
 

  

VALKENBURG A/D GEUL, 5 SEPTEMBER 2018  

  

HOLLAND CASINO VALKENBURG IS VERNIEUWD  
 

Gisteravond heeft de burgemeester van Valkenburg, Jan Schrijen, in het bijzijn 

van Erwin van Lambaart, CEO van Holland Casino en Casinomanager Marcel 

Knols, het totaal vernieuwde Holland Casino Valkenburg heropend. Dit deed 

hij door het geven van de eerste draai aan de Amerikaanse Roulette. De 

heropening werd gevierd met een groots vuurwerk dat daarna werd afgestoken 

boven het casino en in heel Valkenburg en omgeving te zien was. Daarnaast 

reikten Erwin van Lambaart en Marcel Knols een cheque t.w.v. 15.000 euro uit 

aan het Kinderonderzoekfonds Limburg. 

 



  

 

De afgelopen 10 maanden onderging Holland Casino Valkenburg een complete renovatie: 

het gehele interieur inclusief bar, restaurant en brasserie is verbouwd. Omdat het casino op 

een unieke locatie in het heuvelland ligt, wil Holland Casino dit ook in het interieur 

zichtbaar maken. De geometrische vormen van het gebouw aan de buitenzijde komen terug 

in het interieur en de grote raampartijen bieden indrukwekkend uitzicht op het Geuldal. 

Inspiratie bij het gebruik van kleuren en materialen in de inrichting was het Limburgs 

volkslied met de regel: “waar in bronsgroen eikenhout…” Het resultaat is een chique en 

transparant casino met een eigentijdse uitstraling, passend in het hart van Zuid-Limburg.  

  

Meer spelaanbod 

Het vernieuwde casino beschikt over een compleet spelaanbod van speelautomaten en 

tafelspelen, waaraan een Welcome Zone is toegevoegd: beginnende spelers kunnen op 

vrijdag- en zaterdagavond proeven aan de spanning van het spel aan lage inzettafels en 

kennismaken met onder andere Diceball, het nieuwe dobbelspel en QuickRoulette, een 

vereenvoudigde variant van Amerikaanse Roulette.  

  

Dineren met uitzicht over het Geuldal 

Na de renovatie bestaat het horecagedeelte uit twee bars, een brasserie en een à la carte 

restaurant. Het restaurant biedt uitzicht over Valkenburg en het Geuldal en de gasten 

krijgen bij reservering gratis entree tot het casino.  

  



Erwin van Lambaart, CEO Holland Casino: “Wij zijn op de goede weg met Holland Casino. 

Het bedrijf is volop in ontwikkeling en wij maken ons klaar voor de toekomst door op 

meerdere terreinen te innoveren. Zowel in de bouw en verbouw van onze casino’s, als het 

voortdurend optimaliseren van ons spelaanbod en de horeca. De renovatie van Holland 

Casino Valkenburg is daar een onderdeel van. Ik ben trots op het schitterende resultaat en 

hoop dat onze gasten uit alle windstreken in het nieuwe Holland Casino Valkenburg een 

optimale avond uit kunnen beleven in een vertrouwde en veilige omgeving.”  

  

Innovatie Holland Casino 

Naast de renovatie van Valkenburg wordt Holland Casino ook in andere delen van het land 

vernieuwd. Zo worden er in de komende periode nieuwe casino’s gebouwd in Utrecht, Venlo 

en Groningen. En is aan het eind van deze maand de Grand Opening van de 14e vestiging 

van Holland Casino in Amsterdam West.  

 

Over Holland Casino  

Holland Casino is in 1976 opgericht en kreeg van de Nederlandse overheid een exclusieve 

vergunning om tafelspelen aan te bieden. In 1986 werd dit uitgebreid met een vergunning 

voor casino speelautomaten. Dit maakt Holland Casino het enige échte casino van 

Nederland. Holland Casino biedt haar gasten spannend, verrassend en betrouwbaar spel in 

een veilige omgeving. Holland Casino heeft 14 vestigingen in heel Nederland. Het 

kansspelaanbod van Holland Casino staat onder extern toezicht van het NMi en de 

Kansspelautoriteit. 

   

Noot voor de redactie – niet voor publicatie 

Bijlage: Foto is rechtenvrij te gebruiken o.v.v. Holland Casino/Focuss22. 

Voor meer informatie over de heropening van Holland Casino Valkenburg klik hier. 

  

Voor meer informatie neem contact op met Jan Willem van Hofwegen, woordvoerder 

Holland Casino via jw.vanhofwegen@hollandcasino.nl 
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