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Wijziging in de directie van Florens Lake Resort & Spa 

Per 1 januari 2020 heeft Rob van Gansewinkel de leiding van Family Office De Raekt B.V. 

overgenomen en daarmee ook de leiding van Florens Lake Resort & Spa in Oberried am 

Brienzersee. De zoon van de in 2019 overleden investeerder Leo van Gansewinkel zal tot nader 

order als CEO optreden. Van Gansewinkel wil hiermee het werk van zijn vader voortzetten. Zijn 

voorganger, Paul Wehrens, heeft besloten om zijn eind december 2019 aflopende contract niet 

te verlengen.  

 

Het Florens Lake Resort & Spa in Oberried bij Interlaken is momenteel in aanbouw. Er worden over 

een lengte van 800 meter pal aan de Brienzersee ongeveer 155 vakantiewoningen met hotelservice 

gebouwd, uniek in Zwitserland. De opening van het resort is gepland voor 2022. Tot december 2019 

gaf Paul Wehrens als CEO leiding aan dit project. Hij heeft zich vijf jaar met hart en ziel hiervoor ingezet. 

Zijn contract voor Family Office De Raekt B.V. is per 31 december 2019 afgelopen. Hij heeft besloten 

om zijn contract niet te verlengen. Hij wordt als CEO van Family Office De Raekt B.V. en van Florens 

Lake Resort & Spa voorlopig opgevolgd door Rob van Gansewinkel. Deze succesvolle ondernemer, 

die tot nu toe leiding gaf aan meerdere ondernemingen in Nederland, treedt hiermee in de voetsporen 

van zijn vader. Leo van Gansewinkel overleed begin 2019. Hij was de bezielende geest van dit 

visionaire bouwproject in het Berner Oberland. “We willen Paul Wehrens hartelijk bedanken voor zijn 

grote en blijvende inzet. Hij heeft dit complexe project met inzicht, een vooruitziende blik en consequent 

geleid. Ik kijk er nu naar uit om de ideeën van mijn vader met succes om te zetten. Ik kan rekenen op 

de ondersteuning van mijn deskundige team ter plaatse”, aldus Rob van Gansewinkel. Hij wordt hierbij 

ondersteund door Miriam Malzkeit. Zij is CEO van de exploitatiemaatschappij en in die functie 

verantwoordelijk voor de pre-opening en de leiding van het resort na de opening. 

 

Florens Lake Resort & Spa op weg naar de finish  

Vanaf 2022 staan de bezoekers aan het Berner Oberland 155 appartementen ter beschikking. De bouw 

is vergevorderd en al voor de helft klaar. Op dit ogenblik wordt gewerkt aan de appartementen, en 

binnenkort wordt begonnen met de bouw van de restaurants en de spa. Met een veelzijdig 
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gastronomisch concept, ligging pal aan het meer en hoogwaardig geoutilleerde vakantiewoningen zal 

het de toekomstige bezoekers en de plaatselijke bevolking in het Berner Oberland aan niets ontbreken. 

Het resort rekent vanaf het vierde en vijfde jaar op ongeveer 130.000 overnachtingen per jaar. 

Doelgroep is een breed publiek, dat zowel uit Zwitsers als internationale gasten bestaat. 

 

 

Sinds 1 januari 2020 aan de leiding: Rob van Gansewinkel, eigenaar en zoon van de initiatiefnemer, heeft als CEO de 
leiding overgenomen van Family Office De Raekt en ook de leiding over het Florens Lake Resort & Spa. 
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