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Jasper Stekelenburg is opgegroeid in het 
hotel. Zijn ouders namen het hotel in 
1983 over van de vorige eigenaren en 
sinds twee jaar is hij zelf eigenaar. Dit 
zorgt voor een heel hechte band met 
zowel het hotel als de vaste gasten. 
Stekelenburg: “Het persoonlijke karakter, 
dat vind ik prettig en daar focus ik mij op 
in de bedrijfsvoering. Als mensen hier na 
een vergadering op hun sokken naar de 
brasserie lopen om nog even een biertje 
te halen, dan weet ik dat ze zich thuis 
voelen. Dat is wat ik wil bereiken.”

Sfeer
Die warme sfeer haal je niet zomaar bin-
nen. Daar gaan jaren overheen. Naast de 

praktische inrichting en de focus op gezel-
ligheid is het bijvoorbeeld ook belangrijk 
dat gasten over het hotel en de sfeer in het 
hotel praten. Stekelenburg en zijn team 
bereiken dit door mensen persoonlijke aan-
dacht te geven. Hierdoor voelen de gasten 
zich écht op hun gemak. Dat deze aanpak 
werkt, ziet Stekelenburg in het hoge aantal 
vaste gasten die regelmatig in ’t Paviljoen 
terugkeren. “Dat zijn bijvoorbeeld recrea-
tieve bezoekers, maar ook gemeenteraden 
of grote bedrijven die hier komen voor een 
vergadering van één of meer dagen.”

Ambitieus
Jasper Stekelenburg heeft mooie ambities 
met zijn complete onderneming. Zo wil hij 

in het restaurant en de brasserie steeds 
meer gaan werken met verse producten uit 
FoodValley. In de keuken van het hotel 
worden alle gerechten zelf gemaakt. “Ik 
wil voor 200% achter alle onderdelen van 
het hotel kunnen staan. Daarom moet de 
kwaliteit van onze producten gewoon 
maximaal zijn. In ’t Paviljoen komen 
bezoekers niet tekort.” 

Productief werken
In het hotel kan op verschillende plekken 
gewerkt worden. Stekelenburg: “In de 
brasserie, onder het genot van een heer-
lijke kop koffie, ontstaan vaak goede 
gesprekken tussen ondernemers of werk-
nemers in een ongedwongen sfeer en op 

’t Paviljoen in Rhenen veelzijdigheid met vier sterren

Hotel, restaurant, 
conferentiecentrum én brasserie

Een rijke historie, een unieke locatie en een 
huiselijke sfeer. Dat is waarom Hotel ’t 
Paviljoen in Rhenen een prachtige locatie is 
voor vergaderingen, diners en (meerdaagse) 
conferenties. Hoteleigenaar Jasper 
Stekelenburg is trots dat hij leiding mag 
geven aan het mooie bedrijf dat hij in 2012 
van zijn ouders heeft overgenomen. Zijn 
ambities zijn groot, maar hij focust zich op 
het comfort van zijn gasten. Stekelenburg 
geniet ervan als mensen zich in de brasse-
rie, het restaurant én het hotel net zo op 
hun gemak voelen als thuis. Of ze nu komen 
voor alleen het restaurant of voor een 
weekje vakantie in de regio.

R H E N E N  S P E C I A L  |  M E I  2 0 1 5



een neutrale en centraal gelegen locatie. 
Daarnaast werken hier regelmatig mensen 
omdat ze genieten van de omgeving. Als ze 
even inspiratie nodig hebben, lopen ze zo 
het bos in om vervolgens verder te gaan.” 
De ligging middenin de natuur, de huiselijke 
sfeer en de uitstekende faciliteiten zorgen 
voor een hoge productiviteit.

Unieke locatie
De locatie aan de Grebbeweg is in veel 
opzichten uniek te noemen. Natuurlijk van-
wege de oorlogshistorie op de berg, waarbij 
een groot deel van het hotel werd verwoest, 
maar ook vanwege de vele mogelijkheden 
van de natuur en natuurlijk de dierentuin 
naast ’t Paviljoen. Wat is er nou prettiger 

dan als onderbreking van een ‘zware’ verga-
dering te lunchen bij de flamingo’s of een 
wandeling te maken langs de giraffes? De 
praktische ligging in het centrum van 
Nederland maakt de locatie ideaal voor 
meetings met twee, drie of zelfs 150 men-
sen. ’t Paviljoen is de ideale locatie in het 
centrum tussen de Utrechtse Heuvelrug, de 
Betuwe, de Veluwe en FoodValley. 

Historie
’t Paviljoen kent een rijke historie die terug-
gaat naar de jaren ’30 van de vorige eeuw. 
Op de plek van de huidige militaire begraaf-
plaats werd toen een paviljoen gebouwd als 
een warme plek voor wandelaars om een 
lekker kopje koffie te drinken. Dat liep zo 

goed dat dit al in 1937 op de huidige locatie 
werd uitgebreid met een hotel. Tijdens de 
hevige gevechten in de Tweede 
Wereldoorlog werd het complete interieur 
van het hotel verwoest. Direct na de oorlog 
werd dit weer opgebouwd en in de jaren die 
volgden uitgebreid met een extra vleugel. Al 
sinds de oprichting van ’t Paviljoen is het 
een plek waar mensen rust ervaren en genie-
ten van de kwaliteit en het persoonlijke 
karakter.  
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’t Paviljoen is de 
ideale locatie in 

het centrum.
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