Volendams icoon Hotel Spaander heropent
Hotel sluit zich aan als BW Signature Collection
van Best Western Hotels & Resorts
Amsterdam/Volendam, 7 april 2021 – Het beroemde Hotel Spaander heropent op 1 mei 2021
haar deuren. Het hotel in het centrum van Volendam, gaat onder leiding van de ervaren
Herbergier Albert Veerman en General Manager Mark Lankveld, een nieuwe toekomst
tegemoet. Hotel Spaander wordt niet alleen weer een thuis voor de nationale- en
internationale reiziger maar óók voor de Volendammers.
Hotel Spaander ligt in het centrum van het levendige Volendam, direct aan het water op de
Volendammer dijk. Het hotel staat bekend om haar prachtige uitzicht over het Markermeer en
om de indrukwekkende verzameling schilderijen en andere kunstwerken. Het hotel wordt
gekenmerkt door haar authentieke stijl in combinatie met haar diverse restaurantconcepten. Het
sfeervolle hotel staat garant voor een heerlijk verblijf en een bijzondere ervaring.
Hotel Spaander is in 1881 gesticht door Leendert Spaander (1855-1955) aan de Haven in
Volendam. Hij nodigde diverse kunstenaars van over de hele wereld uit om naar Volendam te
komen om te schilderen. Vele van hen, waaronder een groot aantal Amerikaanse schilders, gaven
gevolg aan zijn uitnodiging. De Volendamse klederdracht, de zee en het landschap dienden als
inspiratiebron voor deze schilders. Als dank schonken zij Spaander door hen vervaardigde
schilderijen, die nu nog steeds te zien zijn in het hotel. In 1919 nam Alida Spaander het bedrijf
over van haar vader. Zij breidde de kunstcollectie verder uit. Hierdoor bezit het hotel een grote
collectie van meer dan 1.400 kunstwerken. Het uitnodigen van kunstenaars in het hotel tegen
‘betaling’ met een schilderij zal weer worden hervat. Daarnaast zullen er in de nabije toekomst
regelmatig (internationale) kunstexposities worden georganiseerd in de diverse prachtige
ruimten waarover het hotel beschikt.
Het hotel werd over de jaren bezocht door diverse bekende personen, waaronder Pierre-Auguste
Renoir, keizer Wilhelm II, Elisabeth Taylor, Muhammad Ali, Walt Disney, Kirk Douglas, Trotski,
Eleanor Roosevelt, Johan Cruijff, Koningin Emma, Koningin Wilhelmina en Koningin Beatrix.
Het hotel heeft 78 kamers waarvan meerdere een spectaculair uitzicht bieden over het
Markermeer. De taveerne die Leendert Spaander aankocht en uitbreidde tot hotel is
gerestaureerd en teruggebracht in originele staat. Naast de taveerne zijn er nog een aantal
ruimtes die nagenoeg in originele staat verkeren. Zo is Kamer 1, de oude slaapkamer van
Leendert en zijn gezin, sinds de 19de eeuw nauwelijks veranderd. Ook de originele decoraties,
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traditionele kenmerken en inrichting is behouden gebleven. Door een stap te zetten in Kamer 1
doet men een stap terug in de tijd.
Het hotel beschikt verder over een uitstekend restaurant (inclusief private dining), een
traditionele hotelbar, wellness & binnenzwembad en over een eigen parkeerplaats.
Volendam staat bekend om zijn mooie oude haven, vishandel, kleurrijke houten huizen,
traditionele kleding, de gezellige haven en een rijke geschiedenis. Vanuit Volendam hebben
gasten gemakkelijk toegang tot het eiland Marken, boottochten over het Markermeer of een
bezoek aan de nabijgelegen stad Amsterdam (25 km).
Albert Veerman is als geboren en getogen Volendammer het gezicht van het nieuwe Spaander
en kijkt ernaar uit om samen met zijn team nieuwe elan te geven aan het beroemde Spaander.
Het hotel met haar authentieke herberg moet weer een plek worden waar de Volendammers
graag komen en zich thuis voelen en waar de nationale- en internationale reiziger kennis kan
maken met het hedendaagse en historische Volendam. Mark Lankveld is verantwoordelijk voor
de commerciële zaken en neemt daarin zijn jarenlange ervaring als hotel manager voor o.a. Best
Western Zaan Inn in Zaandam en Best Western Plus Hotel Amstelveen mee.
