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De natuur van Woudschoten: 
groen en gastgericht
Er daalt rust over je neer zodra je de slingerende oprijlaan van landgoed 
Woudschoten oprijdt. Weg zijn het drukke verkeer en de beslommeringen 
van alle dag. Nog voor je bent aangekomen bij de entree van Woudschoten 
Hotel & Conferentiecentrum kun je in alle rust focussen op het doel waar-
voor je hier naartoe bent gekomen. 

Er zijn veel gasten in Woudschoten als 
Susanne Wijchman, manager Marke-
ting & Communicatie, aanschuift om 
te vertellen over de mogelijkheden van 
het hotel en conferentiecentrum. In de 
plenaire zaal van de Woudschoten vleu-
gel wordt een tandartsen-conferentie 
opgebouwd en elders in het gebouw 
bereidt het Nederlands elftal zich voor 
op de wedstrijd tegen Frankrijk later 

die avond. Zelf nemen we plaats in een 
rustig hoekje in de lounge. Elders in 
de ruimte zitten gasten aan de koffie, 
of ze voeren zo hun eigen gesprekken, 
maar door de slimme inrichting kun-
nen we hier ongestoord praten. “Het 
is hier best groot,” vertelt Wijchman 
daarover. “Gasten die hier voor het 
eerst komen zijn wel eens bang dat het 
te groot is. Te groots, misschien. Maar 

achteraf komen ze naar ons toe en zeg-
gen: ‘We hadden echt ons eigen plekje.’ 
Want zo werkt het hier.” Ze zegt het 
met een brede glimlach. “Door de ver-
schillende vleugels en de inrichting van 
Woudschoten voelt het hier nooit druk. 
Niemand zit elkaar in de weg,  zelfs al 
lopen er vijfhonderd mensen rond. En 
toch voelt niemand zich verloren, het 
voelt heel intiem.”
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De eerste natuur van Woudschoten
Natuur is overal in Woudschoten. Het 
hotel en conferentiecentrum ligt ver-
scholen in de bossen van Zeist op het 
gelijknamige landgoed, 45 hectare 
groot. Hier op de Utrechtse Heuvelrug 
is het prachtig wandelen tussen de bij-
zondere flora en fauna. Woudschoten 
kent mooie wandelroutes, een jogging 
track en een amfitheater. Wie wil kan 
zijn meeting aankleden met bijvoor-
beeld een wandeling onder leiding van 
de boswachter. 
Het groen van de natuur wordt als 
vanzelfsprekend mee naar binnen ge-
trokken, het gebouw in. Elke ontmoe-
tingsruimte heeft een terras en de 
mogelijkheid naar buiten te gaan. Elke 

zaal heeft een visuele verbinding met 
buiten, door het creëren van mooi zicht 
en door de inrichting. 

Voorwaarden voor een ultieme 
ervaring
“We weten heel goed dat deze omge-
ving ons zo aantrekkelijk maakt. Het is 
de grootste kracht van Woudschoten: 
die prachtige omgeving. Tegelijkertijd is 
het pas het begin. Het is de eerste voor-
waarde om de gasten de ultieme mo-
gelijkheid te bieden zich af te zonderen 
met hun eigen groep en zich in alle rust 
te kunnen richten op de doelstellingen 
waarvoor ze naar Woudschoten reizen.” 
De tweede voorwaarde is natuurlijk 
ook dat de faciliteiten op orde zijn. Met 

30 zalen en 140 kamers beschikt Woud-
schoten over voldoende capaciteit voor 
elke gewenste meeting. Bovendien zijn 
de voorzieningen up-to-date  met uit-
stekende AV-voorzieningen en kan tij-
dens het evenement gebruik gemaakt 
worden van de Woudschoten-app, die 
de organisatoren van een evenement 
helpt om de deelnemers op elk ge-
wenst moment van specifieke informa-
tie te voorzien. Het wifi-netwerk heeft 
56 accespoints door het hele gebouw 
en is geschikt om 1000 apparaten te-
gelijkertijd draadloos toegang te geven 
tot het snelle glasvezelnetwerk.
Maar waar het groen een gegeven is, 
de voorzieningen misschien wel van-
zelfsprekend zijn te noemen, geldt dat 
zeker niet voor de derde voorwaarde 
die een verblijf op Woudschoten tot 
een succes maken: het is de grote focus 
op de gast. De wil van iedereen die bij 
Woudschoten werkt om het verblijf zo 
aangenaam en optimaal mogelijk te 
laten verlopen. 

