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De hotelhoeve is volledig geïnspireerd op de bos-
rijke omgeving die letterlijk om de hoek ligt. 
Salesmanager Chris Schut geniet dan ook iedere 

dag volop van de prachtige omgeving. De vergader- en 
congresganger zoekt steeds meer de plus bij zijn event. 
En die vind je bij de Cantharel!

DE VELUWE BETREKKEN
Schut: “Het mooie is, dat we vanuit het hele land via de 
A1 en de A50 uitstekend bereikbaar zijn. En tegelijker-
tijd onze gasten het gevoel geven direct in de natuur te 
zijn. We betrekken de Veluwe op twee manieren bij ons 
hotel. We halen haar naar binnen en we bezoeken haar 
actief met onze gasten. We hebben zelf veel faciliteiten, 
maar de natuur om ons heen biedt nog meer uitdagende 
mogelijkheden.” 

“Zo combineren we luxe hotelfaciliteiten, een prachtige 
omgeving en charmant kleinschalig vakmanschap op 
een unieke hotelhoeve. We bieden onze gasten op het 
land rondom het hotel een landhuis voor privébijeen-
komsten, een paardenhotel, huifkartochten door de 
natuur, sfeervolle diners in outdoordinertenten, culi-
naire verrassingen in ons charmante restaurant Huisje 
James en rondleidingen en plukdagen in de eigen moes-
tuin. Hierbij draait alles om de beleving.”

OUT OF THE OFFICE
Die verrassende beleving wordt volop doorgevoerd in de 
zakelijke mogelijkheden bij de Cantharel. Een vergade-
ring, workshop of congres is tegenwoordig niet meer 
compleet zonder een inspirerend site-event. “Het einde-
loze vergaderen van vroeger is niet meer”, vertelt Schut. 
“Tegenwoordig wordt er korter vergaderd met meer 
impact. Vaak gecombineerd met ontspanning of een 
teambuildingactiviteit. Anders vergaderen is in opkomst 
en dat kan bij ons in optima forma.”

“Veel gezelschappen houden in de pauze of in de mid-
dag een activiteit. Je bent dan even ‘out of the office’ 
buiten in de natuur. Rechtstreeks vanuit de Cantharel is 
er veel mogelijk, zoals een wandeling, wild spotten met 
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De Veluwe bij Apeldoorn is een van de groenste, mooiste 
en rustigste plekken van Nederland. Logisch dat Van der 
Valk Hotel Apeldoorn de Cantharel de beleving en de kracht 
van de Veluwe volop benut en omarmt. De Cantharel tilt 
exclusief vergaderen naar een nieuw hoogtepunt, waarbij 
beleving in de natuur centraal staat.

De Cantharel: 
exclusief vergaderen 
moet je beleven

Tekst Niek Arts Fotografie De Cantharel
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de boswachter, paardrijden, een moun-
tainbiketocht maken of in de outdoortent 
lunchen of dineren middenin het bos. Het 
belangrijkste is dat het doel van de dag 
van de klant behaald wordt. Wij denken 
hierbij vanaf het allereerste begin in mee, 
maatwerk is hierbij vanzelfsprekend!”

EXCLUSIEF VERGADEREN
De Cantharel heeft een groot auditorium 
met 330 plaatsen met daar omheen een 
aantal kleinere vergaderzalen. Ideaal voor 
grotere congressen waarbij er na een ple-
nair gedeelte wordt opgesplitst in kleinere 
groepen verdeeld over meerdere ruimtes. 
Natuurlijk zijn alle moderne audiovisu-
ele middelen aanwezig. Maar je kunt ook 

in kleinere gezelschappen op een exclu-
sieve manier vergaderen. “Deze locaties 
verspreid over onze hoeve worden vaak 
gebruikt voor heidagen, kleinere verga-
deringen en trainingen en workshops. Bij 
deze ruimtes draait het nog meer om de 
Veluwe-beleving waarbij het thema natuur 
voorop staat”, vertelt Schut enthousiast. 

“Laat je verrassen door de Werkplaats en 
Overkapping bij restaurant Huisje James, 
’t Buitenhuisje, de pipowagen in het veld 
of onze outdoortent in het bos. Ons luxe 
landhuis naast het hotel is uitermate 
geschikt om met een groep meerdere 
dagen te verblijven en in huiselijke setting 
te vergaderen. Uiteraard is het mogelijk 

om op deze bijzondere locaties tijdens of 
na je event te lunchen, samen te koken, te 
dineren of borrelen.”

GEZONDE LEEFSTIJL
Bij de Cantharel is een gezonde leefstijl al 
jaren een speerpunt. Schut: “Een belang-
rijke stap hierin is onze eigen moestuin 
met maar liefst vijftig verschillende 
soorten groenten en kruiden. In 2013 ont-
vingen we het predicaat Erkend Veluws 
Streekproduct. Een keurmerk dat staat 
voor goed omgaan met milieu, natuur 
en dierenwelzijn op de Veluwe. Een deel 
van de oogst van onze groentetuin wordt 
verwerkt in gerechten van de Cantharel 
en Huisje James. In Ugchelen openden 
we vorig jaar Traiteur de Cantharel. Hier 
verkopen we specialiteiten uit eigen keu-
ken en van streekleveranciers, maar ook 
relatiegeschenken.”

De Veluwe is dus écht letterlijk de achter-
tuin van de Cantharel. “Er is een goede 
samenwerking met de lokale IVN en met 
Staatsbosbeheer. Beide organisaties ver-
zorgen voor ons uitgebreide rondleidin-
gen, wildwandelingen en sporentochten. 
Daarnaast bieden we met partners in de 
regio activiteiten en excursies aan, zoals 
rally’s door het bos en sportieve zeskam-
pen op Kootwijkerzand. Kom het vooral 
zelf ervaren. We laten u graag zien hoe we 
samen een unieke ervaring creëren.”

www.vandervalkapeldoorn.nl 
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