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Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten bestaat 
uit een voormalig missiehuis en klooster. De 
historische gebouwen bieden volop ruimte en 

zijn voorzien van alle gemakken van nu, maar hebben de 
kloosterlijke en ongedwongen sfeer van vroeger weten te 
bewaren. De vleugels van het missiehuis zijn vernoemd 
naar continenten waar de oorspronkelijke bewoners, de 
missionarissen, vroeger naartoe werden gezonden en de 
zalen zijn vernoemd naar de landen op die continenten. 
De levenshouding van de oorspronkelijke bewoners was 
er een van actie én rust, hard werken én bezinning, ver-
bondenheid én afzondering en dat is nog steeds zo.
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Het ruime aanbod aan vergader- en congreslocaties en 
de centrale ligging op de Utrechtse Heuvelrug biedt volop 
mogelijkheden voor het organiseren van een zakelijke 
bijeenkomst. Er is echter maar één Conferentiehotel 
Kontakt der Kontinenten. Het hotel in Soesterberg 
onderscheidt zich niet alleen door zijn rijke historie, maar 
ook door de combinatie van mogelijkheden binnen én 
buiten. Het is een plek met een unieke sfeer, een plek die 
inspireert en verbindt, die uitnodigt tot hard werken, maar 
ook tot ontspanning.

Tekst Hans Eberson
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EIGENTIJDS
Vandaag de dag is Kontakt der 
Kontinenten een eigentijdse locatie met 
3 grote congreszalen (tot maximaal 220 
personen), 25 modern uitgeruste verga-
derzalen en een uitgestrekt bosterrein. 
Hiermee biedt het de ruimte aan vergade-
ringen, congressen en events tot 600 gas-
ten. Bovendien telt het 131 comfortabele 
hotelkamers verdeeld over beide gebou-
wen. Handig, want zo kunnen gasten 
voorafgaand of tijdens een meerdaagse bij-
eenkomst op dezelfde locatie blijven over-
nachten. In het missiehuis is ook bar en 
restaurant Proeflokaal De Wereld onderge-
bracht. Daar genieten gasten van wereldse 
gastvrijheid en wereldgerechten voor ieder 
moment van de dag. De wereldportretten 
aan de muren en het prachtige uitzicht op 
het terras en de bostuin prikkelen het oog. 
Sfeervolle zitjes en koffie en thee uit alle 
windstreken bieden de ruimte om even tot 
rust te komen. Daarnaast staan er in het 
voorjaar, zomer en de herfst evenementen-
tenten in de tuin opgesteld voor een diner, 
borrel of barbecue.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD 
ÉN EEN DUURZAAM DNA
Gezien de historie van beide gebouwen zit 
maatschappelijk verantwoord en duur-
zaam ondernemen in de genen. Dat blijkt 
op allerlei manieren: koekjes komen van 
de Koekfabriek en zijn gemaakt door men-
sen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Verhuurfietsen komen van het duurzame 
Roetz-bike en het hotel draagt al sinds 
2012 het Gouden Green Key duurzaam-
heidskeurmerk. Er is een nauwe samen-
werking met Fairwater, dat zorgt voor de 
aanleg van degelijke waterpompen in de 
derde wereld. 

TEAMBUILDINGACTIVITEITEN
Niet alleen de gebouwen en het DNA van 
Kontakt der Kontinenten zijn bijzonder, 
ook het uitgestrekte bosterrein is uniek. Er 
is een groot evenementenveld, er zijn zit-
zakken en hangmatten en er kan voetbal 
of volleybal worden gespeeld. Het grote 
evenementenveld leent zich uitstekend 
voor teambuildingsactiviteiten. Het ruime 
aanbod is gegroepeerd in allerlei thema’s, 

zoals leiderschap, verdieping, creativi-
teit of vitaliteit. Denk bijvoorbeeld aan 
schapendrijven, Chi Neng Qigong, boog-
schieten of spiegelen met honden. Neem 
de workshop schapendrijven, waarin de 
deelnemers niet alleen samen een kudde 
schapen drijven, maar ze ook door middel 
van een interactieve demonstratie meer 
leren over de intensieve samenwerking 
tussen herders en hun bordercollies. De 
workshop legt de link naar samenwerking 
en communicatie, leiderschap en rollen in 
een groep en passie en ambitie. Kontakt 
der Kontinenten beschikt over alle faci-
liteiten voor de organisatie van goede 
teambuildingactiviteiten, maar ook voor 
vergaderbreaks of activiteiten ter ontspan-
ning of voor de gezelligheid. Was dat ook 
niet precies de levenshouding van de oor-
spronkelijke bewoners? Hard werken én 
bezinning, actie én rust?

www.kontaktderkontinenten.nl
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