
M EE T I N G M AG A Z I N E . N L

Mensen uit de Randstad die een afspraak heb-
ben in Leeuwarden komen vaak een uur of 
zelfs anderhalf uur te vroeg, omdat ze denken 

dat het verder ligt dan dat het daadwerkelijk is. Dan 
ervaren ze al gauw dat Nederlands meest noordweste-
lijke provincie echt niet het andere eind van de wereld 
vormt. “Integendeel”, stelt Ben Helle, general manager 
van WestCord WTC Hotel Leeuwarden. “Vanaf Schiphol 
sta je in een uur en een kwartier bij ons voor de deur.” 
Dan heb je al geproefd van een open en waterrijk land-
schap, dat bij menigeen een vakantiegevoel opwekt. Het 
went zo snel, dat je alweer bijna moet omschakelen wan-
neer je in Leeuwarden aankomt. “Leeuwarden, een echte 
hofstad met grachten, bruggetjes en prachtige historische 
panden. Knus, niet te massaal en toch bruisend, dag en 

nacht. Niet voor niets de ‘Kulturele Haadstêd’ oftewel 
Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. Dat laatste 
biedt alleen al een aanknopingspunt om er dit jaar een 
zakelijke bijeenkomst, congres of evenement te organise-
ren, want Friesland laat met name tussen april en okto-
ber het beste van zichzelf zien. 

VEERTIG BELANGRIJKE EVENEMENTEN
Enige trots kan Helle niet onderdrukken. “We wis-
ten niet dat het hier zo mooi is, horen we onze gasten 
vaak zeggen. ‘Mienskip’, de titel van Europa’s Culturele 
Hoofdstad in 2018 biedt een uitgelezen kans om niet 
alleen Leeuwarden, maar de hele provincie op de kaart 
te zetten. Dat doen we met een sterke gemeenschap, die 
de schouders eronder zet om samen de mooiste dingen 
voor elkaar te boksen. Er staan veertig belangrijke evene-
menten op de agenda, plus nog eens honderden kleinere 
activiteiten. Eind januari hebben koning Willem-
Alexander en koningin Máxima dit speciale seizoen hier 
officieel geopend. Het programma omvat onder andere 
kunstcongressen, internationale sportevenementen 
en bekende activiteiten als At the Watergate in Sneek, 
het Oranjewoud Festival in Leeuwarden en Oerol op 
Terschelling. In april faciliteerden we de WTCA General 
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Friesland, dat klinkt verder weg dan het daadwerkelijk 
ligt. Vanaf Amsterdam rijd je er sneller naartoe dan naar 
Eindhoven. Je rijdt via de rode loper, de Afsluitdijk, naar 
het noorden en daar kom je in een hele andere wereld 
terecht, zonder pretenties of poespas. WestCord WTC Hotel 
Leeuwarden completeert de beleving met verrassende 
faciliteiten, voor kleine tot uitzonderlijk grote groepen. 

“Onze provincie biedt 
ontzettend veel mogelijkheden”
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Assembly en in juni het ISPA Congress, 
terwijl de stad in augustus het beroemde 
straattheater The Giants of Royal de Luxe 
verwelkomt.”

INGRIJPENDE VERBOUWING
WestCord WTC Hotel Leeuwarden is er 
in elk geval klaar voor, na afronding van 
een ingrijpende verbouwing. “We hebben 
de zestien vergaderzalen op de eerste en 
tweede etage in een nieuw jasje gestoken 
en geüpdatet naar de nieuwste standaard 
op het gebied van meetings en events”, 
vertelt Helle. “Met de hulp van partners 
kunnen we de huisstijl van de opdracht-
gever integreren en via verlichting een 
bepaalde mood creëren. Wanneer we de 
drie grootste zalen aan elkaar koppelen, 
ontvangen we daar zonder problemen 
750 gasten en aangezien we met het WTC 
EXPO onder één dak zitten, hoeven we 
maar een klein stukje uit te wijken om 
2.500 man in elke gewenste ambiance te 
accommoderen. Tegelijkertijd verliezen 

we de kleinere gezelschappen niet uit het 
oog. Onze indrukwekkende ontvangsthal 
huisvest als multifunctionele ruimte maxi-
maal duizend gasten, maar via een nieuwe 
inrichting met zes ‘woonkamers’ schep-
pen we een heel huiselijke sfeer voor als je 
bijvoorbeeld met enkele tientallen mensen 
wilt vergaderen. We hebben die bewust 
wat speelser opgebouwd en niet te zakelijk 
gemaakt, met een groot vloerkleed, bank-
stellen, fauteuils, lampen en een kast in 
een moderne stijl.”

MICHELINSTER
Naast de vergadermogelijkheden telt 
WestCord WTC Hotel Leeuwarden 143 
kamers en suites, een wellnesscentrum, 
sportfaciliteiten, een buffetrestaurant, 
brasserie en op de elfde etage zelfs een 
dinergelegenheid met een Michelinster. 
Dat is restaurant élevé, waar chef-kok 
Gilbert van der Heide zijn culinaire 
hoogstandjes creëert. “Het gevoel voor 
verfijning van hem en zijn team vindt ook 

zijn weg naar de andere eetgelegenheden 
in ons hotel”, zegt Helle, “waaronder het 
verbouwde restaurant met een fantasti-
sche bar op de begane grond. Daar kun-
nen we tot duizend gasten ontvangen. Ook 
nieuw is de half open keuken waarbij men 
tijdens het ontbijt met de koks kan meekij-
ken, wat de beleving versterkt.” Zoals het 
een accommodatie voor zakelijke bijeen-
komsten vandaag de dag betaamt, stelt 
WestCord WTC Hotel Leeuwarden alles in 
het werk om maatwerk te leveren, mee te 
denken met klanten en hen te adviseren. 
“Dat reikt verder dan alleen onze eigen 
accommodatie. We kennen de provincie 
en kunnen samen met onze vele partners 
unieke activiteiten organiseren, zoals een 
schaatsclinic in Thialf of een inspirerende 
presentatie door een Friese topsporter. 
Onze provincie biedt zo ontzettend veel 
mogelijkheden.” 

www.westcordhotels.nl 
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