Je krijgt er
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alle ruimte om je te ontplooien en in te spelen op de laatste
ontwikkelingen.” Het KNX-systeem is daar een goed voorbeeld van. “Je merkt dat domotica steeds belangrijker wordt.
Steeds meer worden functies geïntegreerd in één systeem.
Het KNX-systeem past precies in die trend. Bovendien biedt
het systeem alle vrijheid voor toekomstige uitbreidingen.” Een
goed voorbeeld hiervan zijn de communicatievoorzieningen op
de verschillende suites. “Telefonie, televisie en video worden op
basis van IP aangeboden”, verklaart Robbert van de Laar. “Het
gaat zelfs zover dat minibars als automatisch uitgiftesysteem
via IP zijn gekoppeld. Wordt een flesje Spa rood genomen,
dan wordt dat automatisch geregistreerd. Momenteel is die
IP-infrastructuur nog gescheiden, maar binnenkort wordt dit
gekoppeld met het KNX-systeem. Dan kan in principe alles
op afstand worden geregeld.” De positieve ervaringen met het
KNX-systeem zijn aanleiding geweest om het systeem voor te
schrijven in alle bestekken. En omdat ABB ook voor de verdeelkasten een aantrekkelijke propositie biedt, werd ook hier een
overstap gemaakt naar ABB. “Voor het KNX-systeem gaat het
niet alleen om hotelsuites maar steeds vaker ook om de vele
vergaderfaciliteiten die de Van der Valk hotels rijk zijn. Voordat
de vergadering begint kan met één druk op de knop alles worden geregeld. De verlichting dimt, de verduisteringsgordijnen
gaan dicht, beamer komt uit het plafond en het projectiescherm
gaat naar beneden. Alle mogelijkheden van het systeem zijn
via een touch screen toegankelijk voor de huurder van de zaal.
Ideaal. Juist dit soort systemen maakt ons werk zo leuk.”
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groter aantal mensen worden gewaardeerd.” De keuze voor
KNX-systeem volgde na een vergelijking van verschillende
domoticasystemen. “Het KNX-systeem wordt door zo’n groot
aantal leveranciers ondersteund, dat de keuze eigenlijk eenvoudig was.” Als leverancier werd daarbij gekozen voor ABB, die
via groothandel Hagemeyer Techval bedient.

