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Nieske van Klinken - Riezebos, Hotel-
manager Park Plaza Mandarin Hotel 
Eindhoven, heeft haar sporen in het 
hotelmanagement al op meerdere locaties 
in binnen – en buitenland achtergelaten. 
Ze heeft gewerkt in de sales voor de 
Bilderberg groep en haar management 
internship in het Radisson Empire Hotel 
in New York gevolgd. Vervolgens 4 jaar 
verschillende management functies 
vervuld in het 5 sterren St. Regis Hotel 
in New York. 

Rigoureuze make-over
Op 24 april j.l. werd het nieuwe Park Plaza Mandarin Hotel Eindhoven, 
met 102 rookvrije kamers, officieel heropend door de voormalige 
keeper van PSV, Heurelho Gomès. Hij was aanwezig als ambassadeur 
van een project voor straatkinderen in Brazilië, een project dat Park 
Plaza Mandarin financieel ondersteunt en een warm hart toedraagt. 
Het viersterren hotel in het centrum van de stad, heeft een rigoureuze 
renovatie ondergaan en hierdoor heeft het hotel weer dié uitstraling 
en allure die het op grond van reputatie en verleden verdient.  
De interieurontwerpers en het management hebben zich niet alleen 
laten inspireren door trendsettende collega’s in New York City en 
Londen, maar ook gesproken met vaste klanten, waardoor het hotel 
nu nog luxueuzer, eigentijdser, mooier en wereldser dan ooit tevoren 
is. De complete make-over heeft geleid tot een nieuwe aanpak in de 
zorg voor de hedendaagse gasten.

Park Plaza Mandarin
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Projectgegevens 

Opdrachtgever  ■  Park Plaza Mandarin Eindhoven 

Capaciteit  ■  102 hotelkamers, 3 bouwlagen 

Oppervlakte  ■   1150 m2 begane grond 

en 3400 m2 kamers

Renovatieperiode  ■  nov 2007 – februari 2008 

Heropening  ■  24 april 2008 

Interieurconcept  ■  AbrahamsCrielaers bv, Blaricum

Uitvoering  ■   Schevenels PROFURN bv, Zolder (B)

Muzieksysteem  ■   Bose

Renovatie PaRk Plaza MandaRin eindhoven
Interieurontwerpbureau AbrahamsCrielaers uit Blaricum heeft bij het ontwerpen van het interieur van het gerenoveerde hotel Park Plaza 
Mandarin te Eindhoven gekozen voor heldere lijnen, moderne vormgeving, toepassingen van warme kleuren, eenheid in materiaalgebruik, 
aandacht voor lichteffecten en ruimte voor kunst. Het gehele interieur van het hotel is zo ontworpen dat  gasten uit alle windstreken zich 
er direct thuis voelen. Om het hotel een nieuwe, eigentijdse, maar ook tijdloze uitstraling te geven lieten Suzanne Abrahams en Huguette 
Crielaers zich onder andere inspireren door het Park Plaza Riverbank Hotel in Londen, één van de toppers in het Park Plaza segment. Voor 
Park Plaza Mandarin werd gekozen voor sereniteit in combinatie met luxe, met een knipoog naar de Aziatische historie. Bij de renovatie 
is gebruik gemaakt van natuurlijke materialen als hout en natuursteen en kleuraccenten in wit, beige, zwart en rood. De hotelkamers 
zijn voorzien van een design interieur, met lichte, warme kleuren en nieuwe badkamers. Hierdoor hebben de kamers een internationale 
uitstraling. In de kamers zijn ‘verrassingen’ belangrijk. Zo is het bed onder het raam geplaatst en kan middels een rolsysteem het raam 
volledig worden verduisterd, waardoor de kamer een frisse en lichte uitstraling krijgt. De entree, lobby, ontbijtruimte en bar zijn compleet 
vernieuwd. De moderne bar is het hart van het hotel, een ontmoetingsplek die bij binnenkomst meteen zichtbaar is. In de business-lounge 
aan de voorzijde van het hotel kan men in comfortabele fauteuils besprekingen voeren en een lichte lunch nuttigen. 

