CONGRESREGIO ZWOLLE

Sámen ondernemen in de
bruisende regio Zwolle
In Zwolle voel je je snel welkom, zo vertellen ze ons graag. Maar het zelf
ervaren, dat is iets anders. Op uitnodiging van Congresregio Zwolle ging
MEETINGS mee op de Regio Zwolle Site Visit, zodat we zelf kunnen voelen
waarom regio Zwolle dé locatie is voor uw volgende succesvolle zakelijke
meeting of evenement. En ja, we zijn overtuigd!
Zwolle staat bekend als een bruisende Hanzestad, maar wist je dat Regio
Zwolle ook een economische topregio
is en als een van de sterke en meest dynamische groeiregio’s van Nederland
geldt? De centrale ligging, de prachtige
omgeving, het excellente onderwijs en
de vele kennisnetwerken blijken als een
bruisende en inspirerende plek voor innovatie en vernieuwend ondernemerschap te gelden. Reden genoeg om zelf
de regio in te duiken en een aantal van
de locaties die de regio rijk is met eigen
ogen te gaan zien!
Op precies 60 stappen vanaf Centraal
Station Zwolle ligt Nieuwe Buitensociëteit Zwolle, door Zwollenaren liefkozend de Nieuwe Buitensoos genoemd.
Niet te missen als je met de trein naar
Zwolle reist. Nieuwe Buitensociëteit is
een inspirerende en multifunctionele

toplocatie voor congressen, feesten of
evenementen. De aanwezigen worden
– met in de hand een echt Zwollenaartje - ontvangen op het podium van de
indrukwekkende theaterzaal, een van
de maar liefst 32 modern ingerichte zalen die de locatie rijk is, de mogelijkheden zijn eindeloos. Na een rondleiding
door het gebouw wacht de chauffeur
van Touringcarbedrijf IJsseltours ons
op om ons naar de volgende verrassende locatie te brengen.
Tijdens onze rit naar Lumen Hotel &
Events krijgen we alvast een sneak
peak van het historische centrum van
Zwolle, dat nog steeds deels omringd
wordt door de oude stadsgracht. Lu-

men Hotel & Events ligt hier een klein
eindje vandaan, aan het IJsseldelta stadion, de thuishaven van eredivisieclub
PEC Zwolle. Met een virgin mojito in
de hand – het is tenslotte nog vroeg
– verkennen we deze indrukwekkende
locatie. Lumen Hotel & Events beschikt
over meetingrooms, businessclub
lounges, skyboxen en verschillende
ruimtes in Hotel Lumen en het Bluefinger Restaurant. Allemaal vormgegeven
in een eigenwijze industriële stijl die
de plek heel eigen maakt. Natuurlijk
werpen we even een blik op het groene
veld van Zwols trots PEC.
Het kost weinig moeite om onze blik
los te trekken als Marga Groot Zwaaf-
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bijzonder stijlvolle hotel ligt op een
unieke plek op een rivierduin aan de
Vecht. Het schilderachtige uitzicht
over de rivier de Vecht en de achterliggende weilanden is nergens ver weg.
Bij Mooirivier kunnen zakelijke gasten
terecht voor een unieke vergaderlocatie of een meerdaagse bijeenkomst.
Tijdens de rondleiding over het terrein
leren wij de verschillende zalen en locaties kennen en overal is het effect van
de natuur zichtbaar. Tijdens de lunch
– waarin Mooirivier op creatieve wijze
aan de slag is gegaan met onder andere de asperges uit de regio – verzuchten we dat we ons na een ochtendje
écht thuisvoelen in Zwolle.

