PROJECT

HISTORIE THEATERHOTEL
Dannenberg Tegelwerken is aan het werk in een
bijzondere combinatie van hotel en theater. Ruim
vijfentwintig jaar geleden nam Van der Valk de toen
noodlijdende schouwburg de Hagen over voor
het symbolische bedrag van 1 gulden. De tegenprestatie was de bouw van een hotel in Almelo,
dat er toen nog niet was. Er werd voor 25 miljoen
gulden in het pand geïnvesteerd en op 21 januari
1991 ging het Theaterhotel open. Een noviteit
destijds, want terwijl vanaf de balkons hotelgasten
in jacuzzi’s genieten van het uitzicht, kijkt het theaterpubliek in de grote zaal naar één van de vele
voorstellingen.

Klassiek aan de buitenkant, modern van binnen

Een ruim opgezet bassin voor de gasten

TEGELZETBEDRIJF DANNENBERG
ADVISEERDE IN AANKLEDING

Nieuw élan voor
theaterhotel Almelo
Theaterhotel Van der Valk in Almelo is een bijzonder renovatieproject voor het
Rijssense Dannenberg Tegelwerken dat de badkamers van 120 standaardkamers en
16 luxe suites onder handen neemt. “De gasten badderen straks in safari-, theater- of
New York stijl”, concludeert Gerben Dannenberg tevreden.
RUUD DILLING

Project: renovatie badkamers en zwembad
Theaterhotel Van der Valk Almelo
Tegelzetbedrijf: Dannenberg Tegelwerken Rijssen
Opdrachtgever: Van der Valk
Interieuradvies: Charlotte te Wierik
Tegelleverancier: Tegelgroep Nederland en Stratos.
Advies verwerking: Kiwitz
Lijmen, voegen en kitten: Kiwitz
Afwerking XPS: Jackoboard van Jackon
Bouwtijd: ruim een jaar.
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De renovatie van de badkamers
van het hotel in Almelo is volgens
Gerben Dannenberg een bijzonder project. “In de regel staan
tegels en materialen vermeld in
het bestek en moet je ze alleen
maar plakken. Dit keer werden we
bij de aankleding betrokken en
gaf Van der Valk ons alle ruimte
om mee te denken. De eigenaar
kwam naar onze showroom in

Rijssen en samen hebben we de
tegels uitgezocht.”
Eigen thema
De 120 badkamers worden
betegeld met wandtegels van
Venis en vloertegels van vtwonen
uit de serie Mold. De 16 bruidssuites krijgen extra aandacht en
hebben ieder een eigen thema.
“Safari, New York, film, cupido en
theater om maar wat te noemen.
Ook in de suites gebruiken we
tegels van Venis maar dan de
luxere series. Het tegelformaat
loopt op tot wel 75 x 150 cm. Om
het luxe karakter te onderstrepen,
worden de suites afgewerkt met
24 karaat gouden profielen van
Blanke. Onze mensen nemen de
ruimte van A tot Z onder handen.
Ze stukadoren, plaatsen inbouwreservoirs en timmeren ze af met
Jackoboard, leggen waterdichte
cementdekvloeren en betegelen
de badkamers.”
Douchebaktegel
De badkamers van Van der Valk
worden uitgerust met douchebaktegels in plaats van de populaire
drainafvoer. De vtwonen douchebaktegels van 90 x 130 cm
hebben een geïntegreerde afvoer.
Gerben stelt vol trots: “Als proef
hebben we twee jaar geleden de
tegel gelegd en we waren de

eerste in Nederland die de tegel
verwerkte in een badkamer. Ze
zijn gemakkelijk te onderhouden,
duurzaam, op maat aan te passen
en zijn onderdeel van een serie
wand- en vloertegels. Zo kun je
de hele badkamer in één kleur
afwerken. Een delegatie van
Tegelgroep Nederland is zelfs
langs geweest en heeft een
promotiefilmpje gemaakt terwijl
wij aan het werk waren. Het
filmpje is te zien in alle showrooms waar ze de vtwonen tegels
verkopen.”

Uitnodigende entree

Badkamers suite in koninklijk grijs

Toiletgroep
Gerben Dannenberg zit vol
ideeën en wil, als het aan hem
ligt, de toiletgroep vlakbij de
grote theaterzaal betegelen met
een Scrape-vloer van vtwonen.
“Scrape heeft hetzelfde doorleefde karakter als een gemiddelde podiumvloer maar is
krasbestendig en slijtvast. De
monsters liggen al op kantoor en
de betrokkenen zijn enthousiast.
Het wachten is op de goedkeuring van de designers van Van der
Valk.”
Samenwerking
Bij alle stadia van een dergelijk
project wordt veel overleg
gepleegd met de adviseurs van
Kiwitz. “We hebben al jaren een

goede samenwerking”, benadrukt
Gerben Dannenberg.
“Ik zeg bewust samenwerken. Kiwitz
laat het namelijk niet alleen bij het
leveren van kwaliteitsproducten voor
professionals, ze gaan een stuk
verder. Ik overleg regelmatig met
hen over onderwerpen die mij bezig
houden. Dat kan gaan over projecten en producten, maar ook over
innovaties, marketing en bijvoorbeeld de digitale snelweg. Het
spreekt mij enorm aan dat Kiwitz
niet alleen luistert, maar ook echt
aan de gang gaat met de ideeën die
we bespreken. Zo zijn we als
partners ook dit project aangegaan.”
Glasmozaïek
De werkzaamheden in het Theaterhotel betreffen een langlopend
project waar men van het een in het
ander rolt. “Een deel van de
hotelkamers is klaar en het zwembad hebben we een make-over
gegeven door glasmozaïek op de
zuilen te plakken en XXL-wandtegels
toe te passen. Op de vloer liggen
Loft Silver vtwonen tegels. Als je nu
door het hotel loopt vallen de oude
vloeren in de foyer, de wand- en
vloertegels in de kleedkamers en de
tegels op de trap juist weer op als
verouderd. Ook het tegelwerk in de
keuken heeft z’n langste tijd gehad.
En ik kijk ook uit naar de renovatie
van de wellness. Als het doorgaat
wordt het mogelijk iets met glasmozaïek en rvs. Ik ga er nog niet teveel
over zeggen, eerst maar eens met
m’n opdrachtgever overleggen. Het
wordt vast heel bijzonder, net als de
rest van het hotel.”■
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