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DE KUST VAN DEN HAAG
De titel ‘bekendste strand van Nederland’ behoort 
Scheveningen in Den Haag toe, dat dit jaar zelfs haar 
200-jarig jubileum als badplaats viert met het thema-
jaar Feest aan Zee. Gedurende het jaar staan er diverse 
bijzondere evenementen op het programma, waarbij 
de finish van de Volvo Ocean Race als hoogtepunt mag 
worden beschouwd. The Hague Convention Bureau 
maakt dankbaar gebruik van de mogelijkheden die het 
strand biedt bij de kernpositionering van de stad en het 
bieden van gevarieerde opties voor zakelijke bijeen-

komsten. “Den Haag profileert zich als Stad van Vrede 
& Recht en als stad aan zee”, vertelt directeur Nienke 
van der Malen. “De zakelijke bijeenkomsten die in Den 
Haag en Scheveningen worden georganiseerd, verbin-
den we zoveel mogelijk aan een van deze profileringen. 
Het grote voordeel van een ligging aan zee is dat je het 
serieuze gedeelte van een vergadering of congres kunt 
combineren met een informele, ontspannende activiteit 
aan het strand. Veel van onze partners, variërend van 
Grand Hotel Amrâth Kurhaus en Paviljoen De Witte tot 
het Beach Stadium en het Zuiderstrandtheater, maken 
dankbaar gebruik van hun ligging. Tijdens zakelijke 
evenementen worden er vaak strandactiviteiten zoals 
kitesurfen, suppen of varen op een RIB-boot aangebo-
den. In combinatie met de locaties en bedrijvigheid in de 
binnenstad, op het herontwikkelde Binckhorstterrein, bij 
de vele voormalige industriegebieden en in de inter-
nationale zone kun je een heel afwisselend en divers 
programma samenstellen. Daarnaast hebben we met 
de compleet vernieuwde Pier een uniek podium voor 
evenementen. Zo zal een deel van het programma 
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Nederland heeft een kustlijn van maar liefst 250 kilometer 
lang met prachtige stranden en het water van de Noordzee 
binnen handbereik. De locaties die op en aan deze stranden 
liggen, zetten dit uiteraard als usp in bij het organiseren 
van zakelijke bijeenkomsten. Meeting Magazine vroeg 
de marketing- en convention bureaus van Den Haag, 
Noordwijk en de Friese Waddeneilanden naar de voordelen 
van vergaderen aan de kust.

Op naar de kust
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van de One Young World Summit 
in Scheveningen plaatsvinden.” 
“Bovendien biedt de zee ook de 
nodige inspiratie en thema’s om op 
aan te haken”, vult marketingmana-
ger Mandy Groenewegen aan. “In, op 
en rondom de Noordzee vindt veel 
innovatie plaats. Mooie voorbeelden 
hiervan zijn de teelt van zeewier op 
de Noordzeeboerderij, de ontwikke-
lingen op het gebied van sonarvisse-
rij, onderwaterwifi en vele maritieme 
innovaties. De aanwezigheid van 
onder andere dit soort initiatieven, 
kennisinstellingen en het grootste 
cybersecurity cluster in Europa, biedt 
Den Haag ontzettend veel content en 

mogelijkheden om van ieder evene-
ment een groot succes te maken.”

RUIMTEVAART
Noordwijk zet samen met 
Noordwijkerhout, Hillegom, Lisse en 
Teylingen in op een duidelijke profile-
ring van de Duin- en Bollenstreek. De 
recent opgerichte Stichting Economic 
Board Duin en Bollenstreek zal de 
komende jaren diverse projecten gaan 
uitrollen die betrekking hebben op 
de thema’s greenport, space, toerisme 
en zorg. Noordwijk Marketing maakt 
dankbaar gebruik van de thema’s 
space en wellness & gezondheid 
voor het promoten van de (congres)-

OOK HIER KUN JE TERECHT

De Zeeuwse kust

In maart werden de Zeeuwse kusten van Schouwen-

Duivenland en Veere samen met die van Goeree-

Overflakkee en Westvoorne verkozen tot de beste 

internationale duurzame kustbestemming wereld-

wijd. Hiermee staan deze plekken op de eerste plaats 

van Green Destination top 100 binnen de catego-

rie kustbestemmingen. Maar ook op de stranden 

van Cadzand, Zoutelande, Domburg, Renesse en 

Vlissingen kun je je zakelijk prima redden. In en om 

deze steden zijn diverse locaties te vinden waar je 

kunt vergaderen of teambuilden. De combinatie met 

een ontspannende activiteiten op het strand is dan 

zo gemaakt. Daarnaast beschikt Zeeland over een 

enorme variatie aan streekproducten die in de vele 

restaurants op de kaart terug te vinden zijn. Wellicht 

is dit ook de reden waarom er in deze provincie ze-

ven restaurants met een of meer Michelinsterren te 

vinden zijn. Uiteraard staan hier oosterscheldekreeft, 

oesters en zeekraal op het menu.  

