
Bij het binnenrijden van Nieuwpoort-Bad, op de hoek van de 
Albert I-laan en de Elisalaan, kan men niet naast The CORNR 

Hotel kijken. “Door de unieke locatie wilden we er een eyecatcher 
van maken, met kwalitatieve materialen en hoogwaardige, state 
of the art technologieën anno 2022. Ook wat toegangs-controle 
betreft”, aldus de bouwheer, derde generatie van een Nieuwpoortse 
ondernemersfamilie, die opteerde voor Salto SVN van Salto Systems.
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State of the art toegangscontrole voor Nieuwpoorts leisure-project

Het oorspronkelijke hoekperceel is sinds 
meer	dan	90  jaar	 in	eigendom	van	deze	
familie.	 Het	 huidige	 project	 combineert	
–	 op	 een	 oppervlakte	 van	 om	 en	 bij	 de	
1.000 m²	–	een	state	of	the	art	hotel	met	
60  kamers	 en	 20  luxe-appartementen.	
Van	-1 tot	+3 bevindt	zich	het	hotel	–	als-
ook wellness en twee seminarruimtes. Op 
de	verdiepingen	+4  tot	en	met	+7 bevin-
den zich verkochte appartementen. Naar 
visualisering	 opteerden	 de	 bouwheer	 en	
het	 Koksijdse	 architectenbureau	 PVL	 Ar-
chitecten voor verticaliteit en een strak-
ke, elegante uitstraling. De High Density 
betonprofielen,	 vormgegeven	met	 vezels,	
zorgen her en der over de verdiepingen 
verspreid,	 voor	 een	 slank	 effect	 en	 heb-
ben	een	zonnewerende	functie.	Met	deze	
speelse effecten wou de architect het 
‘blokgevoel’	 vermijden.	 De	 onderste	 ver-
diepingen – waar het hotel gevestigd is 

– zijn voorzien van grote glaspartijen, wat 
bij	het	vallen	van	de	avond	voor	extra	ca-
chet zorgt. Er werd ook een domoticasys-
teem	 geïntegreerd:	 zo	 wordt	 de	 verlich-
ting in het hotel aangestuurd via sferen 
(dag,	nacht	…).

Technologie van de toekomst
Wat	de	toegangscontrole	voor	het	gebouw	
betreft,	 werkte	 de	 bouwheer	 samen	met	
B&G	Sleutel(dienst)	uit	Koksijde,	in	‘74 op-
gericht door dhr en mevr Blondé-Goos-
sens.	In	‘99 werd	er	een	filiaal	geopend	in	
Oostende. Met zoon Quentin Blondé staat 
inmiddels de 2e generatie aan het roer – 
zie	 ook	 kaderstuk.	 B&G	 Sleutel(dienst)	
werkt	sinds	meer	dan	15 jaar	samen	met	
Salto	Systems.	‘Aanvankelijk	ging	het	over	
kleinschalige projecten. Toegangscontrole 
was toen nog een nevenactiviteit voor ons. 
De	focus	 lag	op	sleutelbeheer.	 Inmiddels	
heeft de technologie inzake toegangscon-
trole grote stappen gezet en is de samen-
werking met Salto Systems verder geïn-
tensifieerd.	We	schrijven	het	mechanische	
sluitwerk niet af, maar het is duidelijk 
dat	 elektronische	 toegangscontrole	 blijft	
doorontwikkelen en de technologie van 
de	toekomst	is”,	aldus	Blondé.

Robuuste wandlezer
Aan de keuze van het toegangscontro-
lesysteem voor dit kustproject gingen 
heel wat gesprekken met de architect 

en	 Salto	 Systems	 vooraf.	 De	 buitenschil	
van	 het	 gebouw	 telt	 drie	 buitendeuren:	
de tourniquet-deur aan de inkom, de 
autoliftdeur	 en	 een	 nooddeur.	 Zowel	 de	
hotelgasten	 als	 de	 bewoners	 van	 de	 ap-
partementen	 komen	 het	 gebouw	 langs	
de	 tourniquet-deur	 binnen.	 Bedoeling	
is dat hotelgasten, indien ze dit wensen, 
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niet	langs	de	front-office	moeten	om	in	te	
checken.	Ze	kunnen	dit	doen	via	een	app	
op	 de	 smartphone	 of	 badge.	 Via	 de	 ro-
buuste	Salto	XS	wandlezer	kan	de	deur	in	
kwestie worden geopend. De rechthoeki-
ge wandlezer is voorzien van een PIN-kla-
vier	 en	 bedoeld	 om	 externe	 elementen	
aan	 te	 sturen.	 Hij	 is	 klimaatbestendig	
(tegen	zout,	zilte	 lucht	aan	zee	etc);	 alle	
elementen zijn volledig ingeharst zodat 
vandalisme	 of	 beschadiging	zo	 goed	 als	
onmogelijk zijn.

