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Genieten van Gastvrijheid in Gelderland

Ze zoeken een plek om samen aan hun ideaal te werken. ‘Ontfriest’ zijn ze al, destijds woonachtig in Engeland. In 1989 strijken 

ze neer als gastheer en gastvrouw op het landgoed Groot Warnsborn om hier het hotelbedrijf te gaan leiden. Een plek omringd door 

de schoonheid van de natuur. ´Het leek te mooi om waar te zijn, toen!´ Ruim 20 jaar runnen de uit Friesland afkomstige Lammert

en Sjoukje de Vries Hotel, Restaurant en Oranjerie Groot Warnsborn, gelegen op het gelijknamige landgoed. In 1996 worden 

ze eigenaar. In 2009 verbouwen ze het tot Rijksmonument behorende landgoed. Anno 2012 zijn ze met hun bedrijf Nationaal 

Kampioen Beste Gastvrijheidsformule Hotel. ´Het is een bevestiging dat we op de goede weg zijn´, aldus Lammert de Vries.

Hotel, Restaurant en Oranjerie Groot Warnsborn ligt midden in het 
bosrijke Landgoed Warnsborn, vlakbij Arnhem en aan de rand van 
Nationaal Park de Hoge Veluwe. ‘Groot Warnsborn bestaat uit een 
landhuis, een koetshuis, een Oranjerie met Engelse tuinen, een kapel 
waar wij in wonen en een natuur gebied van circa 750 hectare,’ vertelt 
eigenaar Lammert de Vries. Het Geldersch Landschap, een organi-
satie die natuur en cultureel erfgoed beschermt en beheert, heeft het 
beheer over het natuurgebied. Deze kenmerkt zich door eeuwenoude 
bomen en beekjes, sprengen en graslanden. In de zomer grazen hier 
Veluwse heideschapen.

Veertig luxe en sfeervolle kamers staan in Groot Warnsborn tot de beschik-
king van gasten, evenals een goed restaurant en een sfeervolle lounge- en 
zitruimte. ´Geen kamer is hier hetzelfde´. Het koetshuis heeft 15 kamers 
gekenmerkt door licht en ruimte, op de begane grond zelfs met een terras. 
De 25 kamers in het landhuis kenmerken zich door een rustieke en klas-
sieke uitstraling. Overal is er het uitzicht op het fraaie landgoed. ‘De diverse 
ruimten in het hotel worden gebruikt voor zakelijke en feestelijke 
bijeenkomsten.’ Restaurant La Belle Source, op Franse leest geschoeid, 
staat bekend als een van de meest gerenommeerde restaurants in de 
omgeving. Op de menukaart treft u verse en streekgebonden gerechten.
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In 2009 kregen wij de mogelijkheid invulling te geven aan de nieuwe inrichting van de hotelkamers en publieke 
ruimtes van hotel Groot Warnsborn. Dit project was op ons lijf geschreven en we hebben het dan ook met beide 
handen aangegrepen. Het resultaat is u allen bekend. Graag geven wij u een kijkje in de keuken van een jong, 
dynamisch en ambitieus bedrijf dat Oudenteak Interieurs heet.
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Het bedrijf
Oudenteak Interieurs is ruim vijftien jaar geleden vanuit 
Indonesië gestart. Doordat de oprichters zelf enige jaren 
bij het opzetten van het bedrijf in Indonesië gewoond 
hebben is er een sterke band ontstaan met de medewerkers 
in Indonesië. Om een lang verhaal kort te maken, Ouden-
teak was geboren. Inmiddels werken er in de fabriek ruim 
200 vakmensen op diverse gebieden, waaronder meubel-
makers en interieurarchitecten. In Nederland is het bedrijf 
gevestigd in Nieuwegein met een eigen commerciële 
afdeling, een ontwerpstudio en een afdeling logistiek. 

Vandaag de dag is de organisatie een serieuze speler 
en niet meer weg te denken uit het speelveld van de 
projectinrichting. Het bedrijf richt zich op 5 hoofdsegmenten 
zijnde HORECA, Zorg, Kantoor, Wellness/Spa en particuliere 
inrichting. Elke dag komen er weer nieuwe projecten op de 
referentielijst bij.

