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Horeca Bolwerk Sint-Jan gegund aan Bossche ondernemer
Streekrestaurant Het Bolwerk vestigt zich in iconisch verdedigingswerk

Een uitvoerige aanbestedingsprocedure ten behoeve van de horeca-exploitatie van het
Bolwerk Sint-Jan, heeft geleid tot gunning aan horecaondernemer Werner van der Valk.
Hiermee is de totale invulling van het iconische verdedigingswerk Bolwerk Sint-Jan voltooid.
Aanbestedingsprocedure
Namens de Kring Vrienden van ‘s-Hertogenbosch heeft horeca adviesbureau Vijverborgh de gehele
aanbesteding professioneel en onafhankelijk begeleid. Nadat de aanbesteding begin augustus
publiekelijk kenbaar was gemaakt in diverse media, hebben zich 23 partijen gemeld. Op basis van de
aanbestedingsleidraad, welke bestond uit een drietal fases, is met deze 23 deelnemers begonnen en
bleven na de laatste fase drie deelnemers over. Vandaag heeft het bestuur van de Kring Vrienden van
‘s-Hertogenbosch gekozen voor één van hen, namelijk Werner van der Valk. Hij is geboren en
getogen in de horeca en onder andere eigenaar van Ristorante Bellagio aan de Kruisstraat in
’s-Hertogenbosch. Ristorante Bellagio wordt al jaren succesvol geleid door manager Robbert van Elk.
In het Bolwerk Sint-Jan zullen zij daarnaast een totaal nieuw concept gaan voeren, namelijk een
streekrestaurant met lokale producten.
Streekrestaurant Het Bolwerk
Naast het informatiecentrum van Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch, dat medio februari 2016
operationeel is, vestigt streekrestaurant Het Bolwerk zich in het verdedigingswerk. Het restaurant, dat
zeven dagen per week open is voor ontbijt, lunch en diner, voert een kaart met voornamelijk
streekgerechten en streekproducten. Het restaurant is toegankelijk voor een breed publiek, van jong
tot oud. Naast Bosschenaren zijn binnen- en buitenlandse bezoekers van de stad van harte welkom.
Met een unieke ligging en een buitenterras aan de rivier de Dommel, kunnen gasten genieten van
onder andere een echte Bossche Bol, een broodje ham van het Bossche Landvarken of een diner van
asperges op Brabantse wijze.
Succes
Joop Thissen, voorzitter Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch: “Wij zijn content met gunning van de
horeca-exploitatie aan streekrestaurant Het Bolwerk. Het toegankelijke concept met streekgerechten
past volledig in onze visie van de totale exploitatie. Ook de voorgenomen inzet van stagiaires bij de
exploitatie van de horeca past goed in het gekozen concept. We gaan er als Kring Vrienden van uit
dat deze samenwerking een succes zal worden.”
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Neem voor meer informatie over streekrestaurant Het Bolwerk contact op met:
Annelou de Groot (Team restaurant Het Bolwerk) op 06-14466678 of info@ristorantebellagio.nl
Neem voor meer informatie over het Bolwerk Sint-Jan contact op met:
Joop Thissen (Voorzitter Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch) op 06-53121943 of
bestuur@kringvrienden.nl

WWW.KRINGVRIENDEN.NL

