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Event Park Amsterdam

Evenementen en
congressen onder NAP
Sinds de lancering in november 2018 timmert Convention
Bureau Event Park Amsterdam hard aan de weg om
Haarlemmermeer op de kaart te zetten als congres- en
evenementenbestemming. Tijdens een tweedaagse site visit
in juni maakten diverse eventmanagers nader kennis met
een aantal partners en de mogelijkheden in deze regio.
Fotografie Goulmy Design & Fotografie

D

at er in Haarlemmermeer op 6 meter onder Normaal Amsterdams Peil (NAP) veel bedrijvigheid
plaatsvindt, wordt gedurende de twee dagen
dat de eventmanagers op pad zijn al snel duidelijk. De
bus van Doelen Coach Service rijdt regelmatig langs het
enorme terrein van Schiphol waar vliegtuigen af en aan

komen. Op verschillende plekken worden er duurzame
bedrijventerreinen uit de grond gestampt voor internationale bedrijven die zich hier vestigen. Attractieparken HollandWorld en FloriWorld moeten over een paar
jaar toeristen verleiden om onze hoofdstad links te laten
liggen. En het water, dat sinds de negentiende eeuw in
toom wordt gehouden met behulp van gemalen en de
groene, agrarische omgeving op veel plekken doorkruist,
is nooit ver weg.
STOOMMACHINE

Nadat de bus de meeting- en eventplanners bij het Hyatt
Place Amsterdam Airport en NH Amsterdam SchipholAirport heeft opgehaald, is de eerste locatie van de dag
het Cruquius Museum. Hier staat de droogmaking
van het Haarlemmermeer centraal. De ringvaart en de
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Over Event Park Amsterdam
Event Park Amsterdam wil met
Haarlemmermeer een alternatief
bieden voor het steeds drukker wordende Amsterdam en zet als reactie
op deze trend in op de speerpunten bereikbaarheid, betaalbaarheid
en beschikbaarheid. De gemeente
Haarlemmermeer ligt gunstig in
de driehoek Amsterdam, Leiden en
Haarlem en maakt onderdeel uit van
de Metropool Regio Amsterdam.
De gemeente is uitstekend bereikbaar per auto, openbaar vervoer
en per vliegtuig. Haarlemmermeer
staat inmiddels op de derde plaats
van de lijst met meest aantrekkelijke regio’s voor hotelinvesteerders.
Drijvende krachten achter Event Park
Amsterdam zijn voorzitter Floris
Licht, general manager Novotel
Amsterdam Schiphol Airport, penningmeester Marjolein Mudde,

ringdijk werden in de negentiende eeuw
aangelegd, waarna het Haarlemmermeer
met behulp van drie gemalen, waaronder
gemaal De Cruquius, in 1852 kon worden
drooggelegd. Het neogotische gebouw is
om de imposante stoommachine uit 1849
heen gebouwd, dat tevens het grootste
en het oudste exemplaar ter wereld is. De
machine kan met acht balansarmen van
elk 10.000 kilo acht zuigers aandrijven
en met elke slag 64.000 liter water via de
sluizen de ringvaart in laten stromen.
Naast een educatieve functie biedt het
gemaal ook ruimte voor vergaderingen of
evenementen. In de Waterschapszaal zijn
mooie ornamenten zoals versierde gietijzeren trappen en pilaren te zien. Ook het
Theehuis naast het museum is beschikbaar
voor bijeenkomsten.

tectenwijk Stellinghof en het voormalige Floriadeterrein naar Landgoed de
Olmenhorst. Het voormalige akkerbouwbedrijf uit 1854 heeft de boomgaard
gehandhaafd, maar richt zich tegenwoordig op daghoreca en de verkoop van biologische en streekproducten. Ook zitten er
diverse creatieve bedrijfjes gevestigd. De
Fruitloods, het Lokaal, het Boshuis en de
stijlkamer in de Groene Villa zijn geschikt
voor diverse zakelijke bijeenkomsten. De
Tent en evenemententerrein het Veld zijn
ideaal voor buitenevents.