Zelf de regie houden
De houten meubelen van Oudenteak worden allemaal 
vervaardigd in onze eigen fabrieken in Nederland en Azië 
zodat het productieproces van begin tot eind zelf kan 
worden begeleidt. Deze eigen productie van de meubelen 
waarborgt niet alleen een kwalitatief zeer goede con-
structie van de meubelen maar maakt ons ook uitermate 
fl exibel. Daarnaast is het resultaat van de eigen import 
ook een alleszins aantrekkelijke prijs/kwaliteitverhouding. 

Creatief gezicht
Oudenteak heeft de stellige mening, dat er bij de diverse 
inrichtingen nog veel te verbeteren valt aan sfeer, uitstra-
ling en kwaliteit. Oudenteak Projectinrichting wil woon- 
werk- en leefomgevingen realiseren die naast functionaliteit, 
kwaliteit en effi ciency ook nog een inspirerende uitstraling 
hebben. Inrichtingen moeten iets uitstralen, een ziel hebben. 
Het persoonlijke element door middel van karakteristieke 
details, duurzame meubelen in combinatie met mooie stoffen, 
objecten, kleuren, samengebracht door ervaren stylisten met 
oog voor detail. Dat maakt het verschil.

Van inspiratie tot realisatie
In plaats van specialiseren heeft Oudenteak bewust 
gekozen voor verbreding van haar product en diensten 
aanbod. De klant van nu wil zoveel mogelijk onder een 
dak en daar ligt onze kracht. Het hele project van ontwerp 
tot realisatie wordt begeleidt door professionele en 
enthousiaste mensen met oog voor detail en gevoel voor 
stijl. Of het nu gaat om de inrichting van een hotelkamer, 
de entree van een hotel, de lounge, het restaurant, de 
vergaderzaal, of het complete hotel, Oudenteak komt met 
oplossingen die de ruimte behalve functioneel en prak-
tisch ook sfeervol en stijlvol maakt.

Groen ondernemen
Het teakhout dat gebruikt wordt voor het vervaardigen 
van onze meubelen is 100% gerecycled hout (tussen de 
50 en 300 jaar oud). Prachtig oud teakhout maar niet meer 
in gebruik. Het hout heeft eerst een ander leven gehad, 
bijvoorbeeld in de gedaante van een Javaans huis, spoor-
bielzen, een brug, een boot een deur, een dak of een 
rijst bak. Tevens gebruiken wij het steen en gruis van de 
Merapi vulkaan voor het vervaardigen van wastafels, keuken-
bladen en een grote diversiteit aan andere toepassingen. 
Gemaakt door lokale meubelmakers, die het vak al van 
generatie op generatie hebben geleerd, ontstaat in de 
fabrieken van Oudenteak een nieuw eindproduct dat vol-
doet aan de hoogste kwaliteitseisen. U als klant kunt dus 
met een gerust hart genieten van onze meubelen zonder 
u af te vragen hoeveel kostbaar oerwoud er voor wordt 
gekapt. 

Nieuwe mogelijkheden
Oudenteak staat niet stil, dat is zeker. De organisatie daagt 
zichzelf continue uit om vernieuwende toepassingen, uit-
stralingen en constructies van onze natuurlijke materialen 
te realiseren. Onze eigen collectie groeit dagelijks met 
eigentijdse ontwerpen bedacht en vormgegeven door 
ons creatieve team. Op onze nieuwe site vindt u een 
compleet overzicht van al onze activiteiten, producten en 
referenties. Laat u inspireren!