De aanpak van AbrahamsCrielaers kenmerkt zich door een heldere en transparante werkwijze, wat leidt tot creatieve  oplossingen binnen 
het gestelde budget. Bijzonder prettig is de samenwerking met hotel manager Nieske van Klinken ervaren. Zij was erg betrokken bij de 
totstandkoming van het nieuwe interieurconcept en durfde van gebaande banen af te wijken. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een 
toekomstbestendig hotel met een eigentijdse, moderne uitstraling.

AbrahamsCrielaers Interieurontwerp en bouwbegeleiding 
Singel 17i, 1261 XP Blaricum 
t 035 - 5335207, Huguette Crielaers t 06 - 53680710, Suzanne Abrahams t 06 - 54363344
e info@abrahamscrielaers.nl, i www.abrahamscrielaers.nl

Park Plaza Mandarin Eindhoven, 
Geldropseweg 17, 5611 SC Eindhoven 
t 040 – 2146500, www.parkplaza.com/eindhovennl



Faciliteiten
De stijlvolle kamers in het hotel zijn voorzien 
van alle moderne gemakken, waaronder 
een badkamer met bad/douche en toilet, 
airconditioning, een minibar, pay-tv en 
draadloos internet, modemaansluitingen 
en een telefoon met 2 lijnen. In iedere 
kamer is een wandcontactdoos en GSM 
oplaadsysteem, dat zowel de Europese, 
Amerikaanse als gasten uit het Verenigd 
Koninkrijk bedient. Een suite en een 
hotelkamer zijn rolstoelvriendelijk. Het 
hotel biedt alle vergaderfaciliteiten die 
zakenmensen, zo’n 70 procent van de 
bezoekers, wensen: vier conferentiezalen 
en twee boardroom suites, die voorzien zijn 
van airconditioning, draadloos internet, 
een laptop safe en een uitstekende ligging 
ten opzichte van vliegveld, station en 
hoofdwegen. De executive kamers, gelegen 
in de rustigste delen van het hotel, de 
business suite en superior kamers bieden 
daarnaast voorzieningen als kranten, luxe 
toiletartikelen en koffie- en theefaciliteiten, 
zoals een Nespresso apparaat. Verder 
beschikt het hotel over vier vergaderzalen. 
Voor een moment van ontspanning zijn 
er een binnenzwembad met uitzicht op 
een levensgrote foto van het Olympisch 
zwembad in Peking, en twee Finse 
sauna’s in het pand. De sportieve gasten 
kunnen in het Park Plaza Mandarin Hotel 
gebruik maken van de modern ingerichte 
fitnessruimte. 

‘antiallergische’ kamers  
Er wordt tegenwoordig steeds meer aan-
dacht besteed aan de gezondheidskant 
van de hotelkamer. Hotelmanager Nieske 
van Klinken: “Het aantal mensen met 
een allergie stijgt. Steeds vaker komt het 
voor dat gasten vragen stellen die aan 
een allergie zijn gerelateerd. Ze willen 
bijvoorbeeld weten wat voor kussens 
we hebben en of er antiallergische zeep 
aanwezig is.” Het Park Plaza Mandarin  

 
Hotel komt deze gasten tegemoet met twaalf 
ruime kamers, waaronder een suite, die 
door AbrahamsCrielaers antiallergisch zijn 
ingericht. De kamers hebben een houten 
vloer, er zijn elektrisch te bedienen screens 
voor de ramen in plaats van gordijnen en 
op de bedden liggen antiallergische donzen 
dekbedden. 

eten en drinken 
Liefhebbers van Oosterse specialiteiten  
kunnen maar liefst kiezen uit drie 
verschillende restaurants. In ‘Mei Ling’ 
worden Aziatische gerechten geserveerd. 
Bij het buffet kiest de gast zelf ingrediënten, 
die de kok vervolgens ter plekke bereidt in 
de wok. Ook voor de originele Kantonese 
keuken kan de gast dagelijks terecht in 
‘Mandarin Garden’ voor een heerlijk diner. 
In ‘Momoyama’ tenslotte is het genieten van 
traditionele Japanse teppanyaki gerechten 
als sushi en sukiyaki. Naast de verschillende 
restaurants is er de E!Lite Lounge, waar 
men drankjes, snacks en kleine maaltijden 
serveert. Hotelgasten die graag nog even 
wat willen eten op hun kamer kunnen 
gebruikmaken van roomservice.