BOOMGAARD

Langs de ringvaart liggen diverse plaatsen
en buurtschappen, waaronder Vijfhuizen.
Hier bezoeken we Kunstfort Vijfhuizen.
Fort Vijfhuizen maakt onderdeel uit van
de Stelling van Amsterdam en wordt
tegenwoordig gebruikt als tentoonstellingsruimte. Ook biedt het onderdak aan
restaurant ‘t Fort en ginstokerij Tolmann’s.
Zowel in als om het fort kunnen presentaties en evenementen worden georganiseerd. De oude Genieloods uit 1897,
waar vroeger het materieel werd opgeslagen, is hiervoor eveneens geschikt.
De bus rijdt na dit bezoek via de archi-
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commercieel manager bij Ramada
Amsterdam Airport Schiphol, en
secretaris Michiel Smilde, eigenaar
van evenementenbureau Eventerim.

KLEURENPRACHT

De volgende locatie op het programma is
Van der Valk Hotel Schiphol. Dit hotel zal
de komende tijd een grondige renovatie
ondergaan. Een voorproefje wordt al in de
lobby gegeven waar de Nachtwacht en een
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zelfportret van Rembrandt van een moderne touch zijn
voorzien. Het hotel beschikt nu over 22 meetingzalen en
een congreszaal van 2.000 m2. Na de verbouwing komt
er een nieuwe zaal bij. In plaats van een rondleiding
door het hotel rijden we langs het sportpark en de prijswinnende shetlandfokkerij naar het vogelpark van het
hotel waar tachtig verschillende soorten vogels leven,
waaronder ara’s, kaketoes, neushoornvogels, nijlibissen
en oehoes (helaas nog geen toekans). De vogels hebben prachtige kleuren en leven in grote inloopvolières.
Koppeltjes worden in aparte kweekkooien gehouden
waar ze in alle rust kunnen broeden.
De kleurrijke fauna van Van der Valk wordt bij de
Arendshoeve ingeruild voor prachtige flora. Hier worden sinds 1852 planten gekweekt, al legt de huidige
eigenaar zich met name toe op rozen en kamerplanten. Een van de enorme kassen is omgebouwd tot een
prachtige evenementenlocatie die helemaal vol staat
met (hangende) planten, bloemen en vijvers met vissen. Op verschillende plekken zijn open ruimtes waar
podia en barren staan opgesteld. Tijdens evenementen
wordt de kas geheel verduisterd. De Arendshoeve is erg
geliefd bij verschillende (inter)nationale bedrijven die
er productlanceringen en bedrijfsfeesten organiseren.

De decoraties zijn steeds op maat. Parkeren kan gratis
op eigen terrein, maar je kunt ook vanaf de ringvaart
aanmeren.
BOEING 747

Via het oude Schipholterrein, inmiddels een bedrijventerrein, rijden we naar het Corendon Village Hotel.
Onderweg zien we een oud fokkertoestel bij een van
de bedrijfspanden staan, maar deze verbleekt bij de
Boeing 747 die in februari van dit jaar in drie etappes
naar de tuin van het hotel werd vervoerd. Het toestel
gaat hoogstwaarschijnlijk een flight experience huisvesten. Het hotel zelf is met 680 kamers op dit moment
het grootste hotel van de Benelux. Op de begane grond
vind je verschillende restaurants, bars en een uitgebreide Spa & Fitness. 11 zalen bieden ruimte aan bijeenkomsten tot 600 personen. Een tweede highlight na de
Boeing 747 is de skybar op de negende verdieping met
een prachtig uitzicht op de omgeving.
Het aperitief vindt plaats in de bar van NH Amsterdam
Schiphol Airport, waarna de eventplanners plaatsnemen in the Greenhouse, dat is ingericht met veel groene
planten. Hier wordt een walking dinner geserveerd met
groenten als basis.
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CULTUUR