De tweede natuur
“Dat noemen we persoonlijke gastge-
richtheid,”  legt Wijchman uit. “Onze 
gasten komen hier naartoe voor een 
training of een conferentie. Ze komen 
om verrijkt te worden. Dan is het be-
langrijk dat de randvoorwaarden goed 
zijn, maar ook dat het contact aange-
naam en persoonlijk is.”
“Die persoonlijke gastgerichtheid is 
onze tweede natuur,” stelt Wijchman. 
De medewerkers doen er alles aan om 
het verblijf bij Woudschoten zo aange-
naam mogelijk te maken. En dat doen 
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ze niet alleen tíjdens het verblijf. “Bij al-
les wat we doen denken we ‘wat brengt 
het de gast.’ Zo kunnen we steeds een 
stapje omhoog zetten en het verblijf 
hier op Woudschoten nog aangenamer 
maken voor onze gasten.”
“Het is onze natuur, zeggen we bij 
Woudschoten. En dat proberen we echt 
uit te dragen. Het is geen slogan, maar 
de cultuur.” 

Eigentijds en vertrouwd
Die tweede, gastgerichte natuur van 
Woudschoten betekent ook dat de tijd 
er niet stil staat. “We blijven verande-
ren,” zegt Wijchman. “Om onze service 
en voorzieningen naar een steeds ho-
ger niveau te tillen, om in te kunnen 
springen op de veranderende vraag van 
onze gasten, maar ook om een eigen-
tijdse uitstraling te behouden.” 
Dat is niet gemakkelijk, omdat de ka-
rakteristiek van Woudschoten behou-
den moet blijven. Dat betekent soms 
subtiele aanpassingen zoals de nieu-
we, marmeren vloer in de entree of de 
aanpassing in de kleurstelling van het 
logo van Woudschoten. Het zijn veran-
deringen die soms nauwelijks opvallen 
voor de terugkerende gast. Hooguit 
een aanpassing waar ze niet direct een 
vinger op kunnen leggen. “Het wordt 
zo eigentijdser en blijft toch vertrouwd 
voelen,” vindt Wijchman.

Vernieuwen en verbeteren
Naast de kleine veranderingen blijft 
Woudschoten ook zichtbaar in bewe-
ging. Zo heeft in de afgelopen jaren het 
Atrium een hele nieuwe indeling ge-
kregen en is een klein jaar geleden de 

Kapelzaal van de oorspronkelijke Villa 
onder handen genomen. Het heeft een 
prachtige, multifunctionele ruimte op-
geleverd die niet alleen geschikt is voor 
presentaties, maar zeker ook voor fees-
telijke gelegenheden zoals diners en 
borrels. De vide rondom het orgel is uit-
gebreid, zodat er ook hier ruimte is voor 
gasten en er ligt een mooie marmeren 
vloer - met vloerverwarming.
De kleurrijke glas-en-lood ramen zijn 
gebleven en zorgen voor een aange-
name sfeer. De warme uitstraling is ze-
ker ook het gevolg van de zoldering, die 
donker blauw van kleur is, afgewisseld 
met het hout van de balken. De drie 
moderne kroonluchters zorgen voor 
een ambiance die zich nog het beste 
laat vergelijken met een sterrenhemel. 
Bij het werk aan het plafond is gebruik 
gemaakt van materialen die de akoes-

tiek in de ruimte bovendien sterk ver-
beteren. Zo zijn sprekers – met en zon-
der versterkers – goed verstaanbaar, 
zonder de storende galm die je meestal 
hoort in een Kapel. 

Feestelijke gelegenheden
“Het is weer zo’n stap in het meegaan 
met de wensen van onze gasten,” 
stelt Wijchman vast. “Het richt onze 
aandacht meer op het faciliteren van 
feestelijke gelegenheden. Zakelijk met 
een feestelijk tintje. Dat is niet hele-
maal nieuw voor Woudschoten, maar 
we zijn ons er nu meer van bewust 
en weten zo meer voor onze gasten 
te betekenen.” Wie kan zich een beter 
decor bedenken dan deze sfeervolle ka-
pel voor een heerlijk kerstdiner of een 
nieuwjaarsborrel?
Voor informelere bijeenkomsten, een 