Toegangsrechten beperkt in de tijd
Salto SVN ofte Salto Virtueel Netwerk is 
verbonden	met	het	netwerk	van	het	hotel.	
Elke	persoon	met	badge	die	zich	aan	de	
inkom	aanbiedt,	is	ook	real	time	zichtbaar	
via de software. In geval van nood kan de 
deur eventueel ook via de software wor-
den geopend. Toegangsrechten worden 
toegekend	aan	diverse	categoriëen	perso-
nen	 (hotelgasten,	 appartementbewoners,	
gebruikers	 seminarruimtes,	 bezoekers	
wellness	 etc),	 beperkt	 in	 de	 tijd.	 De	 ka-
merdeuren kunnen worden geopend via 
badge	of	smartphone	(Salto	Justin	Mobile	
met	Bluetooth).	Badgen	zorgt	ervoor	dat	
hotelgasten niet op de verkeerde verdie-
ping	kunnen	belanden.	Via	de	badge	wor-
den	 bepaalde	 verdiepingen	 geactiveerd,	
andere gedesactiveerd – zie verder.

Koppeling Schindler-Salto Systems 
in primeur
Bijzonder aan dit Salto Systems-project in 
Nieuwpoort is de koppeling die werd tot 
stand	 gebracht	 tussen	 het	 toegangscon-
trolesysteem van Salto Systems en de 
technologie inzake personenliften van 
Schindler. Deze koppeling werd reeds toe-
gepast in andere landen, maar voor ons 
land	 is	 dit	 een	primeur.	“Met	 een	 testop-
stelling	bij	Salto	Systems	werd	uitvoerig	
op	alle	mogelijke,	 technische	problemen	
geanticipeerd”,	aldus	Eric	Beling	van	Salto	
Systems.	“Bij	het	badgen	ontstaat	er	een	
koppeling tussen de software van Salto 
Systems	en	deze	van	Schindler	Liften.	De	
eerste	leest	de	badge	en	koppelt	daar	de	
beoogde	 toegangsrechten	 aan.	 De	 kop-
peling met Schindler zorgt ervoor dat 
het	 voor	 liftgebruikers	 meteen	 duidelijk	
is	 op	welke	verdieping	hun	bestemming	
(bv.	kamer)	zich	bevindt.	Dit	zorgt	voor	een	
efficiëntere	 doorstroming	 (minder	 ener-
gieverbruik	en	slijtage	van	de	liftinstalla-
tie)	 en	meer	 comfort	voor	de	gebruikers	
Een mooi staaltje van co-engineering en 
teamwork tussen Schindler, Salto Systems 
en	B&G	Sleutel(dienst).”	Er	is	ook	een	au-
tolift(deur)	die	o.m.	 toegang	biedt	tot	de	
standplaatsen van de parkeergarage en 
die	leveranciers	binnenlaat.	Ook	hotelgas-
ten	met	de	fiets	en	onderhoudsmedewer-

kers	 kunnen	 er	 gebruik	 van	maken.	 Ook	
hier wordt hetzelfde wandlezersysteem 
van	Salto	Systems	gebruikt	als	aan	de	in-
kom van het hotel.

Toekomstgericht
Het	gebouw	telt	een	100-tal	deuren.	Naast	
de	3 buitendeuren	in	de	bouwschil	zijn	er	
60  hotelkamerdeuren	 en	 20  toegangs-
deuren	tot	de	appartementen.	“Een	aantal	
eigenaars opteerde voor het integreren 
van	een	elektronische	(in	plaats	van	een	
mechanische)	 cilinder.	 Zij	 kunnen	 dus	
met een en dezelfde virtuele sleutel alle 
deuren	–	waar	ze	toegangsrecht	hebben	–	
openen. Met het oog op de toekomst wer-
den ook de gateways in de gangen van 
het	 hotel	 voorzien	 van	 nodes	 (mini-an-
tennes),	zodat	de	kamerdeuren	straks	ook	
volledig online kunnen worden geplaatst 
en gekoppeld aan Salto SVN. Er is een 
koppeling	met	Lobbi,	voorheen	Mancloud	
genaamd,	 het	 externe	 PMS	 (Property	 /
hotel	Management	System)	systeem.	Ook	
in	 andere	 nabije,	 kleinschaligere,	 projec-
ten	(in	de	immo-	en	horeca-sfeer)	van	de	
bouwheer	werd	het	standaard	sleutelsys-
teem vervangen door Salto SVN.
Door Philip Declercq

www.saltosystems.com

01. Een eyecatcher met kwalitatieve materialen en 
hoogwaardige, state of the art technologieën anno 
2022 (Foto © The CORNR Hotel – By Flex71 Photo- 
graphy)
02. De robuuste Salto XS wandlezer aan de tourni-
quet-deur (Foto © PDC)
03. Een aantal eigenaars van appartementen 
opteerde voor het integreren van een elektronische 
cilinder (Foto © PDC)
04. De koppeling met Schindler Liften zorgt voor 
een efficiëntere doorstroming, minder energie-
verbruik en slijtage van de liftinstallatie, en meer 
comfort voor de gebruikers (Foto © PDC)03 04

Het	 bedrijf	 dat	 een	 10-tal	 mede-
werkers telt – is actief over de 
ganse	 kustlijn:	 van	 De	 Panne	 tot	
Knokke. Ook in het hinterland, o.m. 
in Brugge, telt deze leverancier 
van deuroplossingen vooral B2B 
klanten, o.m. KMO’s en horeca- 
zaken.	 Focus	 ligt	 op	 (elektro)me-
chanische	 beveiliging,	 enerzijds,	
en toegangscontrole en sleutel-
beheer	 van	 (zo’n	 4.500)	 panden,	
anderzijds. 

B&G Sleutel(dienst) kort

41REPORTAGE

http://www.saltosystems.com/