De tweede dag wordt afgetrapt bij Het
Cultuurgebouw in Hoofddorp. Het
Cultuurgebouw vormt een groot overdekt complex waarin de bibliotheek,
Schouwburg De Meerse, poppodium
Duycker, kunstencentrum pierK en het
podium voor architectuur zijn opgenomen.
De gebouwen waarin deze faciliteiten zijn
gehuisvest, liggen alle aan het cultuurplein
en zijn ook onderling middels loopbruggen verbonden. De zalen en podia van
de schouwburg en het poppodium zijn
voor diverse bijeenkomsten in te zetten,
net als het ruime en lichte cultuurplein.
Bijeenkomsten kunnen worden gecombineerd met het bijwonen van een voorstelling of een creatieve workshop in het
kunstencentrum.
INDUSTRIEEL ERFGOED

De bus maakt op weg naar de volgende
locatie een korte tussenstop bij het gemaal
De Lynden waar tegenwoordig restaurant
Bij Qunis is gevestigd. Naast het restaurant en het terras zijn er nog twee kleinere
vertrekken waar vergaderingen en private
dinings kunnen plaatsvinden. Net als De
Cruquius is dit negentiende-eeuwse gemaal
voorzien van kantelen, spitsbogen en traceerwerk in de vensters. Dat industriele
locaties van alle tijden zijn, wordt duidelijk
bij SugarCity in Halfweg. Deze voormalige
suikerfabriek is sinds 2015 een evenementenlocatie voor zakelijke bijeenkomsten met
minimaal 100 deelnemers. De bakstenen

muren, betonnen vloer, metalen trappen
en de oude ketels geven de locatie een
ruwe maar sfeervolle uitstraling. Decoratie,
belichting en catering kan geheel naar wens
worden verzorgd. In de toekomst worden
er meer ruimtes op de eerste en tweede
verdieping geschikt gemaakt voor evenementen.
FIETSEN DOOR HET GROEN

De een na laatste locatie op het programma
is de EXPO Haarlemmermeer, destijds
gebouwd om de Floriade van 2002 te huisvesten. Inmiddels worden het auditorium,

de entree en de Expohal van 24.000 m2
ingezet voor diverse beurzen en evenementen. In de hal kunnen wel 4.000 tot 5.000
personen worden ondergebracht. In het
glazen dak van 100 bij 278 meter zijn zonnepanelen aangebracht. Achter de Expohal
ligt een parkachtig buitenterrein dat grenst
aan natuurgebied De Groene Weelde. Via
dit natuurgebied fietsen de eventmanagers
op een ElliptiGO van Bike Anders naar
Papa’s Beach House voor de afsluitende
lunch. Onderweg wordt er met fiets en al
door het pand van Claus gepeddeld. Papa’s
Beach House en Claus behoren samen met
het viersterren Courtyard by Marriott hotel
tot de Claus Park Collection. Gezamenlijk
bieden ze diverse vergader- en evenementenruimtes, restaurants en brasserieën, bars,
een bowlingbaan, casino, escape rooms en
hotelkamers. Papa’s Beach House bestaat
uit een restaurantgedeelte en een zaal waar
diners, feesten of vergaderingen kunnen
worden gehouden. De inrichting met zeilen,
hengels, boeken, vissen en foto’s is zomers
en maritiem. Het terras heeft een prachtig
uitzicht over het grote meer midden in het
Haarlemmermeerse Bos. Tijdens de afsluitende lunch wordt duidelijke dat Event Park
Amsterdam een uitstekende impressie van
Haarlemmermeer heeft geboden!
Een volledig overzicht van de partners van
Convention Bureau Event Park Amsterdam is te
vinden op www.eventparkamsterdam.nl. In
november wordt er opnieuw een site visit georganiseerd. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden
via info@eventparkamsterdam.com.
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