
Gelderland is een prachtige regio met een enorme diversiteit aan streken en locaties. Om 
deze boodschap nog eens kracht bij te zetten, nam Convention Bureau Arnhem Nijmegen 
in februari een redacteur van Meeting Magazine mee de regio in om zes aangesloten 
locaties met eigen ogen te bekijken. Wat bleek? Groot, klein, landelijk of juist midden in 
de stad, Gelderland heeft voor elke bijeenkomst een mooie streek met passende locaties.

Een streek voor 
elke bijeenkomst

De eerste locatie die we op de dag van de site visit aan-
doen is Hampshire Landgoedhotel Holthurnsche Hof 
in het bosrijke en heuvelachtige Berg en Dal, vlakbij 

Nijmegen. Het hotel ligt aan de Zevenheuvelenweg, een straat 
die elk jaar onderdeel uitmaakt van het beroemde Vierdaag-
separcours. Voorheen maakte het landgoed onderdeel uit van 
de Volkshogeschool Ons Erf, waar boerenzonen en –doch-
ters werden voorbereid op hun emigratie naar het buitenland. 
Tegenwoordig biedt Holthurnsche Hof nog steeds ruimte aan 
trainingen, maar ook vergaderingen en andere zakelijke bij-
eenkomsten kunnen hier plaatsvinden. In de Villa, die nog 
stamt uit de periode van de hogeschool, zijn diverse zalen en 
een brasserie ondergebracht. Ook het nabijgelegen kapelletje 
met glas-in-loodramen herinnert aan deze tijd. In het moderne 
gebouw van het hotel zijn naast de rest van de zalen receptie, 
sfeervolle lobby, ontbijtruimte en restaurant ook de hotelka-
mers ondergebracht. Deze kamers zijn ruim van opzet en zijn 
elk voorzien van een gezellig zithoekje. Uniek zijn de deurbel-
len waarvan alle kamers zijn voorzien. Vanuit het pand is het 
uitzicht op het landgoed prachtig. Bovendien leent het omlig-
gende terrein zich uitstekend voor diverse outdoormogelijkhe-
den.

Landelijke omgeving
Vanuit het groene Berg en Dal rijden we door naar het lande-
lijke Ottersum, waar een bezoek aan Landgoed Roepaen staat 
gepland. Op een bosperceel van 5 hectare ligt een bijzondere 
evenementenlocatie die voorheen dienst deed als opvanghuis 

voor weeskinderen. Sinds 20 jaar worden er in dit rijksmonu-
ment uit 1885 allerlei bijeenkomsten voor de zakelijke markt 
georganiseerd, variërend van vergaderingen tot concerten en 
bedrijfsfeesten. De oude kloostergangen en glas-in-loodramen 
vormen daarbij een sfeervol decor. Een van de mooiste ruimtes 
is de oude kapel, die door middel van state of the art licht- en 
geluidstechnieken aan elke type bijeenkomst kan worden aan-
gepast. Zelfs een verlichte dansvloer is mogelijk. Het terrein 
rondom het pand leent zich uitstekend voor buitenconcerten en 
teambuildingsactiviteiten.

Zicht op de polders
De volgende locatie op het programma is Golden Tulip Val 
Monte, wederom in het mooie Berg en Dal. Ook deze locatie 
ligt midden in de bossen en biedt dankzij de ligging op een 
heuvel vanuit het prachtige park rondom het hotel een fraai 
uitzicht over de 90 meter lager gelegen polders. Vanuit het res-
taurant zijn bij heldere hemel zelfs de verderop gelegen bossen 
van S’heerenberg te zien.
De oorsprong van het hotel ligt bij Villa Valmonte, dat in 
1964 als hotel werd geopend. In de loop der jaren is het aantal 
kamers na de nodige verbouwingen uitgegroeid van 9 naar 
124. Naast hotelkamers biedt ValMonte ook diverse grote en 
kleine multifunctionele zalen, waaronder een grote congres-
zaal op de eerste verdieping, een zwembad, restaurant en een 
fraaie serrezaal met stucplafond en kroonluchters. Na de rond-
leiding nemen we plaats in de bar voor een heerlijke mosterd-
crèmesoep en een boerensandwich.
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Mode-epicentrum
Na deze stevige lunch is Arnhem aan de beurt. Deze stad tim-
mert onder andere hard aan de weg als modestad met grote 
evenementen zoals de Arnhem Mode Biënnale. Aan de ArtEZ 
hogeschool voor de kunsten hebben onder andere de ontwer-
pers achter beroemde labels zoals Viktor en Rolf, Spijkers 
& Spijkers en The People of the Labyrinths gestudeerd die 
nu flink aan de weg timmeren op het gebied van mode en 
design. Een aantal afgestudeerde ontwerpers heeft hun atelier 
geopend in de voormalige achterstandswijk Klarendal, dat 
nu als mode-epicentrum van de Gelderse provinciehoofd-
stad geldt. Mode is ook het thema van Hotel Modez, waar 30 
ontwerpers die verbonden zijn aan Arnhem onder leiding van 
mode-illustrator en ontwerper Piet Paris de 20 verschillende 
kamers hebben ingericht. De kamer, bedekt met QR-codes 
van ontwerper  Antoine Peters, heeft al heel wat media-aan-
dacht weten te genereren, maar ook de kamer van Bas Kosters 
en de gebreide objecten in de kamer van Carolien Evers trek-
ken veel bekijks. Naast overnachtingen biedt Modez in haar 
ontbijtruimte vanaf 11.00 uur ook ruimte voor ontvangsten, 