Drie vleugels voor drie doelgroepen
Het creëren van een eigen plek voor iedere gast, die filosofie wordt door de 
opzet van Woudschoten als vanzelf versterkt:  drie verschillende vleugels 
voor drie doelgroepen. De eerste vleugel is de oude, authentieke Villa. Hier 
bevinden zich de lounge, het dinerrestaurant en  tien sfeervolle vergaderza-
len, waaronder de vorig jaar gemoderniseerde Kapelzaal. Uitstekend geschikt 
voor zakelijk en prive. De tweede vleugel is de later aangebouwde Woudvleu-
gel. Met ruime foyer en zalen voor 10 tot 350 gasten. Leent zich uitstekend 
voor congressen en businessevents. In het souterrain biedt de Sociëteit bo-
vendien de mogelijkheid om gezellig na te borrelen. De laatste vleugel is de 
recente Atriumvleugel. Perfect voor trainingen, vergaderingen en andere za-
kelijke bijeenkomsten. Naast de 10 zalen beschikt deze vleugel over een cen-
traal ontmoetingsplein, het Atrium, dat is opgedeeld in een rustige werkplek 
voor bijvoorbeeld een-op-een coaching, een ontmoetingsplaats voor gelijk-
gestemden en een loungeplek met een haard voor reflectie en intervisie of 
gezellig samen zijn.
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receptie of gewoon voor een gezel-
lige borrel na afloop van een lange 
vergaderdag beschikt Woudschoten 
met de Sociëteit bovendien ook over 
een sfeervolle bar in het souterrain 
van de Woudvleugel. “Het is een gezel-
lige ruimte, met een eigen ingang op 
de tuin. Uitermate geschikt voor een 
feestje.”

Digitale vernieuwingen
Het voortdurend vernieuwen en ver-
beteren heeft ook zijn weg gevonden 
naar de digitale wereld. Daarom heeft 
de site onlangs een flinke upgrade ge-
kregen. Wijchman: “Hoewel wij veel 
gasten hebben die de weg naar Woud-
schoten wel weten te vinden, beginnen 
nieuwe gasten hun zoektocht naar een 
geschikte locatie meestal online.”
Om die nieuwe gasten te laten zien 
wat Woudschoten Hotel & Conferen-
tiecentrum te bieden heeft, is de site 
veel interactiever gemaakt. “Nieuwe 
gasten willen zich kunnen oriënteren. 
Ze willen binnen kunnen kijken. De 
sfeer proeven, alsof ze hier echt zijn.” 
Met filmpjes en 360° foto’s van de ver-
schillende faciliteiten lukt dat in elk ge-
val prima. Daarnaast wil Woudschoten 
haar gasten ook meer van zichzelf la-
ten zien.  “Wie we zijn en wat we doen,” 
zegt Wijchman. “Dat doen we op het 
platform Onze Natuur. In filmpjes, op 

blogs en in vlogs vertellen medewer-
kers, gasten en leveranciers over hun 
werkzaamheden en ervaringen met 

Woudschoten. Over de schoonheid 
van de natuur van het landgoed, maar 
vooral ook over die ándere natuur: onze 
gastgerichtheid. ” 

Rust en focus
Woudschoten Hotel& Conferentiecen-
trum blijft zich dus voortdurend ont-
wikkelen. Steeds een stapje omhoog, 
om het nog beter te maken voor de 
gast. Wat de nieuwe stap gaat worden? 
“In 2019 gaan we in elk geval de focus 
leggen op het door ontwikkelen van 
onze restaurants,” vertelt Wijchman. 
“De plannen zijn nog in de ontwikkelfa-
se, maar komende zomer willen we in 
elk geval een nieuw concept realiseren 
voor ons lunchrestaurant.”
Het is de natuur van Woudschoten, de 
omgeving en gastgerichtheid, die er 
voor zorgen dat de gasten zich nu en 
in de toekomst in alle rust kunnen te-
rugtrekken op hun eigen plekje en zich 
kunnen focussen op hun eigen doelen. 
Voor het Nederlands Elftal lijkt het in 
elk geval prima te werken.

Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum is geschikt voor alle meetings, 
business events en trainingen. Het prachtige landgoed leent zich uitstekend 
voor allerlei teambuildings- en buitenactiviteiten om uw bijeenkomst op een 
aangename manier te onderbreken. Door samenwerking met de naast gele-
gen KNVB Campus zijn er bovendien mogelijkheden voor sportieve (voetbal)
clinics. Op www.woudschoten.nl vindt u alle informatie over de faciliteiten 
en mogelijkheden. De site is onlangs vernieuwd en bevat  en 360° foto´s van 
alle locaties. Meer weten over ervaringen over Woudschoten? Op www.woud-
schoten.nl/over-woudschoten/onze-natuur/ vindt u artikelen, blogs, video’s 
rondom diverse thema’s over Woudschoten, het landgoed, de gasten haar me-
dewerkers. Woudschoten is een maatschappelijk verantwoorde onderneming 
(MVO) en in het bezit van het Gouden Green Key-certificaat in de categorie 
hotels en conferentiecentra.


