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De afgelopen periode is het interieur van 
het gebouw compleet vernieuwd. Klaare 
is trots op het resultaat: “De Schildkamp 
is weer helemaal bij de tijd: fris, trendy en 
ook luxe.” 
Hotelgasten, vaak zakelijke gasten van 
bedrijven, zijn enthousiast over de ruime 
kamers en vele extra’s: uitgebreide 
sportfaciliteiten in het Health Center, een 
overdekt zwembad, een gezellige bar met 
bowlingbaan. En de natuur is dichtbij voor 
een wandeling. “We runnen hier een prima 
hotel met 64 kamers, de meeste kamers met 
viersterren allure. Daarnaast beschikken 
we over tien prachtige vergaderzalen die 
van alle gemakken zijn voorzien, zoals 
highspeed glasvezel WiFi. Bedrijven uit de 

regio weten ons te vinden. Maar ook steeds 
meer bedrijven uit de rest van Nederland.”

Hartelijke gastvrijheid is een van de 
belangrijke kenmerken van De Schildkamp. 
Klaare: “Het is onze missie om onze zake-
lijke en particuliere gasten het gevoel te 
geven dat ze iets unieks beleven. We willen 
ze positief verrassen. En dat is uiteraard 
goed mogelijk, kijkend naar de faciliteiten 
die aanwezig zijn.” 

Ook het restaurant heeft een metamorfose 
ondergaan. Op de menukaart staan moderne, 
smaakvolle gerechten en andere culinaire 
hoogstandjes, zoals zelfgerookte zalm, 
snoekbaars en prachtige nagerechten met 

appels en peren uit de Betuwe en mooie 
wijnen. Veel producten komen bij bakkers, 
slagers en zuivelboerderijen uit de streek 
vandaan. “Kom maar proeven en laat je lek-
ker verrassen in ons restaurant”, zegt Klaare. 

Klaar met vernieuwen is men in Asperen 
nog lang niet. Zo bevindt zich in de cata-
comben van het gebouw sinds kort een 
gratis toegankelijke kunstgalerie, met steeds 
wisselende exposities. Op de vergadermarkt 
neemt de vraag naar outdooractiviteiten toe, 
als aanvulling op de trainingen. Daarom 
wordt komende zomer de huidige sporthal 
omgetoverd tot een bos, waar groepen tij-
dens een Outdoor Experience BINNEN aan 
teambuilding kunnen doen. “Je weet niet wat 
je meemaakt: we bouwen een beleving die 
uniek is in ons land. Mensen wanen zich qua 
geur, licht en geluid echt in een bos. Maar 
dan binnen: zonder regen, kou en blubber.”

De Schildkamp

Leerdamseweg 44, 4147 BM Asperen

0345 – 638 080, www.schildkamp.nl en 

www.vergaderencentraalnederland.nl

Hotel en Vergaderlocatie De Schildkamp

Klaar voor de toekomst!

De Schildkamp in Asperen (bij Leerdam) is op alle fronten in 
beweging. Met een trendy interieur, 10 moderne en sfeervolle 
vergaderzalen, 64 hotelkamers, een nieuwe chef-kok en plannen 
voor een baanbrekend concept: de Outdoor Experience. “We zijn 
begonnen aan een nieuwe fase”, zegt nieuwe eigenaar Ralph Klaare.
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