
Van Der Valk Hotel | Nijmegen-Lent

Het hotel is gesitueerd op een markante plek in Lent aan de splitsing rich-

ting De Waalbrug en De Oversteek naar Nijmegen.

De nieuwbouw kent twee hoofdvolumes. Een plintgebouw met parkeerga-

rage, entree, foyer, restaurant en zalencentrum, en een toren met kamers 

en wellness-centrum.

Het plintgebouw volgt de contour van het perceel en richt zich op het 

nieuw te vormen stationsplein. Het dak van dit volume vervult de rol van 

opgetild maaiveld. De parkachtige aanleg zorgt voor een rustpunt in de 

drukte van de stad.

De entree wordt gevormd door een lichtgevend geperforeerd taps toe-

lopend volume. Een ruime vide vormt het kloppende hart van het hotel. 

Ontvangst, ontmoeting, wachten en de verbinding naar restaurant, bar, 

zalencentrum en kamers is in deze ruimte concentreert. 

De structuur van de gevel vormt het verbindende element tussen de 

verschillende bouwdelen. De structuur verdicht zich aan de parkeergarage 

en opent zich aan het plein. De entree en foyer worden zo betrokken bij 

het terras.

De gevelverdeling van de toren opent zich aan de noord en zuidzij-

de. Maximaal uitzicht in de kamers wordt hiermee bewerkstelligt. De 

oost- en westflank verdichten zich waarmee de slankheid en richting 

van de toren worden benadrukt.

De gevel kenmerkt zich door een beperkt materiaal gebruik met veel 

aandacht voor detail. De gemetselde penanten van baksteen ge-

maakt van klei uit de afgravingen van de Waal laten een gevarieerd 

beeld zien in diepte. Naast deze lokale steen wordt gebruik gemaakt 

van geanodiseerde aluminium kozijnen aangevuld met geperfo-

reerde panelen. Dit verfijnde en sprankelende materiaal vormt een 

interessant contrast met de robuuste steen in de gevel.

Tezamen ontstaat er een ensemble, dat zich voegt in de omgeving, 

ruimte maakt en speelt met transparantie en reflectie. 

Mede door uitgekiende installatietechnische ingrepen, een gunstige 

ligging met betrekking tot openbaar vervoer en het gebruik van 

lokale duurzame materialen heeft het van der Valk Hotel een Breeam 

Excellent certificaat weten te verkrijgen.
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Markant en transparant

‘Een ruimte waarin ontvangst, 

ontmoeting en oriëntatie op 

een comfortabele manier 

georganiseerd zijn’

‘Duurzame robuuste 

elegantie uit Lentse klei’