www.oudenteak.nl
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Renovatie

Samen met het Geldersch Landschap brengen Lammert en 
Sjoukje de Vries het zo veel mogelijk terug in originele staat. In 2002 
herstellen zij de Oranjerie met zijn terrassentuinen, ontworpen door 
landschapsarchitect Copijn, in oorspronkelijke staat. ´Vroeger 
waren de kassen van de Oranjerie voor de kweek van druiven en 
orchideeën. Sinaasappel- en laurierboompjes werden hier in de 
winter beschermd tegen de kou.´ Tegenwoordig is de Oranjerie in 
gebruik als exclusieve locatie voor feestelijke en zakelijke ontvangsten. 
´Je kunt hier een leuk feestje bouwen hoor´, lacht Lammert. De grote 
renovatie van het landhuis en het koetshuis vindt in 2009 plaats. Met 
behulp van MONK architecten wordt het landhuis vanaf de grond 
weer opgebouwd. ´De voorgevel en de zijvleugel van het landhuis zijn 
authentiek. Alles is gebeurd in goed overleg met Monumentenzorg. 
Het landhuis heeft momenteel een extra verdieping en telt 25 kamers.´ 
Resultaat is een gebouw waar moderne en oorspronkelijke elemen-
ten met elkaar vermengen tot een sfeervol geheel. Het koetshuis is 
opgeknapt met behoud van historische elementen en houdt zijn lan-
delijke uitstraling. De gewelfde kelders onder het landhuis stammen uit 
1830. Ze zijn volledig in oude staat hersteld en bevatten een viertal ruim-
ten: Cave Reynalda, Cave van Gelre, Het Proefl okaal en een wijnbar. 
Tegenwoordig vinden hier onder andere wijnproeverijen, culinaire 
wijn/spijs workshops en diverse feesten plaats. 

Een stukje geschiedenis

De naam Warnsborn wordt voor het eerst 
genoemd in 1428, toen nog heidegebied. De 
naam Warnsborn is waarschijnlijk ontleend 
aan de vele bronnen die aanwezig zijn op dit 
landgoed. In de naam zit het woord ́ born´ of 
bron en ́ warn´ staat voor zuiver, Warnsborn: 
zuivere of heldere bron. Baron Roel van 
Haserwoude breidt het landgoed in de 19e 
eeuw uit door grondaankopen en brengt er 
de structuur in aan die men er nog steeds in 
terugvindt. Diverse eigenaren komen en 
gaan totdat het in handen komt van een 
exploitatiemaatschappij met plannen voor 
verkaveling en villabouw. Mensen proteste-
ren, Het Geldersch Landschap bemoeit zich 
ermee. In 1932 gaat het eigendom van 
Warnsborn over in handen van Het Gel-
dersch Landschap, waarmee het voortbe-
staan van het landgoed gewaarborgd is. Het 
landhuis wordt verhuurd en doet, na een 
verbouwing, dienst als hotel. De kapel doet 
dienst als woning. ‘Vroeger werd het land-
huis ook al als hotel gebruikt.’

Tijdens de Tweede Wereldoorlog lijdt het 
landgoed veel schade. ‘In 1945 brandt het 
hotel bijna volledig af. Met hulp uit het Mars-
hall plan wordt het in 1950 weer opgebouwd, 
echter niet geheel in oorspronkelijke staat.’ 
Het landschap blijft in handen van Het 
Geldersch Landschap, het hotel wordt door 
verschillende eigenaren geleid. ‘In 1989 
vroeg de toenmalige eigenaar een bedrijfslei-
dersechtpaar en vanuit Engeland vlogen wij 
over voor een kennismaking,’ vertelt Lam-
mert de Vries. ‘Het leek te mooi om waar 
te zijn, zo prachtig vonden wij het hier.’ 
Sindsdien verzorgen Lammert en Sjoukje de 
Vries de bedrijfsvoering. ‘In 1996 werden we 
eigenaar.’ 
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Zondag 3 juni 2012

Warnsborn
Proevenement

In navolging van het succes van voorgaande 
jaren is er zondag 3 juni 2012 weer het 

Warnsborn Proevenement. 

Een middag die bol staat van noviteiten op het 
gebied van wijn en spijs: leuke hapjes, lekkere 
wijnen, demonstraties, proeven en ook veel 
attracties en evenementen zoals bijvoorbeeld 
roofvogelshows, ganzendrijven, ringsteken, 

zandsculpturen, muziek, etc, etc.

Kortom een dag die in het teken staat van  
genieten, een dag die u absoluut niet mag  
missen. Noteert u alvast in uw agenda:  

Zondag 3 juni 2012 van 15.00 tot 20.00 uur. 
De kosten zijn € 65.00 p.p. all in! 

Komt u ook?

