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SindS 1 juli iS op een toplocatie aan de a7 in Hoorn een nieuwe Van der Valk-
VeStiging geopend. Het Hotel iS niet alleen compleet met twee reStaurantS, een 
aantal luxe zalen en boardroomS en 155 kamerS, maar ook iS er een wellneSS, 
fitneSS, bioScoop en caSino te Vinden!   Fenna Bontje    jaro van Meerten

Hotel, Casino en Bioscoop 
onder 1 dAK!

nieuw: Hotel Hoorn

nieuw: Hotel Hoorn

Gert van der valk
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Directeur Gert van der Valk vertelt enthousiast over zijn nieuwe hotel: 
“De combinatie van hotel, casino en bioscoop is uniek in Nederland 
en ook direct naast het hotel is allerlei amusement te vinden, zoals een 
grote ijsbaan van 400 m² en tennisbanen, waar onze hotelgasten ook 
gebruik van kunnen maken. Al die voorzieningen zorgen ervoor dat wij 
een zeer compleet hotel zijn, dat voor eenieder wat wils biedt.”

Modernste technieken
De bioscoop heeft vijf zalen, waarvan de grootste zaal plaats biedt 
aan 320 personen. Gert: “Het is een vernieuwende bioscoop met on-
der andere bewegende stoelen, 3D-effecten en het allernieuwste op het 
gebied van geluid, waardoor je echt het idee hebt ín de film te zitten. 
De zalen zijn door ons tevens te gebruiken voor bijvoorbeeld product-
presentaties, seminars en congressen. Natuurlijk hebben we ook in het 
hotel meerdere zalen in alle groottes. Zo hebben we vijf boardrooms 
voor twaalf personen, een presentatiezaal voor achttien personen en 
vijf grote zalen die aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Daar passen 
wel 750 personen in. Ook in de zalen hebben we gebruikgemaakt 
van de modernste technieken. Vrijwel alles werkt automatisch, een druk 
op de knop is bijvoorbeeld genoeg om je presentatie zo van je smart-
phone of tablet op het grote scherm geprojecteerd te krijgen.”

Waanzinnig uitzicht
Het casino wordt uitgebaat door Flamingo 
Casino en is een hoogwaardig elektronisch 
casino. Geen speelautomatenhal, je kunt er 
juist echt een avondje luxe uitgaan. Gert: 
“We zullen uiteraard ook arrangementen 
gaan bieden die onze faciliteiten combine-
ren, zoals een ‘Movie, Play & Dinner pakket’.” 
Opvallend en spectaculair aan het hotel is de 
ligging van de wellness en fitness op de veer-
tiende verdieping. Vanuit het zwembad kun je 
naar de stad en het Markermeer kijken! Het 
hotel heeft maar liefst twee restaurants. Een à 
la carte restaurant en een buffetrestaurant dat 
gebruikt wordt voor ontbijt, lunches, brunches 
en live-cooking in het weekend. De restaurant-
kaart bevat klassiekers die u gewend bent bij 
Van der Valk, maar ook veel streekproducten 
in verrassendere gerechten. Gert: “Er komen 
enorm veel lekkere producten uit deze omge-
ving, die wij perfect in onze menukaart kun-



22 hotel hoorn 23M A G A Z I N EVA L K

nen verwerken. Denk bijvoorbeeld aan Beem-
sterkaas, vlees uit de regio, maar ook wijn die 
hier wordt verbouwd.”

gouden tijden herleven in het hotel
Het interieur van het hotel is verzorgd  
door Marijke van der Valk-Heinrichs, die  
inmiddels al het interieur van vele Van der Valk-
vestigingen bepaalde. Het is luxe en modern, 
met veel gebruik van natuurlijke materialen en 
kleuren. Ook is bij de bouw van het hotel re-

“er komen enorm veel lekkere producten 
uit deze omgeving, die wij perfect in onze 
menukaart kunnen verwerken. denk 
bijvoorbeeld aan beemsterkaas, vlees uit 
de regio, maar ook wijn die Hier wordt 
verbouwd”

kening gehouden met ruimtelijke effecten. Zo zijn alle balustrades van 
glas, zodat je overal doorheen kunt kijken en zijn de etages mooi 
hoog. De rijke Gouden Eeuw-geschiedenis van Hoorn komt in het hotel 
duidelijk naar voren. Zo hebben alle zalen namen van schepen uit die 
tijd, zoals Galjoot en Fluitschip, zijn de suites vernoemd naar VOC-
helden, zoals Jan Pieterszoon Coen en Michiel Adriaenszoon de Ruyter, 
en heet de hotelbar De Compagnie. Deze ligt tussen de tweede en de 
derde etage waar je een mooi uitzicht over het park, de snelweg en 
de polder hebt. Behalve vijf luxe suites heeft het hotel nog 150 kamers, 
waaronder ook een aantal familiekamers. Gert van der Valk: “Tijdens 
de bouw kregen we al zoveel aanvragen voor familiekamers, dat we 
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dat aantal nog snel hebben vermeerderd. We zijn ook echt een hotel 
dat erg geschikt is om met kinderen naar toe te gaan, mede doordat 
we zoveel verschillende faciliteiten hebben.”

stad als MuseuM
De Gouden Eeuw-geschiedenis van Hoorn komt niet alleen in het hotel 
naar voren, maar ook in de stad zelf. Zo zijn er enorm veel musea 
te vinden, zoals het Westfries Museum in het monumentale in 1632 
gebouwde Statencollege. Gert: “Eigenlijk is het stadje ook al een mu-
seum op zich. Er wordt hier tevens enorm veel georganiseerd. We 
zijn evenementenstad nummer 7 van Nederland, best knap voor zo’n 
klein plaatsje! Wie wil gaan fietsen, kan bij ons ook goed terecht. 
We verhuren elektrische en gewone fietsen en de omgeving is echt 
prachtig.” Gert van der Valk: “Ik ben heel trots. Het is echt ontzettend 
mooi geworden. Ik denk dat we een enorm compleet hotel hebben 
neergezet met ongekend veel faciliteiten onder één dak.” Dus wat het 
ook wordt: relaxen of sporten op de veertiende verdieping, gokken, 
naar de bioscoop, schaatsen, tennissen of fietsen… in Hotel Hoorn 
bent u van harte welkom! ■

“Ik denk dat we een 
enorm compleet 
hotel hebben 
neergezet met 
ongekend veel 
facIlIteIten onder 
één dak”

Van der Valk frituurt gemakkelijk,
gezond en groen met Smilde Natura

Smilde Natura
Industrieweg 11
8444 AS Heerenveen

www.smildenatura.nl
info@smildenatura.nl
+ 31 (0) 513 639 629

Van der Valk maakt gebruik van het nieuwe Natura© Frituurconcept, dé totaaloplossing voor 
frituren. Natura is een  frituurolie van topklasse in een innovatieve grootverpakking met 
pompsysteem gecombineerd met een unieke haal- en brengservice waarbij ook de gebruikte 
frituurolie opgehaald wordt.  Ook aan kostenefficiëncy en administratie is gedacht; alle 
informatie staat overzichtelijk op één factuur.


