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‘Zakelijke 
gasten weten 
Haarlem weer 
te vinden’

RESTYLING

TEKST: GERDIEN BARNARD FOTO'S: NOORTJE DALHUIJSEN

Ko�e is altijd 
een goed idee…

….bij Van der Valk

Douwe Egberts maakt de dagelijkse momenten 
waardevoller bij Van der Valk. Geniet gedurende de 
dag van onze versgemalen bonenko�e. Van ontbijt 
en lunch, tot bij de vergadering of na het diner.
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RESTYLING

Wie een tijdje niet in Hotel 
Haarlem is geweest, her-
kent het bijna niet meer 
terug. Zeker de zakelijke 
gasten niet. De Amster-

dam-zalen op de begane grond werden vorig 
jaar verbouwd; dit jaar hebben de Haarlem-
zalen een grondige opknapbeurt gekregen. 
Beter gezegd: de etage werd volledig gestript 
en weer opgebouwd. Het resultaat: 11 multi-
functionele zalen met flexibele wanden, waar-
door je letterlijk alle kanten op kunt; voor bij-
eenkomsten van 10 tot 300 personen.
Niels Piscaer, general manager van Hotel 
Haarlem: ,,Dat was eerlijk gezegd ook nodig; 
de beamers stonden zelfs nog op tafel. Nu 
hebben de zalen weer alles wat je mag ver-
wachten van Valk Exclusief. De grootste en 
mooiste verandering is dat deze open, licht en 
transparant zijn. Vanuit elke ruimte heb je een 
weids uitzicht. De lichtinval is ook geweldig; 
het ‘ademt’ weer. De Haarlem-zalen zijn een 
stevige ‘concurrentie’ voor de eveneens nieu-
we Amsterdam-zalen.”
Bij een rondleiding blijkt dat de indeling van 
de verdieping een stuk overzichtelijker is ge-
maakt en de break-out ruimte luxe koffiema-
chines heeft en een semi-open keuken. Behal-
ve koffiepauzes en borrels kunnen er walking 
brunches, -lunches en -diners worden ge-
houden, zowel zakelijk als voor bijvoorbeeld 
verjaardagen of huwelijksjubilea. Ook zijn er 
nieuwe toiletgroepen, twee grote liften en een 
goederenlift. De etage heeft een eigen hospita-
lity desk: een direct aanspreekpunt voor alle 
vragen, last-minute wijzigingen of bijvoor-
beeld verzoeken voor extra apparatuur.

Hout, goud & groen
Anita Matser (directie) is samen met ontwer-
per Ilse Duisters verantwoordelijk voor het 
design van de nieuwe Haarlem-zalen. Het 
open ontwerp wordt versterkt door een strak 
interieur met trendy combinaties als hout met 
staal en veel goud en groentinten, inclusief 
bloemen en planten. Verder zijn alle zalen 
volledig geluidsdicht en voorzien van luxe, 
comfortabele stoelen, het allernieuwste op 
audiogebied, akoestische wandbekleding en 
touchscreens voor de bediening van licht, 
raamschermen, temperatuur en beamers (ui-
teraard nu ingebouwd).
Niels: ,,We doen mee met de nieuwste Valk 
Exclusief hotels. Grote, internationale bedrij-
ven weten Haarlem weer te vinden voor hun 
bijeenkomsten, omdat we nu voorzien zijn 
van het nieuwste van het nieuwste, in een 
fantastisch design. Daarbij kunnen we met 
ons restaurant en ruim 300 hotelkamers een 
compleet meerdaags pakket bieden van ver-
gaderen, dineren en overnachten. En dat in 
een geweldige stad met volop excursiemoge-
lijkheden, maar ook vlakbij Amsterdam en 
Schiphol; de directe bus stopt voor de deur. 
Haarlem is klaar voor de toekomst!”

Als onderdeel van de totale restyling 
van Hotel Haarlem, zijn nu ook de 

laatste zalen compleet vernieuwd. Je 
kunt er ongestoord vergaderen, maar 

ook ‘hotelwerken’.
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