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Nieuw!

Groningen-Hoogkerk
Sinds januari is het noorden van Nederland een pareltje rijker.
Tjomme Langebeek en Corry van der Valk, 3e generatie, openden samen
met hun drie zonen Stijn, Sjoerd en Derk, 4e generatie, het gloednieuwe
Hotel Groningen-Hoogkerk. De plannen lagen er al een tijdje en
uiteindelijk kregen ze groen licht. Met resultaat, want dit
bijzondere hotel heeft enorm veel te bieden.
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Vanaf 2007 hadden Tjomme en Corry al een grote wens om
een hotel op deze locatie aan de A7 te bouwen. Dit ging niet
zonder slag of stoot, want de betreffende locatie bleek erg bijzonder te zijn. De gewenste grond lag namelijk precies op de
grens van de gemeenten Groningen en Tynaarlo. Dit maakte
het onderhandelingstraject volgens Corry een stuk ingewikkelder. Zo hadden meerdere partijen het recht hier iets van te
vinden. Corry: “Uiteindelijk kwam er een overeenstemming, de
contouren van het gebouw moesten op de lijn van enerzijds het
water en anderzijds de snelweg aansluiten. Hierdoor heeft het
gebouw een soort vliegervorm gekregen.”
Teamwork
Nu tien jaar later staat er een prachtig hotel precies op de grens
van gemeenten Groningen en Tynaarlo. De dagelijkse leiding is
in handen van Stijn, samen met zijn broer Sjoerd als assistent.
In de bouw- en opstartfase is de hele familie nauw betrokken
geweest. Derk en Sjoerd hebben naast hun stage veel avonden
en weekenden meegeholpen. Corry: “Gelukkig konden we Hotel
Drachten af en toe achterlaten om ons te kunnen richten op
het nieuwe hotel in Hoogkerk.” Stijn vult aan: “Mijn oom Kees,
woonachtig in Canada, heeft de laatste twee maanden de coördinatie van de goederenstroom op de bouw gedaan, dit was
super. Voor vragen kon ik altijd bij hem terecht. Iedereen heeft
een steentje bijgedragen en daar zijn we ook wel trots op.” De
inrichting is, als in vele andere hotels, vormgegeven in samenwerking met Marijke Heinrichs-Van der Valk. Corry: “Helaas is
Marijke tijdens de bouw ernstig ziek geworden en hebben haar
(schoon)dochters Maartje en Esmée het project van haar overgenomen. Zij hebben dit ondanks deze omstandigheden super
goed gedaan en Marijke is tot de laatste fase betrokken geweest.
Aan alles is gedacht, dit hadden we nooit alleen kunnen doen.”

C o r r y v a n d e r V a l k , 3 e g e n e r a t i e , e n Tj o m m e L a n g e b e e k s a m e n m e t h u n d r i e z o n e n S t i j n , D e r k e n S j o e r d
L a n g e b e e k , 4 e g e n e r at i e Va n d e r Va l k

Faciliteiten
Het hotel beschikt over 125 kamers. Waaronder twee luxe Wellness Suites Black en White. De suites zijn voorzien van een extra
luxe badkamer met dubbele inloop rainshower, jacuzzi en

sauna. Corry: “We hebben gekozen voor twee dezelfde suites in
tegenovergestelde kleuren. Zo heeft de witte suite door de combinatie met zilver een frisse en moderne uitstraling. De zwarte
suite straalt warmte uit en door de gouden kleuraccenten geeft
dit meteen een luxueus gevoel. Erg leuk om te zien wat alleen
kleur doet met een kamer.” Naast de standaardkamers beschikt het hotel ook over een familiekamer met stapelbed. Ook
de Longstay kamers zijn populair, deze zijn zeer geschikt voor
gasten die voor een langere tijd willen overnachten. Door de
puntvormige architectuur van het hotel is er gekozen om deze
speciale kamers aan de voor- en achterzijde te plaatsen. Dit
geeft een speels element aan de kamers. Het hotel beschikt
ook over een fijne fitnessruimte.
“We hebben geprobeerd om in het hele hotel dezelfde sfeer
te creëren. Alle ruimtes moeten warmte uitstralen en niet te
massaal ogen. Het restaurant met ontbijtbuffet biedt 250 zit-

