locaties

Door de ligging is de rust hier ongekend.

rust.’ Een ander USP is dat Woudschoten met drie
vleugels verschillende sferen biedt. Het complex
lijkt daardoor minder groot dan het is. Wijchman:
‘Ook beschikken we over een eigen kapel.
Bijvoorbeeld rondom kerst geeft dit bijzondere
mogelijkheden voor zakelijke klanten.’

Lunchen tussen de kruiden
Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum vernieuwt restaurant
Presteert het huidige Nederlands Elftal zo goed dankzij Woudschoten Hotel en Conferentiecentrum? Dat gaat
misschien wat ver. Wel duidelijk is dat ons nationale voetbalteam geniet van de rust van de Zeister bossen.
Fluitende vogels, ruisende bomen en de geur van dennennaalden: Woudschoten koestert zijn unieke pluspunten.

Wie vroeger ‘Nederlands Elftal’ zei, zei Noordwijk.
Daar, op de duinen, verbleef tijdens
trainingskampen onze nationale voetbaltrots.
Maar bondscoach Ronald Koeman laat een
andere wind waaien. Hij heeft zich met het team
teruggetrokken in de bossen van Zeist, waar het
KNVB- hoofdkwartier zich bevindt. Dat hij als
hotel voor Woudschoten heeft gekozen, is logisch:
het bevindt zich pal naast het KNVB-terrein. Maar
Koeman heeft nog een andere reden om voor
dit hotel te kiezen. Daar heeft het Nederlands
Elftal een eigen vleugel tot zijn beschikking.
Ongestoord kan het team zich er voorbereiden op
wedstrijden. Zonder pers, handtekeningenjagers,
zaakwaarnemers en andere dingen die de
spelers onnodig afleiden. De vleugel heeft een
grote ‘woonkamer’ als middelpunt. Er zijn een
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open haard, een pingpongtafel, een dartbord,
Playstations en er zijn spelletjestafels. De
comfortabele hotelkamers liggen daar pal
omheen. De dichtstbijzijnde kroeg bevindt zich in
Zeist, een uur lopen langs de provinciale weg.
Rustieke locatie
Woudschoten Hotel- & Conferentiecentrum
kan trots zijn op een lange geschiedenis. In 1932
liet een christelijke studentenvereniging een
groot pand bouwen op 45 hectare bosgrond.
De studenten vertrokken en het gebouw, met
drie vleugels, werd omgevormd tot vergaderen overnachtingslocatie. Vandaag de dag telt
Woudschoten 30 zalen en 140 hotelkamers. De 90
medewerkers bedienen vooral zakelijke klanten.
‘We faciliteren vergaderingen van acht personen,

Door > Rutger Vahl

maar ook conferenties met 300 bezoekers,’ vertelt
manager marketing en communicatie Susanne
Wijchman. ‘Onze hotelkamers worden veel
gebruikt bij meerdaagse trainingen, maar ook
door gasten die van verder moeten komen en
niet ’s morgens in alle vroegte naar Zeist willen
rijden. Maar we verwelkomen ook veel particuliere
klanten, die bijvoorbeeld over de Utrechtse
Heuvelrug willen fietsen of wandelen.’
Gevraagd naar de onderscheidende kracht van
Woudschoten noemt Wijchman als eerste de
locatie. Het begint al met de oprijlaan die 400
meter lang is. ‘We liggen middenin de bossen en
de rust is hier ongekend. Soms staan er 300 auto’s
op de parkeerplaats, maar ben je hier, dan valt de
stilte over je heen. Dat krijgen we ook vaak van
gasten teruggekoppeld. Ze zijn verbaasd door de

Vernieuwd restaurant
Een gebouw van 125 jaar oud biedt sfeer
en historie (Zo maakten huisartsen in 1959
belangrijke afspraken over hun beroep tijdens
de nu legendarische Woudschoten-conferentie).
Maar een rijk verleden heeft een keerzijde. ‘Zo’n
locatie vergt meer onderhoud dan nieuwbouw,’
verklaart Wijchman. ‘En je wilt voorkomen dat
de sfeer gedateerd aandoet. Regelmatig laten we
een deel van het hotel- of conferentiecentrum
opknappen en moderniseren.’
Onlangs ging het ontbijt- en lunchrestaurant
op de schop. Dit heeft een eerlijk & puur
restaurantconcept gekregen waarbij veel
gebruik is gemaakt van natuurlijke en duurzame
materialen. Er is een lichtplan met ledverlichting
gekomen, waste management gericht op
afvalscheiding en is er veel hergebruikt hout
toegepast. Stoelen zijn gerefurbished. ‘ Bijzonder,’
vertelt Wijchman, ‘is dat de kruiden voor de
keuken tussen de gasten in het restaurant
groeien. Op die manier versterken we de band
met de prachtige natuur. De gast voelt daarnaast
een verbinding met het bos door de grote
raampartijen.’ Uiteraard biedt Woudschoten
live cooking waardoor kan worden ingespeeld
op voedselallergieën en andere eetwensen. Door
de speelse en flexibele indeling is het restaurant
multifunctioneel geworden, met besloten
gedeeltes voor kleinere gezelschappen en sfeervol
ingericht voor speciale gelegenheden zoals diners
en recepties.

Plaatje moet kloppen
Wie grotendeels afhankelijk is van de zakelijke
markt lijkt kwetsbaar voor fluctuaties in de
conjunctuur. Maar Woudschoten kan zich tot nu
toe redelijk aan die economische wetmatigheid
onttrekken. ‘Enerzijds omdat we een grote
bekendheid en goede reputatie genieten, in
binnen- en buitenland,’ analyseert Wijchman.
‘Maar we zien in economische slechtere tijden ook
dat klanten juist dan investeren in het trainen van
medewerkers en dus behoefte hebben aan een
trainingslocatie en overnachtingen.’
Sleutel voor succes is volgens Wijchman dat ‘je
hele plaatje’ moet kloppen. ‘Schone kamers, goed
eten, de meest moderne audiovisuele middelen,
goede Wi-Fi... Dat moet gewoon op orde zijn.
Maar het allerbelangrijkste is je gastvrijheid.
Juist voor een meer zakelijke doelgroep moet je
persoonlijk zijn en warmte uitstralen,’ meent de

marketingmanager.
Dat dit, wat betreft het Nederlands Elftal,
zeker gelukt is, bewijst een uitspraak van
Georginio Wijnaldum in Voetbal International.
Hij zag er echt tegenop naar Zeist te komen,
vertelde hij. Al die bossen en die stilte... Maar
nu is de middenvelder helemaal om. ‘Voor de
wedstrijden vertrekken we vanuit ons eigen
hotel Woudschoten. Dat voelt heel lekker. Na
de wedstrijd gaan we ook meteen terug naar
Woudschoten. Iedereen heeft altijd dezelfde
kamer, hetzelfde plekje op de bank als we films
kijken, het is echt net alsof je thuis bent.’ Susanne
Wijchman stelt dat gastgerichtheid inderdaad het
doel is van Woudschoten. ‘Het enige dat de gasten
hoeven te doen, is zich concentreren op het doel
van het verblijf. Wij verzorgen de rest. Dat is dé
natuur van Woudschoten.’

Voel de verbinding met het bos door de grote raampartijen.
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