Kunstenaarskolonie

In de provincie Noord-Holland zijn eveneens ver-

schillende stranden te vinden. In Zandvoort aan Zee 

en Castricum aan Zee zijn verschillende locaties aan 

of in de buurt van het strand te vinden. Leisure toe-

risten zorgen mede voor een ontspannend vakantie-

gevoel. Bergen aan Zee heeft een wat gemoedelijke 

sfeer, maar doet met het uitgestrekte duingebied 

zeker niet onder voor de andere kustgebieden. Een 

extra usp is het feit dat Bergen bekend staat als kun-

stenaarskolonie. Al aan het begin van de twintig-

ste eeuw streken kunstenaars hier neer, die later de 

Bergense School zouden vormen. Hun werken zijn 

onder andere in de Bergense musea te bewonderen.

Texel en Den Helder

De zeven dorpen op Texel mogen al jaren een con-

stante stroom aan toeristen verwelkomen. Het 

Waddeneiland is populair dankzij de combinatie van 

duinen, witte stranden, natuurparken en dennen-

bossen en de rust en ruimte die je er vindt. Niet voor 

niets werd het Waddeneiland in 2016 door Lonely 

Planet uitgeroepen tot topbestemming voor de zo-

mer. Op het eiland zijn enkele grote hotels gevestigd 

die naast diverse zakelijke bijeenkomsten ook acti-

viteiten kunnen aanbieden, al dan niet in samen-

werking met de aanwezige activiteiten- en evene-

mentenbureaus. Maar ook de kleinere locaties, de 

vakantieparken en de strandpaviljoens verwelkomen 

de zakelijke gast met open armen. Buiten het hoog-

seizoen vertrekt er elk uur een boot van Den Helder 

naar Texel. Een verblijf op Texel kan eventueel ook 

worden uitgebreid met een dagje voorpret in Den 

Helder. De marinestad heeft verschillende musea. 

Ook kun je er genieten van de natuur of rondkijken 

op de oude Rijkswerf en in de jachthaven.
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badplaats bij de zakelijke markt. “Hier in Noordwijk ligt 
het European Space Research and Technology Centre 
(ESTEC), dat bekend staat als het technische en adminis-
tratieve hart van de Europese Ruimtevaartorganisatie 
ESA”, vertelt Sandra Nonhebel, productmanager zake-
lijke markt/MICE. “Dankzij de samenwerking met 
Leiden, Den Haag en Delft vindt aankomende zomer 
het Space Studies Program van het International Space 
University in Noordwijk plaats. Mede daarom heeft 
Noordwijk 2018 uitgeroepen tot het themajaar City of 
Space.” 

WELLNESS & GEZONDHEID
Het thema wellness & gezondheid haakt onder andere 
in op het sportieve karakter van de inwoners en de 
mooie natuur. Zo staat het strand van Noordwijk op de 
dertiende plek in de Top 21 van mooiste stranden wereld-
wijd die vorig jaar door National Geographic werd 
samengesteld. Nonhebel: “Natuurpark de Hollandse 
Duinen is onlangs uitgeroepen tot Nationaal Park. In 
combinatie met de duinen en het strand was Noordwijk 
vroeger al geliefd als bedevaartsoord. Een aantal hotels 
speelt hierop in en heeft uitgebreide wellnessfaciliteiten. 