e!lite lounge
Het hele interieur van het indrukwekkende 
hotel is zo ontworpen dat de gasten uit alle 
windstreken zich er direct thuis voelen.  
Bij het betreden van de entree valt meteen 
het aangename lichtconcept op: de ‘oude 
vertrouwde gloeilamp’ bij de receptiebalie,  
het  smaakvolle lichtontwerp in de nieuwe 
stijlvol ingerichte E!Lite Lounge en de subtiel 
verlichte hoekjes voor een romantisch 
avondje uit. De lounge is voorzien van 
alle gemakken voor een breed scala aan 
ontmoetingen, zowel zakelijk als privé.  
De luxe lounge is ingericht met comfortabele 
fauteuils en een openhaard. In de E!Lite 
Lounge beschikt men over een gratis Wi-Fi 
internetverbinding.

Inspirerende hotelaccommodatie

Special Project: Park Plaza Mandarin Eindhoven 
Mary - ann Matthijs
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Uitstekende locatie
Park Plaza Mandarin Hotel is een 4-sterren hotel van formaat op een ideale 
locatie in het centrum van Eindhoven, nabij winkels, uitgaansgelegenheden 
en de zakenwijken met DAF, Philips, de High Tech Campus en uitstekend 
bereikbaar met openbaar vervoer en de auto. Het hotel beschikt over een, 
afgesloten parkeerterrein. Op loopafstand van het hotel ligt het Centraal 
Station en op 15 minuten rijden bevindt zich Vliegveld Eindhoven. Het 
hotel biedt stijlvolle, comfortabele kamers met uitstekende faciliteiten 
voor de leisure gast of de zakelijke gast. 

lichtstad en designstad
Eindhoven heeft zich ontwikkeld tot één van de meest toonaangevende 
steden in Europa op het gebied van high tech, sport, kennis, design en 
shops. Vele gasten van het Park Plaza Mandarin Hotel bezoeken de stad 
voor een van de vele multinationals, beurs of een festival . Nieske van 
Klinken voelt zich enorm betrokken bij alles wat Eindhoven biedt en 
wat er gebeurt in de stad. Deze betrokkenheid blijkt ook uit het onlangs 
opgerichte Eindhoven Hoteliers Overleg. Deze groep, waarvan Nieske 
van Klinken medeoprichtster en bestuurslid is, wil een platform vormen 
en gesprekspartner zijn naar de gemeente met betrekking tot onder 
andere evenementen, city marketing, city branding etc. Kunstenaars en 
studenten van de Design Academy Eindhoven worden in de gelegenheid 
gesteld om te exposeren in het hotel. Eindhoven is ook toonaangevend op 
gastronomisch  gebied. Naast de uitstekende Aziatische restaurants in het 
Park Plaza Mandarin Hotel zijn Avant Garde en de Karpendonkse Hoeve 
(beide met Michelin ster) hiervan een prachtig voorbeeld. 

eigentijdse uitstraling, smaakvol interieur
Om de renovatie van het Park Plaza Mandarin Eindhoven zoveel mogelijk 
te laten aansluiten met de toekomstvisie van Park Plaza hotels, werd 
bij het ontwerpen gekozen voor heldere lijnen, moderne vormgeving, 
toepassingen van warme kleuren en ruimte voor kunst. 
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Metamorfose Park Plaza Mandarin hotel Eindhoven

Begin 2008 heeft het Park Plaza Mandarin Hotel 
te Eindhoven een grote metamorfose ondergaan. 
Schevenels PROFURN uit Zolder, België, heeft de 
gedeeltes die gesloopt zijn geheel vernieuwd. 
Hierbij valt te denken aan de verbouwing en her-
inrichting van 56 hotelkamers en publieke ruimten 
zoals restaurants en bar op de benedenverdieping.  
Ook de verbouwing en herinrichting van het zwembad 
en de fitnessruimte is geheel verzorgd door Schevenels 
PROFURN. Het is niet verwonderlijk dat de keuze voor  
de herinrichting van de verschillende ruimten op dit 
bedrijf voor hotelinrichting is gevallen. “Zo’n twaalf 
jaar geleden stonden wij garant voor de inrichting 
van datgene dat nu bij het Park Plaza is gesloopt.  
Wij zijn al jarenlang partner van Park Plaza voor het 
realiseren van projecten voor hun hotels in Nederland 
en België. Het getuigt van een groot vertrouwen dat 
de opdracht opnieuw naar ons bedrijf gaat,” vertelt 
zaakvoerder Jean-Pierre Schevenels trots.

