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Hotel de Zeeuwse Stromen bestaat al sinds 1959, 
maar een grote brand in de zomer van 1996 legde 
een flink deel van het hotel in de as. De wederop-

bouw nam een jaar in beslag, waarna het hotel groter dan 
daarvoor haar deuren heropende. Vanaf 1971 is het moge-
lijk om bij Hotel de Zeeuwse Stromen zakelijke bijeenkom-
sten te organiseren. In 2017 werd de zakelijke vleugel flink 
aangepakt. Het resultaat hiervan is onder andere terug 
te zien in de acht vergaderzalen, waarvan er vier zalen 
onderling schakelbaar zijn. “Alle zalen hebben daglicht, 
openslaande deuren en zijn voorzien van state-of-the-art 

technische faciliteiten”, vertelt Monique van Hoof (marke-
ting & communicatie). “Bijzonder trots zijn we op de voor 
Nederland unieke videowand van 15 meter breed. Mid-
dels 3 projectoren die naadloos op elkaar aansluiten, is het 
mogelijk om deze ruimte om te toveren tot vrijwel elke ge-
wenste setting.” Het congrescentrum is bovendien gecerti-
ficeerd met vier uit vijf vergaderhamers. “De beoordeling 
door een onafhankelijke partij houdt ons scherp en zorgt 
ervoor dat we de handvatten hebben om onszelf te blijven 
verbeteren”. Dit jaar staat de beoordeling door het nieuwe 
YOIN-kwaliteitskeurmerk gepland in oktober.

EEN GELIEFDE LOCATIE AAN ZEE
Op slechts 300 meter van het strand ligt Hotel de Zeeuwse Stromen. De unieke 

ligging van dit hotel-congrescentrum, in combinatie met de technische faciliteiten 
en expertise op het gebied van zakelijke events, maakt de Zeeuwse Stromen al jaren 

een geliefde plek voor zowel particuliere als zakelijke gasten.

HOTEL DE ZEEUWSE STROMEN, RENESSE



CONGRESCOACHES; 
AANSPREEKPUNT VAN A TOT Z
Hotel De Zeeuwse Stromen heeft een drie-
koppig team van CongresCoaches dat ver-
antwoordelijk is voor de organisatie van de 
zakelijke evenementen die in het Zeeuwse 
hotel plaatsvinden. “We zijn het vaste aan-
spreekpunt, van het eerste contactmoment 
tot na de facturatie”, zegt CongresCoach 
Kristy Mirer. “Samen met de gast achter-
halen we het doel van de bijeenkomst en 
kijken we welke zaal zich het beste leent 
om het meeste uit de bijeenkomst te halen. 
Samen stemmen we af welke faciliteiten er 
nodig zijn. Feitelijk doen we dus veel meer 
dan alleen een zaal verhuren.”

ENERVERENDE PAUZE
Gezien de ligging aan de ruige Zeeuwse 
kust worden gasten gestimuleerd om hun 
training, congres of evenement even te 
onderbreken met een enerverende pauze. 
Hiertoe is het concept “breaks & bites” uit-
gerold. “Het is nuttig om tijdens de (lunch)
pauze een wandeling in de duinen of op het 
strand te maken”, vertelt Monique. Het is 
zelfs mogelijk om een fiets te huren en een 
lunchpakket ‘to go’ mee te nemen; uiter-
aard in een praktische rugzak, zodat de 
gast zijn of haar handen vrijhoudt (en het 
afval makkelijk verzameld kan worden). 
Ook een teambuildingsactiviteit op locatie 
of in de omgeving van het hotel is moge-
lijk. “Om voor onze gasten een zo passend 
mogelijk totaalpakket te bieden, werken we 
ook samen met externe partijen in de nabije 
omgeving. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk 
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om het programma aan te vullen met een 
teambuildingsactiviteit zoals kajakken of 
blokarten”, aldus Kristy.