‘We hebben geprobeerd om in het
hele hotel dezelfde sfeer te creëren.
Alle ruimtes moeten warme
uitstralen en niet te massaal ogen.’
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plaatsen. Maar dit valt haast niet op omdat we gekozen hebben
voor aparte hoekjes met afscheidingen en open haarden. Ook
als het rustig is, is het belangrijk dat je toch gezellig kunt zitten.
We hebben gekozen voor een licht kleurenpalet. Het behang met
pasteltinten gecombineerd met goud en natuurlijke elementen
zorgen voor een rustig en stijlvol geheel.” Bij binnenkomst bevindt
zich de bar/brasserie aan de rechterkant met een totale capaciteit voor zo’n 100 personen. “De gezellige brasserie is ideaal voor
informele (zakelijke) ontmoetingen. Een kopje koffie met vers gebak van de lokale banketbakker is een echte aanrader!”
Op de eerste verdieping bevinden zich tien multifunctionele
congres- en vergaderzalen. Allemaal voorzien van de nieuwste
audiovisuele technologie. Op de bovenste etage van het hotel
is een grote Executieve Boardroom voor maximaal 25 perso-

nen. Stijn: “Naast de koppelbare zalen ben ik erg blij met de
boardroom op de zesde etage. Deze ruimte biedt een panorama over Hoogkerk, land en water. Gasten die op een hoger
niveau willen vergaderen, kunnen hier rustig vergaderen zonder
gestoord te worden. Ideaal, want aan de andere kant van de
snelweg ligt een groot bedrijventerrein en we merken nu al dat
hier veel vraag naar is.”
Park & Ride
Direct naast het hotel, ten zuiden van de A7, ligt Park & Ride
Hoogkerk. Hierdoor zijn er in totaal zo’n 1100 gratis parkeerplaatsen. Stijn: “Dit is een groot pluspunt voor zowel onze zakelijke als onze leisure gasten. Bussen rijden hier af en aan en
brengen je in minder dan tien minuten in hartje Groningen. De

‘Op de eerste verdieping
bevinden zich tien
multifunctionele congres- en
vergaderzalen. Allemaal voorzien
van de nieuwste audiovisuele
technologie.’

‘We hebben
gekozen voor
twee dezelfde
suites in
tegenovergestelde
kleuren.’

Hotel
Groningen
Hoogkerk
Lente Top Deal
Dit arrangement is inclusief:
-1x Overnachting
-1x Ontbijt
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Prijs
€ 79,- p.k.
stad Groningen is zeer geschikt voor een leuke citytrip of zakelijke meeting. De combinatie van zalen en
kamers dicht bij de stad, met veel parkeergelegenheid is natuurlijk ideaal.”
Stad en platteland
In het voorjaar is er genoeg te doen in de omgeving van het hotel. Letterlijk naast het hotel, tus-

sen het terras en de parkeerplaats, ligt een fietspad
die je naar de stad leidt. Ook het natuurgebied De
Onlanden, een beekdallandschap met ruige hooilanden en moerasbos, is dichtbij. Corry: “Hier kun je
heerlijk wandelen, fietsen en paardrijden. We hebben vorig jaar zelf hier een fietstocht gedaan van 100
kilometer, dan kom je écht op mooie plekjes, erg
leuk! Je kunt vanaf hier makkelijk de stad in, maar

ook van het platteland genieten.” Aan recreatiemogelijkheden ontbreek het hier zeker niet, bij de
Hoornse plas en Paterwoldsemeer kun je varen en
zwemmen, kortom genoeg vertier!
Toekomstgeluid
De familie Langebeek bruist van leuke toekomstplannen. Corry: “We willen graag een eigen groen-

tetuin hebben met eigen kweek. Daar willen we dan
ook andere partijen zoals scholen bij betrekken.
Ook zijn er uitbreidingsmogelijkheden voor de toekomst. Zodra dit magazine in de hotels ligt, is ons
nieuwe terras klaar en kunnen gasten volop genieten
van het voorjaarszonnetje. We heten u dan ook van
harte welkom!”

Informatie of reserveren?
T. 050-8200510
E. info@hoogkerk.valk.com
I. www.vandervalkhotelgroningen.nl

