
Wie in Amsterdam afreist naar ‘t IJ, kan met de aan-
wezigheid van het Muziekgebouw aan ‘t IJ en het 
Bimhuis niet om het thema muziek heen. Möven-

pick Hotel Amsterdam City Centre, een locatie die hier vlak 
naast ligt en al nauwe zakelijke banden had met de Passen-
ger Terminal, besloot samen met deze locaties een nieuw 
MICE-concept neer te zetten. “Met ijVENUES willen we de 
vier locaties in de Zouthaven gaan promoten als dé plek in 
Amsterdam waar congressen en muziek samenkomen”, ver-
telt Viona Terleth. Zij is als director of sales en marketing bij 

Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre mede verantwoor-
delijk voor de lancering van dit concept.
“ijVENUES richt zich op drie verschillen doelgroepen, te 
weten de zakelijke markt, de associaties en de muziek. We 
willen gezamenlijk meer meetings, congressen en muziekfes-
tivals gaan aantrekken, mede om de grote mensenstromen 
die nu vooral naar het centrum van Amsterdam trekken 
meer te gaan spreiden over andere delen van Amsterdam. 
We kunnen dan ook rekenen op steun vanuit Amsterdam 
Marketing en het NBTC die deze nieuwe bestemming zeker 
mee gaan nemen in hun promotie.”

Onderling verbonden
De vier locaties die zich hebben verenigd in ijVENUES heb-
ben elk hun eigen charme en kwaliteiten. Muziekgebouw aan 
’t IJ is gevestigd in een meermaals bekroond ontwerp van 
het Deense architectenbureau 3xN. Het Bimhuis, gevestigd 
in een gebouw dat is vormgegeven als een soort zwarte doos, 
staat internationaal onder andere bekend als een van de 
belangrijkste jazzpodia ter wereld. De Passenger Terminal 
Amsterdam verwelkomt elk jaar meer dan 300.000 passa-
giers afkomstig van de vele cruiseschepen die de hoofdstad 
aandoen. Ook vinden er op de drie met elkaar verbonden 
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Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre 
wil zich in de toekomst nog meer gaan 
toeleggen op de zakelijke markt. Dit doet zij 
onder andere door middel van het nieuwe 
concept ijVENUES. Binnen dit concept werkt 
Mövenpick samen met drie andere partijen 
en hebben zij als gezamenlijk doel om het 
gebied rond de Zouthaven te laten uitgroeien 
tot de nieuwe MICE-hotspot van Amsterdam. 
Onderscheidende factor is het thema muziek.

Amsterdam als 
Conference & Music City 



decks diverse bijeenkomsten en evenementen plaats.
Gecombineerd in ijVENUES kunnen deze kwaliteiten 
nog beter worden ingezet. Terleth: “Mövenpick en de 
Passenger Terminal hebben een interne verbinding en 
ook is er vanuit het hotel een doorsteek naar het Bimhuis 
en het Muziekgebouw aan ‘t IJ aanwezig. Alle locaties 
zijn dus letterlijk met elkaar verbonden. Het gebruik van 
een of meer locaties kan de complete invulling van een 
congres of andere grootschalige bijeenkomst huisvesten. 
Denk bijvoorbeeld aan een congres in het Mövenpick 
hotel, een beurs in de PTA en breakoutsessies of een 
muzikale workshop in het Bimhuis of het Muziekgebouw.” 
Verder bieden de locaties vanwege hun ligging ook logis-
tieke voordelen. “De bereikbaarheid van de Zouthaven is 
uitstekend. De locaties liggen vlakbij de snelweg op slechts 
twintig minuten afstand van Schiphol Airport. Ook per 
openbaar vervoer kunnen de locaties goed worden bereikt 
met het Centraal Station op loopafstand, tramhaltes in de 
buurt en een buslus achter het gebouw van Mövenpick. 
Maar tegelijkertijd kan de Zouthaven ook makkelijk 
afgesloten worden omdat er maar één toegangsweg is. 
Daardoor verlies je de deelnemers minder snel en kan de 
bijeenkomst indien gewenst ook heel eenvoudig worden 
beveiligd.” 

Eén contactpersoon
Meeting- en eventplanners die benieuwd zijn naar de 
mogelijkheden binnen ijVENUES kunnen dit heel een-
voudig terugvinden via de nieuwe website. “Hier worden 
alle vier de locaties gepresenteerd, en kunnen we in 

samenspraak met de opdrachtgever bepalen welke locatie 
het beste bij diens bijeenkomst past en indien gewenst 
een deel van de congresorganisatie op ons nemen. Ook 
het verzorgen van inhoudelijke en sociale programma’s 
behoort tot de mogelijkheden. Overigens krijg je steevast 
te maken met één vast contactpersoon en kunnen we door 
middel van de goede onderlinge contacten snel een offerte 
op maat aanbieden”, aldus Terleth. 
www.ijvenues.nl
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Over Mövenpick Hotel 
Amsterdam City Centre
Het viersterrenhotel Mövenpick Hotel Amsterdam City 

Centre beschikt over 408 kamers, executive kamers, 

junior suites en een ambassador suite, waarvan 48 exe-

cutive kamers en 4 junior suites onlangs zijn gerenoveerd. 

Vergaderen kan in een van de twaalf vergaderzalen in 

het zalencentrum die qua capaciteit variëren van 4 tot 

450 mensen. Voor bijeenkomsten met 3.000 personen 

werkt Mövenpick al enkele jaren samen met de Passenger 

Terminal. De kamers, zalen en het restaurant bieden alle 

een prachtig uitzicht over het IJ. Het Silk Road restaurant 

is geopend voor ontbijt, lunch en diner en hanteert een 

kaart met internationale gerechten. Ontspannen kan in 

de Health & Fitness Club met fitnessapparatuur en sauna-

faciliteiten. www.moevenpick-hotels.com/amsterdam