Heeft u zin om het Warnsborn Proevenement bij 
te wonen? Bel 026-4455751 en voor € 65 heeft u 

een onvergetelijke zondag middag en avond! 

JUBILEUM

BEDRIJFSUITBREIDING

VERHUIZING

VERBOUWING

GRATIS PROMOTIE VOOR UW BEDRIJF!

Free Message biedt een uniek 
concept aan bedrijven die nieuwbouwen, 
verbouwen, uitbreiden of jubileren: 
2.500 gratis magazines ter promotie van 
uw onderneming.

Uw bestaande zakenrelaties sponsoren 
het magazine. Zij tonen zo betrokkenheid 
met uw bedrijf en presenteren hun eigen 
organisatie in een advertentie. 

Samenwerken met Free Message betekent dat ‘Your key to succes!’ 
centraal staat. Wij kijken naar uw onderneming, luisteren naar uw wensen 
en leveren een magazine dat past bij uw bedrijf!

Free Message verzorgt de gehele coördinatie en productie van uw Special 
Free Magazine! U heeft er geen omkijken naar.

Nu mogelijkheden voor gratis uitnodigingen en/of bedrijfsfi lm ter 
gelegenheid van bijvoorbeeld de Opening, open dag, of andere 
gelegenheden!

       
  Tel. 0485-361665
   Fax. 0485-362964
Kantoor: Hogehoek 25  Email: info@freemessage.nl
5441 XD Oeffelt Web: www.freemessage.nl
 

Adv Avisueel



Missiewaarden Groot Warnsborn:

 1.  Ik beïnvloed de mindset van de gast in het 
eerste en laatste contactmoment.

 2. Ik denk in mogelijkheden, niet in problemen.
 3.  Ik ben omgevingsbewust, denk altijd mee en 

voel mij verantwoordelijk.
 4.  Ik neem niets aan, maar controleer altijd 

alles (ik luister goed en neem iedere 
gast/medewerker serieus)

 5.  Ik ken ons product en kan in voordelen 
(emotie) praten

 6.  Ik verhef regels en procedures niet boven de 
‘common sense’, ik blijf altijd zelf nadenken.

 7.  Ik heb een proactieve en positieve instelling 
(en straal tijdens mijn werk enthousiasme uit)

 8.  Wie een ander een fout ziet maken en hem 
of haar niet helpt, maakt er zelf een.

 9.  Ik verras door meer te doen dan verwacht.
 10.  Ik ben een ambassadeur van Groot Warnsborn, 

ben op de hoogte van de ‘Warnsborn’ 
communicatie regels en pas deze altijd toe.

I
Anno 2012

In 2012 wint hotel Groot Warnsborn de 1e prijs tijdens het Natio-
naal Kampioenschap Beste Gastvrijheidsformule Hotel. Een geheel 
nieuw kampioenschap, in het leven geroepen door het Gastvrijheids-
gilde. De jury beoordeelt de drie fi nalisten aan de hand van een door 
hen verzorgde presentatie. Beoordeeld wordt vooral op originaliteit, 
innovatief gehalte en compleetheid van de gastvrijheidsformule. 
´De winnaar is een toonbeeld van professionele gastvrijheid in de 
horeca´, aldus de jury. En sindsdien mag Hotel & Restaurant Groot 
Warnsborn zich in 2012 Nationaal Kampioen Beste Gastvrijheids-
formule Hotels noemen. ´Ongeveer twee jaar geleden bedachten 
we samen met ons personeel een aantal waarden, welke wij binnen 
ons bedrijf belangrijk vinden.´ Deze missiewaarden houden kort-
gezegd in dat we met een open, positieve en proactieve houding zo 
persoonlijk, vriendelijk, warm en gastvrij mogelijk voor onze gasten 
zijn.’ Elke ochtend kiezen ze op Groot Warnsborn een van de missie-
waarden waar extra aandacht aan wordt besteedt. ́ Vooral het eerste en 
laatste contactmoment zijn heel erg belangrijk. Wie zijn nou betere 
ambassadeurs dan je eigen gasten?’

Kom gastvrijheid proeven op landgoed Groot Warnsborn

Landgoed Groot Warnsborn wint de NK Beste Gastvrijheidsformule 2012! 