Om dit aspect van Noordwijk nog beter te kunnen pro-
moten, heeft de Noordwijkse Ondernemers Vereniging 
in mei van dit jaar een stichting opgericht met als doel 
om de ‘Bad-status: heilzame zeebadplaats’ te verkrij-
gen. Als dat lukt, wordt de stad een ‘European Health 
Destination’. Bovendien hebben we sinds 2015 een vaste 
notering in de Sustainable Destinations Global Top 100 
van groene toeristische bestemmingen wereldwijd.” 
Volgens Nonhebel is Noordwijk dankzij de combina-
tie van interessante thema’s en uitstekende faciliteiten 
een zeer geliefde bestemming. “Het grote voordeel van 
Noordwijk is dat alle faciliteiten op loopafstand van 
elkaar liggen en dat het strand altijd in de buurt is. Je 
vindt hier vier grote congreshotels, diverse kleinere loca-
ties, een michelinster restaurant en meer dan honderd 
restaurants, bars en beachclubs. Niet voor niets mogen 
onze locaties elk jaar samen meer dan 2.000 zakelijke 
bijeenkomsten hosten.”

BEDRIJFSFESTIVAL OP HET STRAND
Naast het vasteland doen ook de Waddeneilanden het 
erg goed als zakelijke bestemming. Deze eilanden heb-
ben de gezamenlijke ambitie gesteld om in 2020 ener-
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gieneutraal te zijn. Er vinden diverse 
duurzaamheidsprojecten plaats om dit 
te realiseren. Zo werken proeftuin Lab 
Vlieland en Innofest samen om op acht 
vooraanstaande Nederlandse festi-
vals innovatieve prototypes te testen. 
Daarnaast stimuleert Urgenda diverse pro-
jecten op het gebied van duurzame energie 
op de eilanden, waaronder het gasloos 
en energieneutraal maken van wonin-
gen. “De natuur speelt een belangrijke rol 
op de eilanden”, vertelt Yvonne Hulleman, 
Marketeer Meetcentives bij Merk Fryslân. 
“Veel locaties en organisatiebureaus 
maken gebruik van de natuur om inspire-
rende bijeenkomsten te organiseren waar-
bij vergaderingen of teambuildingsessies 
in een bijzonder jasje worden gestoken 
of worden gecombineerd met bijzondere 
activiteiten. Je kunt een bedrijfsfestival op 
het strand organiseren, of in Jeeps naar het 
einde van natuurreservaat De Boschplaat 
op Terschelling rijden om daar met de 
boswachter op pad te gaan en te genieten 
van de sterrenhemel. Op Ameland kun je 
de vuurtoren beklimmen en krijg je van 
oude vuurtorenwachters te horen hoe hun 
leven eruit zag. Met de Vlielandexpress 
reis je naar de Sahara van het Noorden, 
een onmeetelijke zandvlakte met adembe-
nemende uitzichten. Bij al deze activiteiten 
wordt veel aandacht besteed aan duur-
zaamheid en de rol van de mens daarin. 
Ook sportieve activiteiten zijn erg popu-
lair, zoals brandingkayakken, blokarten 

en powerkiten.” Zakelijke groepen kiezen 
met name voor meerdaagse bijeenkom-
sten. Hulleman: “De keuze valt bijna altijd 
op een vergadering, seminar of congres in 
combinatie met een incentive of teambuil-
dingsactiviteit. Je bent weg van kantoor 
en komt in een hele andere omgeving 
terecht met veel natuur en rust. Dat gevoel 
begint al zodra je de veerboot opstapt. Je 
kunt de overtocht overigens ook maken in 
een authentiek zeilschip met vergader- en 
overnachtingsfaciliteiten of met een RIB-
boot. Er is hier heel veel mogelijk.” 

AFGEZONDERDE OMGEVING
Een van de organiserende partijen op 
de Friese Waddeneilanden Vlieland, 
Terschelling en Ameland is Island Events, 
onderdeel van WestCord Hotels. “Zo lang 
onze hotels bestaan organiseren wij er 
al alles omheen. De vraag naar op maat 
gemaakte programma’s was er toen al”, 
aldus Karen van der Leest, salesmana-
ger van Island Events. De voornaamste 
reden dat men de Wadden kiest voor 
een meerdaags evenement is volgens 
Van der Leest omdat je letterlijk los bent 
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www.space-expo.nl  •  events@space-expo.nl  •  071 2001 400  •  Noordwijk

“Met uw relaties naar
 een andere dimensie”

MAAK HET MEE AAN ZEE

VOOR MEER INFO OF VRIJBLIJVENDE OFFERTE MAIL MET 
DIEDERICK VAN EEDEN, DVANEEDEN@ZUIDERSTRANDTHEATER.NL

WWW.ZUIDERSTRANDTHEATER.NL

> CAPACITEIT RUIM 1500 GASTEN
> THEATERZAAL MET 1005 (VASTE) STOELEN
>  5 FOYERS (125 – 400M2) MET DAGLICHT EN UITZICHT OP ZEE, 

HAVEN OF DUINEN
> PODIUM (500M2), OOK TOEPASBAAR ALS BLACKBOX
> RUIM 500 PARKEERPLAATSEN

HET ZUIDERSTRANDTHEATER IS UITSTEKEND GESCHIKT VOOR UW 
CONGRES, PRODUCTINTRODUCTIE, VERGADERING OF FEESTAVOND. 