ONTSPANNING NA INSPANNING
Naast het inhoudelijke gedeelte van de 
bijeenkomst biedt het hotel de mogelijk-
heid voor een samenkomst in de vorm 
van een borrel in de gezellige bar, of 
een diner in het restaurant. Monique: 
“Op onze kaart staan gerechten die 
worden gemaakt met lokale, dagverse 
en seizoensgebonden producten. Vis en 
vlees zijn voorzien van een keurmerk. De 
kruiden halen we zoveel als mogelijk uit 
onze eigen kruidentuin. We zijn er ook 
voor gasten die (een dagje) geen dierlijke 
producten eten. Zo hebben we met trots 
afgelopen zomer onze vega(n) menukaart 
geïntroduceerd.” De dag afsluiten met 
een diner of borrel aan het strand? Dat is 
mogelijk in het nabijgelegen strandpavil-
joen. Voor gasten die deelnemen aan een 
meerdaags event biedt Hotel De Zeeuwse 
Stromen 78 hotelkamers in het hoofdge-
bouw. Op het naastgelegen duinpark, dat 
in 2012 is gerealiseerd, bevinden zich nog 
eens 22 duinkamers, 26 duinappartemen-
ten en 9 duinvilla’s. Deze zijn van alle 
gemakken voorzien en bieden middels 
openslaande deuren een fraai uitzicht op 
het bosrijke gebied.

ZORGZAAMHEID DOOR DUURZAAMHEID
In lijn met de missie van Hotel De 
Zeeuwse Stromen neemt duurzaamheid 
een prominente rol in binnen het beleid. 

Zelf spreken medewerkers liever van 
‘zorgzaamheid’. Het beleid onderstreept 
zorgzaam handelen richting mens, dier 
en omgeving. Deze missie wordt aan-
gedreven door het hogere doel om ook 
toekomstige generaties de kans te bieden 
om te blijven genieten van dit unieke 
stukje Zeeland. Monique: “We spannen 
ons in om gasten bewust te maken van de 
natuurlijke omgeving van het hotel. Ook 
via onze sociale kanalen besteden we 
hier aandacht aan. Belangrijk vinden we 
het dat gasten doordrongen zijn van het 
belang om het strand schoon te houden. 
Tevens maken we onze gasten er bijvoor-
beeld op attent om tijdens het broedsei-
zoen hun honden aangelijnd te houden, 
zodat de nesten van strandvogels niet 
worden verstoord. Daarnaast sponsoren 
we diverse lokale projecten, waaronder 
zeehondenopvang A Seal.”

Het Green Key Gold keurmerk hangt 
al enkele jaren aan de muur. Monique: 
“Maar feitelijk gaan we met ons beleid 
nog een aantal stappen verder dan het-
geen Green Key van ons verlangt.” Zo 
bevinden zich op het dak van het hotel 
40 zonneboilerpanelen die zijn aange-
sloten op de warmwatervoorziening. 
Op die manier wordt er aanzienlijk op 
gas bespaard. Zowel Hotel de Zeeuwse 
Stromen als het bijbehorende strandpavil-
joen De Haven van Renesse gaan op zeer 
korte termijn de zogenaamde biogerver-
gister in gebruik nemen. Deze biovergis-
ter zet gft-afval om in duurzaam biogas. 
Het uiteindelijke restproduct is plan-
tenvoeding voor bijvoorbeeld de eigen 
moestuin.

COMPLIMENT
Het duurzame beleid zorgt er samen met 
de zalen, de ligging aan het strand en het 
betrokken team voor dat het hotel jaarlijks 
op een groot aantal terugkerende gasten 
mag rekenen, zowel zakelijk als particu-
lier. “Daar zijn we als team natuurlijk erg 
trots op; een gast die graag terugkomt, is 
immers een mooi compliment!”
Volgend jaar viert Hotel de Zeeuwse 
Stromen haar 25-jarig bestaan. “Na een 
roerig jaar waarin Covid onze creativiteit 
en flexibiliteit op de proef heeft gesteld, 
kijken we er enorm naar uit om volgend 
jaar juli jaar groots uit te pakken voor 
onze gasten!”, aldus Monique.

vergaderen.zeeuwsestromen.nl


