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Kristien van der Valk: “De inrichting is niet het
belangrijkste of een hotel gastvrij is”
label: Interieur
Naast de functie van hotelmanager van het nieuwe familiefiliaal op de Zuid-as, heeft Kristien van der Valk ook de
inrichting van het hotel op zich genomen. De inrichting is echter niet de belangrijkste factor in de gastvrijheid van een
hotel. Gastvrijheid moet je halen uit de mens zelf, stelt Van der Valk in de podcast ‘de Architect: Merel en Tracy praten
door’.
Tekst Elisa Heath | Beeld David Meulenbeld
Het volledig glazen gebouw, ontworpen door Wiel Arets, past perfect tussen de kantoren op de Zuidas. Met ronde vormen en
zachte pastelkleuren brengt Van der Valk in het interieur een tegenwicht aan de mannelijke, zakelijke omgeving van het hotel.
Ook de indeling van het hotel zit vol verassingen. Neem bijvoorbeeld de lobby die zich op de vijfde etage bevindt. Bij het
uitstappen van de lift loop je, in plaats van op de receptiebalie, regelrecht af op een cocktailbar.

Kristien van der Valk en Lyongo Juliana tijdens de podcastopname in het Cosentino City Amsterdam experience center. Beeld David Meulenbeld

Deze reuring is volgens Van der Valk van zekere noodzaak voor het creëren van de verwelkomende, luxe hotelsfeer. Toch stelt
ze dat het verhaal niet hier stopt. Gastvrijheid zit uiteindelijk in de mens zelf, en dat is waar deze eruit gehaald moet worden.
Ook haar eigen functie weegt ze aan dat motto: “Manager of baas, op de vloer tussen de mensen maak je er het beste van”. En
zo is het in het familiehotel op de zakelijke Zuidas de gewoonste zaak dat de hotelmanager bij binnenkomst vraagt hoe zij je van
dienst kan zijn.
Luister hier naar het hele gesprek:
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De Architect: Merel & Tracy praten door
In de aanloop van de kwartaaluitgave luister je samen met hoofdredacteur Merel Pit en journalist Tracy Metz mee naar de
verhalen van verschillende architecten, opdrachtgevers, onderzoekers en denkers.
Dit kwartaal staat het thema Gebouwde Gastvrijheid centraal. Deze worden in vier afleveringen elk op een ander schaalniveau
behandeld: stedenbouw, architectuur, interieur en een bonus aflevering over de entree van een gebouw.

A la carte restaurant Van der Valkhotel Amsterdam. Beeld Jan Bitter

Gebouwde gastvrijheid
In deze aflevering over gastvrijheid in de stedenbouw gaan Merel Pit en Tracy Metz in gesprek met Kristien van der Valk over
het interieur Van der Valk hotel op de Zuidas. In dezelfde aflevering spreken ze ook met Lyongo Juliana over de gastvrijheid van
het Curaçao Medical Centre.

Vierde aflevering
Op 15 september komt de vierde aflevering van ‘de Architect: Merel & Tracy praten door ‘online, waarin de gastvrijheid van de
entrees van woongebouwen wordt besproken. Te gast Albert Herder van Studioninedots over Westbeat en Bert van Breugel van
Inbo over Little C.
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