ECC Leiden
Haagse Schouwweg 10 
2332 KG Leiden
Nederland

CONGRESSEN EN 
EVENEMENTEN
Onze ‘black-box’ (2700 m² biedt  
alle ruimte voor een congres (1000 
personen), uw unieke evenement 
(2500 personen), bedrijfsfeest, 
productpresentatie of receptie. 
Met ruime parkeergelegenheid en 
200 hotelkamers. 

Een totaalconcept 
onder één dak!

2700 m2

BLACKBOX
CENTRAAL 
RANDSTAD

PARKEREN 
400

SNELWEG 
A44

HOTELKAMERS 
200

     +31 (0)71 53 55 523                             
      info@eccleiden.com

      ECCLEIDEN.COM



van de vaste wal. “Je zit midden in een 
uniek stukje Nederland, de Wadden zijn 
tenslotte UNESCO Werelderfgoed. De 
wind waait door je haren en je hebt de 
voeten in het zand. Het is een afgezon-
derde omgeving, de deelnemers kunnen 
‘s avonds niet meer met de boot naar huis. 
Dat versterkt het teamgevoel. Het voor-
oordeel dat de Wadden te ver weg liggen 
van de Randstad moet Van der Leest regel-
matig ontkrachten. “Harlingen is vanaf 
Amsterdam binnen een uur te bereiken 
én je hebt geen files richting het Noorden. 
Daarnaast begint het evenement al op het 
moment dat je aan boord stapt, dat spreekt 
opdrachtgevers vaak aan. Het populairste 
onderdeel van een programma is, hoe kan 
het ook anders, de strandactiviteit.”

UIT JE COMFORTZONE
Ook Karin Lodder, eigenaar van Bureau 
Basalt, maakt dankbaar gebruik van de 

voordelen die de Waddeneilanden bieden. 
“Ik organiseer trainingen op het gebied 
van leiderschap en organisatie-ontwikke-
ling. Een deel van de sessies vindt plaats 
op Terschelling. Bijna elk element van het 
eiland is in te zetten als onderdeel van 
de trainingen. De sessie begint al op de 
boot. Je reist met elkaar, je kunt niet te 
laat komen en je bent uit je comfortzone. 
Tegelijkertijd werkt de overtocht ontspan-
nend, je bent weg van de hectiek en dicht-
bij de natuur.” Voor het samenstellen van 
een passend programma met geschikte 
locaties en activiteiten werkt Lodder 
samen met de bedrijven op het eiland. 
“Het hele eiland vormt één grote locatie, 
maar het is wel raadzaam om samen te 
werken met de eilanders zelf. Zij kennen 
Terschelling als geen ander en weten pre-
cies wat er allemaal mogelijk is. Denk aan 
een camping op maat op een unieke loca-
tie waar je slaapt in slaapzakken bedrukt 

met het bedrijfslogo. Of je kunt onder 
leiding van een expert oesters rapen en 
deze samen bereiden, terwijl je meer leert 
over het UNESCO Werelderfgoed. Bij de 
Hogere Zeevaartschool kun je zelfs in een 
simulator plaatsnemen en ervaren hoe het 
is om een groot schip te besturen. Bij alle 
deelnemers beklijft het eiland, het doet 
wat met ze en met elkaar. Iedereen neemt 
ook altijd een souvenir mee. Het is ook 
niet voor niets dat hier elk jaar in septem-
ber het driedaagse Springtij Forum wordt 
georganiseerd. Zo’n 500 beslissers uit het 
bedrijfsleven, wetenschappers, ngo’s en 
overheidsinstellingen komen dan samen 
om kennis en initiatieven op het gebied 
van klimaat, grondstoffen, landbouw, 
natuur en economie te delen. Daarvoor 
gebruiken ze hele bijzondere locaties zoals 
een historische loods, een duinpan, een 
kerkje of het strand.”  
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