
“Het gevoel van ontspanning begint 
eigenlijk al als u over de oprijlaan 
rijdt”, zegt Susanne. “Ons landgoed is 
maar liefst 45 hectare groot en hier 
bent u omringd door rust en gastvrij-
heid in het groen.” 

Exclusieve congresvleugel
Het gevoel dat u midden in de natuur 
bent, zet zich voort in de Congres-
vleugel. “We hebben de afgelopen 
periode de natuur als het ware in huis 
gehaald door alle zalen onder andere 
van natuurlijke kleuren en materialen 
te voorzien”, aldus Susanne. Ook de 

altijd welkom. Zo kunt u gebruik 
maken van zitjes rondom de vijver 
of wandelen op het landgoed. Ook 
hebben we een prachtig dakterras 
bij de congresvleugel.
Ook culinair is het genieten bij Woud-
schoten Hotel & Conferentiecentrum. 
Het restaurant serveert een heerlijk 
ontbijt, een smakelijke lunch en een 
indrukwekkend diner. Uiteraard kan 
er ook in de Woudvleugel worden 
gegeten. Woudschoten Hotel & 
Conferentiecentrum is perfect voor 
meerdaagse congressen. Er zijn maar 
liefst 140 hotelkamers beschikbaar.
De locatie is eenvoudig en snel te 
bereiken vanaf de A12 en A28. 
Parkeren op eigen landgoed is gratis 
en er zijn uiteraard oplaadfaciliteiten 
beschikbaar. Woudschoten Hotel & 
Conferentiecentrum heeft meerdere 
onderscheidingen op het gebied van 
duurzaamheid. “Maar het belangrijkste 
is”, aldus Susanne en Fleur: “U bent 
van harte welkom.”

woudschoten.nl 

Een groene, natuurlijke omgeving heeft op elk mens een positieve uitwer-
king. Alleen al daarom is Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum de 
perfecte locatie voor uw congres. Deze schitterende locatie, gelegen op 
een heerlijk landgoed, heeft alles wat een ontspannen congres moge-
lijk maakt. MEETINGS sprak met Susanne Konneman-Wijchman, Manager 
Marketing & Communicatie, en Fleur Borgers-van Zuilekom, Congres & 
Accountmanager van Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum, over 
congressen in de vrije natuur. 

Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum 
Een warm welkom in de natuur

vele raampartijen in het pand zorgen 
voor een prettige sfeer. 
De congresvleugel, genaamd Woud-
vleugel, kunt u ook exclusief huren. 
Fleur: “Hierdoor kunt u ongestoord 
uw congres organiseren.” De groot-
ste zaal biedt ruimte aan 350 gasten. 
Op de begane grond zijn meerdere sub-
zalen. Alle zalen bieden een inspirerend 
uitzicht op het landgoed. 

Ontspannen genieten
Het grote landgoed heeft alle ruimte 
om plezierig te ontspannen. “Tijdens 
uw congres is een prettige break 
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