Voor de herinrichting van Park Plaza Mandarin is alles 
met de grootste zorg uitgetekend, gefabriceerd en 
ingericht door het vakkundige, creatieve en enthousiaste 
team van Schevenels PROFURN. Daarvoor heeft het 
team nauw samengewerkt met Interieurontwerpbureau 
AbrahamsCrielaers uit Blaricum, dat het totale interieur-
concept heeft bedacht. Door een open dialoog en goede 
afspraken is er een optimaal eindresultaat bereikt tot 
volle tevredenheid van alle partijen.

Schevenels Profurn bvba ● Dellestraat 49 
3550 Heusden - Zolder ● t +32 (0) 13530490 ●  
e info@profurn.be ● i www.profurn.be
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Om deze punten door te voeren en het in- en exterieur een nieuwe eigentijdse uitstraling 
te geven, werd ontwerpbureau AbrahamsCrielaers uit Blaricum in de arm genomen. 
Dit ontwerpbureau heeft in het verleden het Park Plaza Hotel in Utrecht van een nieuw 
interieur voorzien en is dus geen onbekende  binnen ‘het Park Plaza’. Eerder gedane 
projecten door dit ontwerpbureau zijn o.a. Hotel kasteel Vaalsbroek, Hotel De Swaen, 
Oisterwijk, Crown Plaza Schiphol, Hoofddorp en het Mercure Amsterdam Airport. Nieske 
van Klinken: “De samenwerking met Suzanne Abrahams en Huguette Crielaers bracht 
een enorme creatieve klik teweeg. Zij denken mee over hoe het in de hospitality branche 
reilt en zeilt. We hebben veelvuldig overleg gehad samen en steeds weer vertaalden 
zij onze wensen in een concreet interieur concept.” Een van de wensen was dat het 
hotel een luxueuze uitstraling moest krijgen, maar tegelijkertijd een basaal design. 
De hotelmanager praat gepassioneerd over het uiteindelijke eindresultaat, een hotel 
met allure, dat is bereikt. Zij lieten zich onder andere inspireren door het Park Plaza 
Riverbank Hotel in Londen,dat ze samen bezochten. Dit hotel is één van de toppers in 
het Park Plaza segment. Voor Park Plaza Mandarin Hotel werd gekozen voor eenvoud en 
luxe, met een knipoogje naar de Aziatische historie. 

natuurlijke materialen
Bij de renovatie is gebruik gemaakt van natuurlijke materialen als beton en natuursteen 
en kleuraccenten in wit, beige, zwart en rood. De hotelkamers zijn voorzien van een 
design interieur en nieuwe badkamers. De entree, lobby en bar zijn in slechts zes weken 
compleet vernieuwd. De moderne bar is nu centraler in het hotel geplaatst, waardoor 
er meer ruimte is gecreëerd. Ook andere openbare ruimten zijn flink onder handen 
genomen. De verantwoording hiervoor lag bij Schevenels PROFURN uit Zolder (B). In de 
zes weken waarin de sloop – en renovatiewerkzaamheden plaatsvonden, is het hotel 
geopend gebleven voor de gasten. Nieske van Klinken: “Het was een korte maar zeer 
heftige tijd. Door een en ander goed op elkaar af te stemmen is de overlast tot een 
minimum beperkt gebleven. Het personeel is erg trots op het hotel en dat mogen ze ook 
zeker zijn! Ze doen alles voor de gast die maar hoeft te vragen en met een lach en een 
vriendelijk woord professioneel wordt geholpen!”«

‘de complete make-over heeft geleid tot een nieuwe 
aanpak in de zorg voor de hedendaagse gasten’
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