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Een warm 
welkom



Dankzij een mix van Megaman LED-
lampen, heerst er in het nieuwe Van der 
Valk-hotel een warme en gastvrije sfeer.
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Een warm 
welkom

Het nieuwe Van der Valk-hotel in Dordrecht baadt in warm 
LED-licht. Met dank aan Megaman. “Dankzij het nieuwste op 
het gebied van LED-lamptechnologie van Megaman is het 
eindresultaat niet alleen een warme, gastvrije plek om te 
verblijven, maar ook een hotel dat naar verwachting 553.585 euro 
en 869.830 kilogram CO2 zal besparen gedurende de levensduur 
van de verlichtingsinstallatie.” Auteur: Roelof Dalhuizen.

Van der Valk is een bekende naam. Met 68 
hotels in Nederland en nog eens dertig 
vestigingen in landen ver weg in het Cari-
bisch gebied en in de VS, is het de grootste 
hotelketen van Nederland. “Het geheim van 
de keten, die meer dan 150 jaar geleden 
werd opgericht door Martien en Rie Van 
der Valk, is de focus op het warm ontvan-
gen van de gasten”, aldus Megaman. “Deze 
warmte moest worden weerspiegeld in de 
moderne interieurs en het verlichtings-
systeem in Van der Valk Dordrecht, terwijl 
de kostenbesparingen gemaximaliseerd 
werden.” 

Eén van de belangrijkste eisen voor het 
verlichtingsysteem in het nieuwe hotel in 
Dordrecht was dan ook de ‘warmte’ van 
het licht. “De verlichting diende de warmte 
van halogeenverlichting over te brengen 
om de gasten van het hotel op die ma-
nier een warm onthaal te bieden.” Maar 
omdat energie-efficiëntie tevens één van 
de belangrijkste eisen voor het verlich-
tingssysteem was, werd er uiteindelijk niet 
gekozen voor halogeen, maar voor LED-
verlichting van Megaman. 
“In nauwe samenwerking met het bouw-
team gaf het verkoopteam van Megaman 
adviezen over de verlichtingsinstallatie in 
het hotel. Door gebruik te maken van een 

mix van Megaman LED-lampen, is het eind-
resultaat een gastvrije sfeer, die niet alleen 
zeer energiebesparend is, maar ook reeds 
heeft bewezen dat er weinig onderhoud 
verricht hoeft te worden: in één jaar tijd 
heeft het onderhoudsteam in Dordrecht 
nog geen enkele van de 1.695 lampen of 
drivers hoeven te vervangen.”

Omdat bij Van der Valk het warme welkom 
zo belangrijk is, werd er in het nieuwe ho-
tel in Dordrecht gekozen voor warmwitte 
LED’s. In totaal werden zevenhonderd Me-
gaman LED 10 Watt G53 AR111 8° 2800 
Kelvin dimbaar reflectoren en 385 Mega-
man LED 10 Watt G53 AR111 24° 2800 Kel-
vin dimbare reflectoren gebruikt in de re-
ceptie en het restaurant. Daarnaast werden 
negentig Megaman 4 Watt LED PAR16/20 
20° 2800 Kelvin, GU10-reflectoren gebruikt 
in de imposante kroonluchters in de open-
bare ruimtes. “De Megaman LED AR111-
lampen met een stralingshoek van 8 en 
24 graden werden gecombineerd in alle 
Deltalight-armaturen in de hoge plafonds 
van de receptie en het restaurant om het 
sprankelende effect op de oppervlakken 
eronder te vergroten”, aldus de fabrikant. 
“Dergelijke gerichte stralingshoeken zijn 
enkel mogelijk dankzij onze precieze licht-
regeling, die gebruik maakt van een unieke 



axiale geometrie en gepatenteerde Thermal 
Conductive Highway (TCH)-technologie. Dit 
gerichte verlichtingsbeheer zorgt er ook 
voor dat schittering wordt geminimaliseerd; 
door het ontbreken van strooilicht is er een 
heldere schaduw en geen dus sprake van 
schaduwvervaging.” De toegepaste licht-
bronnen in Dordrecht hebben volgens Me-
gaman een levensduur tot zo’n 40.000 uur. 
“Dus zal het een aantal jaren duren voordat 
ze moeten worden vervangen. En dankzij 
de 100-1 procent DALI voor gecontroleerd 
dimmen, zorgen de AR111’s en PAR-16’s in 
de receptie en het restaurant voor een re-
gelbare verlichtingssfeer, alsmede een lan-
ge levensduur in deze openbare ruimtes.”

Naast het creëren van flexibele, energie-
zuinige verlichting in de openbare ruimtes, 
wilden de eigenaars van Van der Valk Dor-
drecht ook kwalitatieve verlichting bieden 
in de privéruimtes van het nieuw gebouw-

Megaman 4 Watt LED PAR16 20° 2800 Kel-
vin, GU10-reflectoren gebruikt om zelfs in 
deze ruimte te zorgen voor warmte voor de 
gasten. 

Het eindresultaat leidt niet alleen tot aan-
zienlijke besparingen op de energiekosten 
en de elektriciteitsrekening, maar het sy-
steem werd ook goed ontvangen door het 
personeel en de gasten. De kwaliteit van 
het licht van de Megaman LED’s is van zo’n 
hoog niveau, dat de hoteleigenaren na de 
installatie zelfs benaderd werden met het 
verzoek ‘de bestaande halogeenlampen in 
het hotel te vervangen door LED-lamptech-
nologie’. Men had klaarblijkelijk niet in de 
gaten dat er reeds overal LED was toege-
past. “Dankzij het ontwerp van onze LED-
reflectoren zijn ze een goede vervanger 
van traditionele halogeenlampen, metaal 
halide- en gloeilampoplossingen. De in-
vestering vanaf het begin in hoogwaardige 
LED-lamptechnologie heeft niet alleen zijn 
vruchten afgeworpen in termen van klant-
tevredenheid voor Van der Valk Dordrecht, 
maar zal ook gedurende een groot aantal 
jaren zorgen voor milieu- en kostenbespa-
ringen voor de eigenaren.”

www.MEGAMAN.nl

de hotel. Met deze vraag in het achter-
hoofd werden honderdzestig Megaman 
LED Classic 8 Watt E27 2800 Kelvin dimbare 
lampen gebruikt in de hotelkamers, naast 
negentig Megaman LED 3 Watt, E27 Ping 
Pong 2800 Kelvin in de lampen bij het bed. 
In de ensuite badkamers werden negentig 

Niet alleen de receptie en het 
restaurant, ook de hotelkamers 
baden in warm LED-licht.

De verlichting in het hotel bewijst dat 
LED-reflectoren een goede vervanger 
vormen voor traditionele oplossingen.
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