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Zwolle. Een moderne mini-metropool waar je kunt ronddwalen in een rijke ge-
schiedenis? Congresregio Zwolle nodigde MEETINGS uit voor de Regio Zwol-
le Site Visit, om zelf te komen ervaren of bovenstaande omschrijving feit of 
fictie is. We zagen een schitterende bruisende binnenstad, state-of-the-art 
eventmogelijkheden, vernieuwend ondernemerschap en een heerlijk groen 
achterland. Is regio Zwolle uitermate geschikt als locatie voor uw volgende 
succesvolle zakelijke meeting of evenement? Feit!

Dynamische hanzestad Zwolle
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van de meest sterke en dynamische 
groeiregio’s van Nederland. Met focus-
gebieden als e-commerce & logistiek 
en een sterk accent op circulaire econo-
mie heeft Zwolle een duidelijk profiel. 
De centrale ligging, de prachtige om-

geving, het excellente onderwijs en de 
vele kennisnetwerken blijken als een 
bruisende en inspirerende plek voor in-
novatie en vernieuwend ondernemer-
schap te gelden. Als tweede spoorweg-
knooppunt van Nederland is Zwolle 

De ambities liegen er niet om, Zwolle 
wil de 4e economische topregio van 
Nederland worden. Naast Amsterdam, 
Rotterdam en Eindhoven kan Zwolle de 
driehoek vervolmaken tot een vierkant. 
Het gebied geldt niet voor niets als een 
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bovendien een belangrijke infrastruc-
turele hub én schakel tussen de Rand-
stad en Duitsland en Noord-Nederland. 
Redenen genoeg om de regio in te dui-
ken en een aantal locaties te bezoeken.

Het lijkt alsof in Zwolle altijd de zon 
schijnt als de fietstaxi’s van Fietsjoe 
een aantal van de deelnemers aan de 
Zwolle Site Visit van Centraal station 
Zwolle ophalen. Een duurzame manier 
om de dag te beginnen én gelijk een 
mooie manier om de stad alvast wat 
beter te leren kennen. Tijdens het korte 

ritje - Zwolle is heerlijk compact - krij-
gen we alvast een sneak peak van het 
historische centrum, dat nog steeds 
deels omringd wordt door de oude 
stadsgracht. 

Aan het prachtige Spinhuisplein – 
naast het welbekende sterrenrestau-
rant De Librije – ligt Theater De Spiegel 
waar we worden opgewacht voor een 
introductie en uitgebreide rondleiding 
voor en achter de schermen. Naast een 
belangrijke plek voor cultureel Zwolle, 
weten ook zakelijke partijen hun weg 

goed te vinden voor een event in de 
ruime en lichte foyers van De Spiegel. 
De grote zaal heeft een capaciteit van 
ruim 900 stoelen en ook het podium, 
de kleedkamers en zelfs de overkapte 
docking shelter zijn in te zetten voor 
een bijzonder event. Niemand verlaat 
onveranderd dit theater! Naast Thea-
ter De Spiegel bestaat Zwolse Theaters 
ook uit Schouwburg Odeon. Daar waar 
Theater De Spiegel als moderne loca-
tie volledig te branden is, is Schouw-
burg Odeon een Rijksmonument met 
een bijzondere eigen sfeer. Samen 
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met Poppodium Hedon en Museum 
de Fundatie – jaarlijks bezoeken maar 
liefst 310.000 mensen dit populaire 
museum – vormen deze theaters het 
culturele hart van de stad. 

Na cultuur is de natuur aan de beurt. 
Drie keer knipperen vanaf de Zwolse 
binnenstad en je bevindt je middenin 
het groen! Perfect als je samen met 
collega’s de rust van de natuur wilt op-
zoeken of alle ruimte wilt hebben voor 
teambuilding. De buschauffeur stuurt 
ons behendig over de kleine weggetjes 
van het echt Nederlandse polderland-
schap. We eindigen bij Mooirivier Ho-
tel en Congres in Dalfsen. What’s in a 
name! Dit bijzonder stijlvolle hotel ligt 
direct aan de Vecht. Vanuit alle ruimtes 
en zalen kunnen gasten genieten van 
het schilderachtige uitzicht over de ri-
vier de Vecht. Vergaderen met uitzicht 
is hier zeker geen loze kreet. Bij Mooi-
rivier kunnen zakelijke gasten terecht 
voor een unieke vergaderlocatie of een 
meerdaagse bijeenkomst. Overnach-
ten kan in alle luxe en de bijzondere 
keuken – Mooirivier kookt met zoveel 
mogelijk producten uit de regio – geeft 
een extra culinair tintje aan een zake-
lijk bezoek. Rust en ruimte alom, door 
de eigen aanlegsteiger zijn diverse 
boottripjes naar omliggende plaatsen 
en zelfs een drakenbootrace mogelijk. 
De regio Zwolle is de perfecte plek om 
je door de natuur te laten inspireren!