“Met twee ervaren gastvrijheidsmanagers aan het roer gaat Hotel Spaander een geweldige
toekomst tegemoet.” zegt Stefan Dubbeling, Regional Director België & Nederland voor BWH
Hotel Group. “De ervaring die Albert Veerman meeneemt uit onder andere Restaurant d’Vijff
Vlieghen in Amsterdam en Mark Lankveld vanuit zijn hotels zorgt ervoor dat er een sterke basis
staat. Wij kijken ernaar uit om met hen samen te werken.”
“Wij zijn blij dat we Hotel Spaander hebben kunnen aansluiten bij BW Signature Collection van
Best Western Hotels & Resorts.” voegt Mark Lankveld toe. “BW Signature Collection geeft ons
het voordeel om gebruik te maken van het internationale distributie- en sales & marketing
netwerk van Best Western terwijl wij gelijke tijd ons eigen unieke en authentieke uitstraling
kunnen behouden.”
“Na intensieve weken om het hotel weer up and running te krijgen, kijken wij ernaar uit om op 1
mei de deuren te openen. Ik kan niet wachten om onze gasten mee te nemen in de vele mooie
verhalen die over Spaander te vertellen zijn.” zegt Albert Veerman. “En dat allemaal onder het
genot van een mooie lunch, heerlijk diner of exclusieve high-tea en een goed stuk gastheerschap.
Welkom terug in Hotel Spaander!”
Over Best Western Hotels & Resorts en BWH Hotel Group
BWH Hotel Group℠ is een internationale hotelgroep met hoofdkantoor in Phoenix, Arizona, en
het overkoepelende merk voor de drie wereldwijde hotelmerken Best Western Hotels & Resorts,
WorldHotels Collection en SureStay Hotel Group met een wereldwijd netwerk van ongeveer
4.700 onafhankelijke hotels in meer dan 100 landen en gebieden wereldwijd.* BWH Hotel Group
biedt in totaal 18 hotelmerken wereldwijd die voldoen aan de behoeften van hotelontwikkelaars
en gasten in elke markt/segment: Best Western®, Best Western Plus®, Best Western Premier®,
Executive Residency by Best Western®, Vīb®, GLō®, Aiden®, Sadie®, BW Premier Collection® en
BW Signature Collection® evenals WorldHotels® Luxury, WorldHotels Elite, WorldHotels
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Distinctive en WorldHotels Crafted. Sure Hotel®, Sure Plus Hotel®, Sure Hotel Collection® en Sure
Studio℠ completeren de merkenportefeuille van de groep.** BWH Hotel Group℠ biedt hoteliers
operationele diensten, sales- en marketingondersteuning, meerdere bekroonde online en
mobiele boekingsmogelijkheden en de loyaliteitsprogramma's Best Western Rewards® en
WorldHotels Rewards℠ met meer dan 40 miljoen leden.
BWH Hotel Group℠ België & Nederland, gevestigd in Hoofddorp (Amsterdam Airport) Nederland, ondersteunt in totaal ongeveer 40 hotels in België en Nederland.
Meer informatie: www.bwhhotelgroup.com, www.bestwestern.nl en bestwestern.com
* Getallen zijn bij benadering, kunnen fluctueren en omvatten hotels die momenteel in ontwikkeling zijn.
** Alle Best Western, WorldHotels en SureStay-hotels zijn onafhankelijk van elkaar. In Europa worden de SureStay hotels beheerd
onder het merk Sure Hotels.

###

Rechtenvrije foto’s van Hotel Spaander kunt u downloaden via deze link:
https://bestwest.box.com/s/ty8egk3hs5j3q0yomeg1blbu0edmd5xd.
Bijschrift bij foto ‘Hotel Spaander_Stefan_Albert_Mark'
Op de foto v.l.n.r.:
Stefan Dubbeling - Regional Director BWH Hotel Group, Albert Veerman – Herbergier en Mark
Lankveld – General Manager in de Taveerne van Hotel Spaander, Volendam.
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