C2C AMBITIE VALK VENLO
- TOGETHER FOR A SUSTAINABLE FUTURE -

V

an der Valk Hotel Venlo is voornemens om de huidige vestiging deels te
vernieuwen (torengedeelte) en nieuwbouw te realiseren. In totaal gaat het om
circa 168 kamers, twee nieuwe restaurants, een vernieuwd barconcept, een
complete wellness & fitness etage en uitgebreide vergader- en congresfaciliteiten. De nieuwe vestiging moet tevens een eyecatcher worden in zijn omgeving.
Daarbij heeft van der Valk Hotel Venlo een hoog ambitieniveau op gebied van
cradle to cradle (C2C). Van der Valk Hotel Venlo zal in dat kader als pilot dienen voor
toekomstige Van der Valk projecten.
De C2C-ambitie sluit niet alleen aan op het beleid van de gemeente Venlo, maar
zal tevens bijdragen aan de kwaliteit van het hotel, uitstraling en branding naar
(toekomstige) gasten. De centrale vraag is: hoe kan het hotel meerwaarde creëren
vanuit de C2C-uitgangspunten?
Het C2C ExpoLAB ondersteunt het projectteam in het praktisch vertalen van
de C2C-ambitie voor dit bijzondere project. Om de C2C-ambitie maximaal te
realiseren betrekken we u daarom nu op een zo vroeg mogelijk moment, om zodoende
vroegtijdig te verkennen welke C2C/circulaire kansen u te bieden heeft.
Onderstaand hebben we een aantal vragen opgesteld waarop we graag schriftelijk
of per mail antwoord zouden willen krijgen.
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Wij geven de voorkeur aan materialen die gezond en veilig zijn en passend
zijn in een circulaire kringloopgedachte. We zien cradle to cradle certificering als de
meest vergaande certificering binnen de circulaire economie. Beschikt u over een
cradle to cradle certificaat of kunt u / bent u bereid aan te tonen dat uw product
hieraan gelijkwaardig is?
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Ons streven is dat materialen uiteindelijk terugkeren in een biologischeof technologische kringloop zonder kwaliteitsverlies. Bent u bereid om afspraken
te maken over terugname van uw producten en materialen aan het einde van de
gebruiksduur? En zo ja, kunt u omschrijven wat er vervolgens met deze materialen
gebeurt zonder dat kwaliteit verloren gaat bij hergebruik?
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We benaderen het gebouw als een grondstoffenbank voor de toekomst.
Ook de toegepaste materialen behouden een waarde. Heeft u ervaring met het
maken van afspraken over o.a. financiele restwaarde, leasing, koop-terugkoop
of service-contracten? En zo ja, kunt u aangeven wat hiervan bij uw product /
oplossing de voordelen zijn en of hieraan randvoorwaarden zijn verbonden?
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Uitgangspunt in het ontwerp is dat materialen kunnen worden
gedemonteerd. Verbindingen worden dusdanig ontworpen dat materialen na
gebruik met behoud van kwaliteit kunnen terugkeren in een kringloop (design for
disassembly). Is het mogelijk om uw product en materiaal volgens deze principes
toe te passen en zo ja, wat zijn hiervan eventuele randvoorwaarden?

5

Van der Valk Hotel Venlo heeft comfort en een gezond binnenklimaat hoog
in het vaandel staan. Toepassing van materialen hebben daarin een belangrijke rol.
Kunt u aangeven op welke wijze uw oplossing bijdraagt aan een gezond, veilig
binnenklimaat en optimaal comfort voor gast en gebruiker?
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We streven ernaar om in het hotel materiaalcycli, vanuit de C2C-uitgangspunten, op een inspirerende wijze zichtbaar te maken, om zodoende gast en
gebruiker te inspireren en bewust(er) te maken. De wijze van communiceren
stemmen we graag met onze leveranciers af. Staat u hiervoor open en zo ja, heeft u
hiervan wellicht al voorbeelden die u kunt delen?
Wij geven er de voorkeur aan dat u afval zelf mee terugneemt of 100%
recyclebare verpakkingen gebruikt, die eventueel ook herbruikbaar zijn. Kartonnen
of papieren verpakkingen zijn zoveel mogelijk van gerecycled materiaal of anders
100% FSC-gecertificeerd. Wij willen hierin duurzame keuzes maken.
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Alvast dank voor uw reactie.
Directie Van der Valk Hotel Venlo