tink CED, Directeur van CommGres
congres- en evenementenbureau, ons
de vraag stelt hoe je een event met
waarde organiseert. Aan de hand van
#Eventcanvas doen wij tijdens de workshop in de businesslounge van Lumen
een vingeroefening in het organiseren
van een event. Dit canvas is een strategisch manegementmodel om nieuwe
evenementen of congresmodellen te
ontwikkelen of te documenteren. Wat
een handige manier om overzicht te
krijgen en een onmisbaar startpunt
voor de ervaren evenementenorganisator!
Dan staat ons een verrassing te wachten: op het parkeerterrein van het IJs-

seldelta station staat een rij gekleurde
lelijke eendjes ons op te wachten. Van
de enthousiaste gidsen van Hiawatha Actief krijgen we een uitgebreide
uitleg, want rijden in een 2CV is niet
zomaar even instappen en wegrijden.
Na enige hilariteit is iedereen goed op
weg en tuffen we door het schitterende landschap van de regio Zwolle richting onze volgende locatie. Wat is het
hier mooi groen! Via kleine weggetjes
verkennen we het echte Nederlandse
polderlandschap en eindigen we in het
mooie Dalfsen.
Mooirivier Hotel en Congres Dalfsen
wordt met recht een ‘een secret hideaway aan de rivier’ genoemd. Het

De regio Zwolle is naast de perfecte
plek om je door de natuur te laten inspireren tot creatieve nieuwe ideeën,
óók de regio van de bruisende (Hanze)
steden. Tijd om actief te worden met
een fietstour van Hiawatha Actief
door de binnenstad van Zwolle. Bij het
startpunt aan de Zwolse gracht liggen
ook verschillende bootjes waarmee de
grachten verkend kunnen worden. Wij
houden het vandaag droog en stappen
op de fiets. Binnen de vestinggordel –
een van de iconen in de Canon van de
ruimtelijke ordening van Nederland –
liggen verschillende monumenten en
bijzondere gebouwen. De fietstocht is
de perfecte manier om het centrum
te leren kennen. Museum de Fundatie,
het Zwolse Balletjeshuis (snoepgoed),
Driesterrenrestaurant De Librije, het
bijzondere silhouet van de Peperbus, de
Sassenpoort, Boekhandel Waanders in
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de Broerenkerk (“De mooiste boekhandel van Nederland”) en natuurlijk de
gotische Sint Michaelskerk komen voorbij. De kerk – ook wel de Grote Kerk genoemd in Zwolle – is beschikbaar voor
bijzondere evenementen míddenin het
centrum van de stad. Ook de rijk gedecoreerde achthoekige consistorie is te
huren voor bijvoorbeeld een borrel of
kleine bijeenkomst.
De gids van Hiawatha Actief weet
overal wat van af. De mooie gebouwen
en de historische stadsgezichten, maar

ook de levendige sfeer zorgt ervoor dat
je echt een klein beetje van Zwolle gaat
houden!
Het enige wat we nu nog misten in
Zwolle is cultuur, maar ook daarin
heeft Zwolle een rijke traditie. Jaarlijks
bezoeken maar liefst 310.000 mensen
Museum de Fundatie. Schouwburg
Odeon is het culturele hart van de stad
en Poppodium Hedon werd verkozen
tot ‘Beste Poppodium van Nederland’.
Daarnaast worden er door het hele
jaar heen diverse festivals georgani-

seerd en vind je ook de culinaire top
in Zwolle. Aan het prachtige Spinhuisplein – naast De Librije – ligt Theater
De Spiegel. Ondanks de inmiddels wat
vermoeide ledematen lopen we graag
mee naar de bovenste verdieping van
dit moderne theater. Zakelijke partijen
vinden regelmatig hun weg naar de
ruime en lichte foyers van De Spiegel.
Dat de mooie lichte en ruime locatie de
zintuigen prikkelt daarover lijdt geen
twijfel. Naast intieme meetings, grote
congressen en zakelijke evenementen
is het theater ook de plek voor internationale producties en grote namen van
eigen bodem.
Als een ding vandaag wel duidelijk is
geworden dan is dat hoe veelzijdig
Zwolle is. Een bruisende Hanzestad,
een synergie tussen innovatief bedrijfsleven, excellent onderwijs en een goede bereikbaarheid, een prachtig groen
buitengebied op korte afstand, een rijk
cultureel leven en een meer dan heerlijke culinaire traditie. Zwolle is goed
in sámen ondernemen, misschien wel
een overblijfsel uit het Hanzeverleden
waarin er nauw werd samengewerkt
met internationale steden?
Het businessmodel van Zwolle is dan
ook nog steeds: we gunnen elkaar de
handel en helpen elkaar vooruit. Een
mooi gegeven om zaken te doen! Op
naar Zwolle!
www.congresregiozwolle.nl

73

