
Zalen die per uur verhuurd worden, arrange-
menten die compleet op maat samengesteld 
zijn; het kan volgens Leferink allemaal 
bij Amrâth Hotel Maarsbergen. "Maar we 
bieden ook flexwerkplekken en wanneer de 
klant in het restaurant een overleg wil plan-
nen en onze overige gasten daar geen hinder 
van ondervinden, dan is dat ook geen enkel 
probleem."
Ook wat het aanbieden van lunch en diner 
betreft kan maatwerk worden aangeboden. 
"Zo proberen wij bij alle maaltijden zoveel 
mogelijk biologische producten te gebrui-
ken. Iets wat  uitstekend past bij Green Key, 
waarvan wij het gouden certificaat in ons 
bezit hebben. Bedrijven met een Green Key 
keurmerk doen er alles aan om het milieu te 
sparen, zonder dat hun gasten inleveren op 
comfort en kwaliteit.’ 
Dat het team van Amrâth Hotel 
Maarsbergen zo flexibel is ingesteld, komt 
volgens Leferink doordat gastvrijheid de 
medewerkers van het hotel in het bloed 
zit. "De basis hiervan is gelegd bij Motel 
Maarsbergen, dat later door Amrâth over-

genomen is. Ook daar was gastvrijheid voor 
ons al heel belangrijk en dat is nooit veran-
derd. Wij vinden het fijn om het de gast naar 
de zin te maken."

Betrokken
Het team van Amrâth Hotel Maarsbergen 
voelt zich sterk betrokken bij Nationaal 
Park Utrechtse Heuvelrug. ‘We genieten 
niet alleen van de omgeving, maar voelen 
ons er ook mee verbonden. Daarom zijn wij 
ook aangesloten bij Natuurlijk Doen, dat 
zich inzet voor het behoud van de natuur 
binnen Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. 
Heel bijzonder is ons insectenhotel, dat 

naast het hotel staat, waarin allerlei insecten 
wonen die je hier in de bossen kunt vinden. 
Ook zijn wij sinds kort VVV Infopunt, 
waardoor iedereen alles aan ons kan vragen 
over de prachtige omgeving."
Leferink zegt er trots op te zijn dat Amrâth 
Hotel Maarsbergen onderdeel uitmaakt van 
de Amrâth keten. ‘Vrij recent is het Kurhaus 
aan de portfolio van Amrâth toegevoegd. 
Persoonlijk vind ik dit een van de mooiste 
hotels van Nederland. Ook Grand Hotel 
Amrâth Amsterdam, gevestigd in het 
Scheepvaarthuis, is een van onze parade-
paardjes. In  totaal hebben we 16 hotels, met 
elk een eigen karakter." n

Amrâth Hotel Maarsbergen ligt aan de rand 
van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug 
en is daardoor de perfecte uitvalsbasis 
voor toeristen. Maar ook de zakelijke gast 
weet het hotel te vinden door de centrale 
ligging, de gastvrijheid en de flexibiliteit 
van de medewerkers. ‘De huidige zakelijke 
markt vraagt in toenemende mate om 
een flexibele benadering,’ aldus Jeanette 
Leferink, general manager van Amrâth 
Hotel Maarsbergen. 

Amrâth Hotel Maarsbergen 

Perfecte uitvalsbasis voor 
toerist en zakelijke gast

AMRÂTH HOTEL MAARSBERGEN EN DE TOUR DE FRANCE
Bijna de helft van de 22 wielerploegen die begin juli in Utrecht van start gingen voor de 

Tour de France koos de Utrechtse Heuvelrug als uitvalsbasis. Amrâth Hotel Maarsbergen 

had twee wielerploegen in huis, namelijk Bretagne Seche en Cannondale-Garmin en de 

medische staf van de Tour. Vooral de goede ontsluiting van het gebied en de prima 

trainingsmogelijkheden op de Utrechtse Heuvelrug vielen bij de wielrenners in de smaak. 
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