Wij nodigen u uit deze gastvrijheid te komen ‘testen’ voor een zeer gastvrije prijs 

met ons Gastvrijheidsarrangement:

• Ontvangst met een drankje van het huis

• ’s Avonds genieten van een heerlijk drie-gangen-diner

• Overnachting in een rustieke luxe kamer

• ’s Morgens een uitgebreid gastvrij Warnsborn-ontbijt

€ 92.50 p.p. inclusief een verrassend welkomstpakket op uw kamer!

Op basis van tweepersoonskamer gebruik en op basis van beschikbaarheid.



Routebeschrijving 

Openbaar vervoer:
Openbaar Vervoer Reisinformatie 0900 - 9292 (75 ct./min.). Taxi vanaf NS-station 
Arnhem (± 15 minuten). Bus vanaf NS-station Arnhem: bus 21 naar Schaarsbergen 
1. (maandag tot en met zondag 2 x uur). U stapt uit bij halte “Warnsborn”, te voet is 
het dan 10 minuten. 

Met de auto:
Vanuit Utrecht (A12) via afrit 25 Oosterbeek (onderaan rechtsaf).  Volg de borden 
“Openluchtmuseum” (N224, Amsterdamseweg). Na 5,5 km linksaf richting Open-
luchtmuseum (Schelmseweg). Na 750 meter linksaf (Bakenbergseweg).

Indien u een navigatiesysteem gebruikt adviseren wij u “Hotel Groot Warnsborn” 
in te toetsen of Camping Warnsborn. Dit omdat u anders wellicht aan de verkeerde 
kant van het Landgoed terecht komt.

Vanuit ‘s-Hertogenbosch (A50) via afrit 19 Renkum. Richting Oosterbeek. In 
Oosterbeek gaat u bij de afslag Arnhem/Apeldoorn linksaf (Stationsweg, gaat over 
in Dreijenseweg). Deze weg blijven volgen. Na 2 kilometer gaat u rechtsaf richting 
Arnhem (Amsterdamseweg N224) . Na 2 km linksaf richting Openluchtmuseum 
(Schelmseweg). Na 750 meter linksaf (Bakenbergseweg).

Vanuit Apeldoorn/Zwolle (A50) via afrit 20 (A50) Arnhem-Centrum. Volg de borden 
“Oosterbeek” (Apeldoornseweg). Na 1,5 km rechtsaf richting Oosterbeek (Schelmse-
weg). Na 3,2 km bij een bordje “Groot Warnsborn” rechtsaf (Bakenbergseweg).

Vanuit Zutphen (A348/A12) en Oberhausen (A12)  via afrit 26 (A12) Arnhem-
Noord.  Volg de borden “Oosterbeek” (Apeldoornseweg). Na 1,5 km rechtsaf richting 
Oosterbeek (Schelmseweg). Na 3,2 km bij een bordje “Groot Warnsborn” rechtsaf 
(Bakenbergseweg).

Vanuit Nijmegen via de A325 richting Arnhem. Ter hoogte van Arnhem de borden 
“Oosterbeek” volgen. U rijdt door Oosterbeek en bij de afslag “andere richtingen” 
gaat u rechtsaf (Stationsweg, gaat over in Dreijenseweg). Deze weg blijven volgen. 
Na 2 kilometer gaat u rechtsaf richting Arnhem (Amsterdamseweg) .Na 2 km linksaf 
richting Openluchtmuseum (Schelmseweg). Na 750 meter linksaf (Bakenbergseweg).

Let op! 
Indien u bij de Oranjerie Groot Warnsborn moet zijn: U passeert de ingang van het  
Landgoed en ziet links Camping Warnsborn. Vervolgens neemt u de eerste afslag rechts  
(volg bord Oranjerie en terrassentuin Groot Warnsborn)

Bakenbergseweg 277 •  6816 VP Arnhem
T +31 (0) 26 44 557 51 • F +31 (0) 26 44 310 10

info@grootwarnsborn.nl • www.grootwarnsborn.nl

Colofon 

Productie:
Free Message
 
Tekst:
Petra Tekst en Taal
Petra Steffens
 
Drukwerk:
Drukkerij Snep, Eindhoven