De samenvatting na een ochtendje 
regio Zwolle? Cultuur, monumen-
tale binnenstad en groen achterland 

check! Terug naar het stadscentrum 
van Zwolle. Lumen Hotel & Events ligt 
hier een klein eindje vandaan, aan het 
MAC3PARK stadion, de thuishaven van 
eredivisieclub PEC Zwolle. Hier heb-
ben ze iets leuks bedacht: terwijl we op 
verschillende plekken onze inmiddels 
hongerige magen vullen, ontdekken 
we de ruimtes van deze grote locatie. 
Wat een mogelijkheden! Lumen Hotel 
& Events beschikt over meetingrooms, 
businessclub lounges, skyboxen, het 
Bluefinger Restaurant en luxe hotel-
kamers in Hotel Lumen. Met een alco-
holvrije cocktail lopen we via de lobby 
naar de industrieel vormgegeven even-
truimte waar een mooi voorgerecht op 
ons staat te wachten. 
Deze ruimte is multifunctioneel inzet-
baar voor diverse groepsgroottes. In 
Bluefinger Restaurant krijgen we een 
hoofdgerecht met lokaal ingekochte 
asperges en in een van de business 
lounges genieten we van een kleurrijk 
dessert. Natuurlijk werpen we een blik 
op het groene veld van Zwolse trots 
PEC, indien beschikbaar ook in te zet-
ten voor een bijzondere opening met 
bijvoorbeeld een spreker op de mid-
denstip. Lumen Hotel & Events geeft 
Zwolle een dynamische sportlocatie!

Tijd om die veelbesproken monumen-
tale binnenstad te bezoeken aan de 
hand van de verhalen van Joop Stein-
voorte, gids bij het Zwolse Balletjes-
huis. Bij het startpunt aan de Zwolse 
gracht liggen ook verschillende bootjes 
waarmee de grachten verkend kun-
nen worden. Binnen de vestinggordel  

liggen verschillende monumenten 
en bijzondere gebouwen. Museum 
de Fundatie, het Zwolse Balletjeshuis 
(snoepgoed), Driesterrenrestaurant De 
Librije, 
het bijzondere silhouet van de 
Peperbus, de Sassenpoort, Boekhandel 
Waanders in de Broeren, gevestigd in 
de Broerenkerk, natuurlijk de gotische 
Sint Michaëlskerk zijn mooie iconen in 
de Zwolse binnenstad. 

De tour door Zwolle is weer rond als we 
op 60 stappen vanaf Centraal Station 
Zwolle eindigen bij Theater Buitensoos. 
Niet te missen als je met de trein naar 
Zwolle reist en dus ook de perfecte 
locatie voor een zakelijk event op een 
steenworp afstand van het openbaar 
vervoer. Theater Buitensoos is een inspi-
rerende en multifunctionele toplocatie 
voor congressen, feesten of evenemen-
ten. Gasten kunnen worden ontvangen 
op het podium van de indrukwekkende 
theaterzaal of in een van de andere 32 
modern ingerichte zalen die de locatie 
rijk is, de mogelijkheden zijn eindeloos. 

Een mini-metropool? Als een ding van-
daag wel duidelijk is geworden dan is 
dat hoe veelzijdig Zwolle is. Een brui-
sende Hanzestad, een synergie tussen 
innovatief bedrijfsleven, excellent on-
derwijs en een goede bereikbaarheid, 
een prachtig groen buitengebied op 
korte afstand, een rijk cultureel leven 
en een meer dan heerlijke culinaire tra-
ditie. Op naar Zwolle!

www.congresregiozwolle.nl




