Project hotel

De wow-factor tot in de puntjes doorgevoerd in
Brasserie-Hotel Antje van de Statie
Antje van de Statie is de bijnaam van Maria Hubertina Hendrix – begin 20ste eeuw verkoopster
van Weerter Vlaaitjes op het station (de ‘statie’ in plaatselijk dialect) van Weert. Recht tegenover
het station is nu in een monumentaal pand Brasserie-Hotel Antje van de Statie geopend. Met
luxe kamers, zalen, een sfeervolle brasserie en een ‘herenkamer’ is het hotel volledig ingericht
op sfeer en verzorging van de gasten. De installatie maakt het qua comfort én design mogelijk.

Klassieke elementen in combinatie met moderne vormgeving
hebben hotel Antje van de Statie ‘grande allure’ gegeven.

Het is zomer 2014 als, tijdens een bezoek aan
Chris Steijvers Electro in Nederweert, de projectnaam ‘Antje van de Statie’ voor het eerst valt. Chris
Steijvers Electro kreeg van een vaste opdrachtgever
de aanvraag voor de installatie in het nieuwe hotel.
In nauwe samenwerking maken Chris Steijvers en
Pieter Coppoolse (accountmanager bij Hager) een
complete projectaanbieding. Naast Hager-verdelers
en een KNX-gebouwautomatiseringsinstallatie wordt
ook Berker by Hager-schakelmateriaal aangeboden.
Praktijk bekijken in de Hager Expo
Na het verkrijgen van de opdracht komt Chris
Steijvers met het bouwteam van Antje van de Statie
naar de Hager Expo in Den Bosch. In deze ruimte
zijn de oplossingen in de praktijk te bekijken. Juist
niet de techniek staat er centraal, maar het design,
het gebruiksgemak en de gebruikerservaring. Door
de praktijk-erichte presentatie ziet het hotelteam de
mogelijkheden die de huidige techniek biedt.
Gespecialiseerd advies
Dorien Hendrix, de eigenaresse, en Rian Schonkeren, de projectbegeleider, willen een comfortabel

Mooie maatwerkoplossing: Berker R.1 schakelmateriaal in
4-voudig raam in de kleur mat-antraciet

De aansturing van de installatie verloopt via het Crestron
AV-systeem, gekoppeld aan de KNX-installatie met touchscreens en uit te nemen iPads.

hotel met intelligente functionaliteiten. Daarnaast
moet het hotel uiteraard de juiste uitstraling krijgen;
‘grande allure’ in ere hersteld.
Hager’s adviseur voor het hotelsegment gaat samen met het bouwteam op bezoek bij hotelschool
De Rooi Pannen in Eindhoven. Daar zijn meerdere
toepassingen van Hager-producten in een hotelomgeving zichtbaar.

Just-in-time maatwerk
De definitieve keuze voor het schakelmateriaal wordt
kort voor oplevering gemaakt. In overleg met het
bouwteam en de interieurarchitect valt de keuze op
de Berker by Hager-schakelmateriaalserie R.1 (met
afgeronde hoeken en ronde centraaldelen), maar
dan wel in een mat-antraciet kleur, die niet standaard
verkrijgbaar is. De ‘Berker Manufaktur’ maatwerkservice maakt het mogelijk om het schakelmateriaal
in deze kleur te vervaardigen én om de producten
binnen 6 weken voor oplevering te leveren.

Geïntegreerd
Ondertussen is de bouw in volle gang. Het enige wat
is blijven staan van het oude pand, is de voorgevel.
Late wijzigingen in de installatie hebben tot gevolg
dat de opzet van de verdelers pas in een laat stadium definitief is. Paneelbouwpartner SRO uit Den
Bosch krijgt de opdracht en weet de verdelers, ondanks het korte tijdsbestek, op tijd te leveren. Voor
de audio-/video-installatie is de keuze gevallen op
een Crestron-systeem. Om dit systeem te programmeren wordt een system integrator ingeschakeld:
Emenem Building Automation uit Weert koppelt het
systeem aan de KNX-installatie. Als Hager Domoticapartner kent Emenem Building Automation alle ins
en outs om het maximale uit de installatie te halen.

Het resultaat mag er zijn. Het pand is teruggebracht
in zijn oorspronkelijke staat en volledig gemoderniseerd. Door authentieke elementen samen te voegen
met een modern interieur, is het weer de gezellige
plek waar je lekker kunt eten, drinken, slapen, vergaderen en genieten. Een gastvrije brasserie waar
iedereen kan genieten van klassieke, betaalbare
gerechten van hoge kwaliteit. Gerechten met een
Franse inslag in een modern jasje. Een hotel met
10 uiterst comfortabele kamers, vergaderruimten
voorzien van alle denkbare, ultramoderne faciliteiten,
ruime en stijlvolle zalen, een gezellige bar en een
groot terras aan de voorzijde. En
dat alles in een unieke, sfeervolle en moderne ambiance, waar
‘Antje van de Statie’ in allerlei
details terug te vinden is.
Het bijbehorende Tourist Information Center naast het hotel is
sinds begin 2016 geopend en
daarmee heeft Weert nu – naast
een prachtig hotel – een compleet onthaalcentrum voor bezoekers aan het Land van Antje,
waar het grensoverschrijdende
natuurpark Kempen-Broek toe
behoort.
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De sfeer is per ruimte te bepalen door verlichtingsscènes te
selecteren. Ook zonwering en klimaatbeheersing worden via
het systeem perfect afgesteld.
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Systemen
• Hager-verdelers
• Hager KNX-gebouwautomatisering,
gekoppeld aan Crestron AV-systeem
• Berker by Hager R.1 schakelmateriaal
in maatwerk-kleur mat antraciet
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