trainingen en vergaderingen. Voor lunches en diners werkt 
Modez samen met Café Caspar, dat op de begane grond van 
het hotel ligt. 

Event op maat
Van het Modekwartier rijden we door naar het 
Roermondsplein om een bezoek te brengen aan evenemen-
tenlocatie MAX BROTHERS. Deze locatie beschikt over 
verschillende ruimtes. De Vergaderzaal en de dinerruimte op 
de eerste verdieping zijn geschikt voor rustige bijeenkomsten, 
terwijl café Ovidius, de Hamannzaal en de proseccobar naast 
vergaderingen of presentaties ook geschikt zijn voor bedrijfs-
feesten van divers formaat. Afhankelijk van het programma en 
de grootte van de groep kunnen de zalen los of gecombineerd 
worden verhuurd en dankzij de aanwezige audiovisuele mid-
delen persoonlijk worden aangekleed in kleur en geluidsniveau 
naar voorkeur.  ‘s Zomers kunnen gasten ook terecht op het 
terras tegenover het pand, dat voorzien is van een eigen bar 
en meubilair. Wie overigens wel van een feestje houdt, hoeft 
bij MAX BROTHERS niet per se aan het begin van de nacht 
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naar huis. Dankzij de unieke box-in boxisolatie die in 
het pand is kan de muziek tot maar liefst 150 dB worden 
opgevoerd zonder de buren lastig te vallen.

Vergaderen tussen de sterren
De laatste locatie op het programma is ook meteen het 
grootst. GelreDome staat natuurlijk bekend als thuishonk 
van voetbalclub Vitesse en concertlocatie, maar ook zake-
lijke bijeenkomsten kunnen hier worden ondergebracht. 
Zo beschikt GelreDome over zalencomplex Galaxy die in 
vier verschillende zalen is opgedeeld. Elke zaal biedt zicht 
op de tribunes en Domevloer en kan door middel van 
meubilair, belichting en de nodige audiovisuele middelen 
aan elke bijeenkomst worden aangepast. Een verdieping 
hoger ligt de Heineken Heaven, die bestaat uit 2 zalen. 
Een ruimte met eigen bar die onder andere geschikt is 
voor ontvangsten en diners en een plenaire zaal voor 
kleinere zakelijke bijeenkomsten.’ Ook zijn op deze ver-
dieping diverse loges aanwezig, waarvan er een aantal 
kunnen worden verhuurd. De loges beschikken over een 

eigen keukenblok en toilet en zijn geschikt voor vergade-
ringen, maar het gezamenlijk kijken van een concert of 
voetbalwedstrijd is wellicht nog veel leuker. Tenslotte kan 
voor hele grote groepen ook het gehele stadion of een deel 
van de tribune worden afgehuurd voor bijeenkomsten. 
De rondleiding door het enorme gebouw wordt afgeslo-
ten met een tochtje langs de kleedkamers, iets wat ook 
tijdens een van de te boeken rondleidingen aan bod komt. 
Onderweg komen we vele afbeeldingen van artiesten 
tegen die in GelreDome hebben opgetreden. 
De zes bezochte locaties vormen een mooie blauwdruk 
voor hetgeen de regio Arnhem Nijmegen aan locaties te 
bieden heeft. Samen met de andere aangesloten par-
tijen worden zij binnen de campagne ‘Gelderland levert 
je mooie streken’ door Convention Bureau Arnhem 
Nijmegen in the picture gezet. Bent u nieuwsgierig gewor-
den naar de verschillende mogelijkheden en locaties? Het 
Convention Bureau voorziet u kosteloos van advies. 
www.conventionbureau.nl


