
In de kamers is metershoge graffiti te bewonderen
 
Eerste 's-Gravenzandse hotel in juli een feit
 

In de ene kamer is een 'Vermeer' te
bewonderen, in de volgende een
Mondriaan.
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'S-GRAVENZANDE
Eindelijk, 's-Gravenzande krijgt een
hotel, niet groot, wel luxe. Met
Hollandse Meesters aan de muren,
in graffitikunst. Een bijzonder
initiatief van de twee
ondernemende zussen Judith en
Marianne van der Windt.

RIEN VAN DEN ANKER

De Gravin heet het eerste hotel in
's-Gravenzande. Vernoemd naar
gravin Machteld, de historische
moeder van het Breeje Durp. Begin
juli gaan de deuren open van het
pand aan de Monsterseweg 5, vlak
bij het centrum, dichtbij het strand.
Tot afgelopen zomer hadden de
37-jarige Judith van der Windt en
haar 35-jarige zus Marianne nooit
gedacht dat ze ooit samen een
hotel zouden beginnen. ,,Tot dit
pand - een voormalige sportschool
- als het ware voorbijkwam. Pas
daarna zijn we hardop gaan
fantaseren over een hotel," zegt
Judith.

Van een gewoon hotel kon geen
sprake zijn. ,,Voornamelijk al omdat
het een monumentaal pand is uit
1850. Een voormalig pakhuis met
hoge plafonds en zware houten
balken. Die details wilden we
zoveel mogelijk zichtbaar
behouden."

De acht kamers, waaronder twee
suites, moesten bijzonder worden.
,,We zijn in contact gekomen met

Stein en Wessel Koning,
Amsterdamse graffitikunstenaars.
Zij kregen in elke kamer een hele
muur." Het gevolg is dat er
hotelkamers zijn met Vermeers
Meisje met de parel, Mondriaans
Rode Molen en Van Goghs
Zonnebloemen. Verder 'hangt' er
een (metershoog en -breed) 'detail'
van Panorama Mesdag. Ook
Corneille is aanwezig. ,,Stein en
Wessel hebben er een geheel
eigen touch aan gegeven. Het is
wonderbaarlijk wat zij met
spuitbussen kunnen maken."

Op de begane grond komen
receptie, ontbijtruimte en lounge
met open haard. Er is ook een
vergaderzaal. ,,We richten ons
enerzijds op de zakelijke markt.
Voor die klanten is er in 's-
Gravenzande qua
hotelovernachtingen niks, maar er
komen wel veel binnen- en
buitenlandse zakenmensen op
bezoek." Voor hen zijn er moderne
vergadermogelijkheden: digitale
faciliteiten, zoals Wifi én vast
internet. Maar particuliere
hotelgasten zijn eveneens
belangrijk voor Judith en Marianne.
Zo hebben vier kamers een
entresol; die kunnen in een
handomdraai geschikt gemaakt
worden voor families met kinderen.

De zussen willen trouwens in hun
hotelhuis een koele, zakelijke sfeer
mijden. Hotel De Gravin moet juist
iets huiselijks uitstralen. ,,Je moet
je hier thuis voelen. Daarom wordt
elke kamer ook uitgerust met een
zitje met twee comfortabele
fauteuils."
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