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BRASSERIE ZUIDERZOET BIEDT EEN
GOLF AAN ZAKELIJK VERTIER

‘SAINT-TROPEZ LIGT
TEGENWOORDIG
NAAST SPAKENBURG’

Wie langs de rand van Flevoland richting Center Parcs De Eemhof
komt aanrijden, waant zich na afslag Zuiderzoet in mediterrane
sferen. Zwerfkeien en dichte boomformaties markeren een licht
glooiende weg. En overvarend vanaf Spakenburg loopt je al helemaal het water in de mond. Tegen het decor van een schitterende
jachthaven, een watersportcentrum en appartementen ligt daar hét ultieme podium
voor zakelijk ontmoeten. Horeca-ondernemers Paul en Vincent Tomassen hebben er
een droom werkelijkheid gemaakt.

tekst | BERT VAN WEERT
fotografie | MARCO PETERS

‘DE ALLURE IS
HIER MEDITERRAAN. DIE
WATERBELEVING
HEB JE HIER ’S
ZOMERS ÉN
’S WINTERS’

bedrijfspresentatie | BRASSERIE ZUIDERZOET

‘IEMAND NOG
WAT VOOR DE
RONDVRAAG?
MOOI, DAN
KUNNEN WE NU
WATERSKIËN’
Het is uiteraard ‘midi’ als ik bij Zuiderzoet arriveer. Boten meren aan, watersporters lopen met ontblote torso’s
barrevoets over de steiger. De terrassen zitten vol. Her en der een laptop of

tas. Geroezemoes en kilnkende glazen.
Deze plek leeft en bruist. Om geheel
in stijl te blijven, nuttigen we een Croque Monsieur en proeven we Vincents
laatst ontdekte rosé. ‘Eau de Vie’, zoals
hij dat noemt.
MARITIEM BRASSEN
Wie eens lekker wil lunchen of vergaderen kan dat hier fantastisch doen. Een
mix van maritiem en industrieel comfort geven de locatie een erg prettige
uitstraling. Dat je hier zomaar 700 personen kwijt kunt, verwacht je niet. Het
blijft intiem. Ook kleinere gezelschappen voelen zich er snel op hun gemak.
De prachtige open ‘gespiegelde’ keuken
- in carrévorm met op de kopse kant de

kolossale bar - maakt twee bedrijfsontvangsten tegelijk mogelijk.
Een lange corridor biedt toegang tot de
terrassen aan de havenzijde, slim afgewisseld met glazen serres waarin vergaderd kan worden. Aan het einde van
de gang bevindt zich een trouvaille: een
inpandige feestzaal met een surplus
aan audiovisuele techniek. We hebben
het hier over een zogenaamde box-inbox, wat betekent dat er binnen kabaal
gemaakt kan worden tot 95 dB zonder
dat daar ook maar iets van naar buiten
komt. Zonder meer een genoegen als je
een flink bedrijfsfeestje wilt vieren.
Eigenlijk kan hier alles. Zo organiseert
Zuiderzoet Las Vegas casino avonden,
high teas (ook leverbaar in de mannenvariant ‘high beer’) games en quizevents tot ‘Wie is de Mol’ aan tafel,
moorddiners, creatieve en culinaire
workshops of hippe loungeparties.
Mannen, vrouwen of kids, groepen
groot of klein. Bij Zuiderzoet kan iedereen aanleggen voor een leuk evenement. Ook ’s winters.
FRISSE MEETINGS
“Presentaties, jubilea, personeelsfeesten en luxe bruiloften passen hier natuurlijk hélemaal. Dat deel van onze
markt groeit flink”, vertelt Paul. “Het
is met name de kracht van de directe
omgeving die ons helpt. Elke meeting of seminar wordt zo een genoegen. Tussendoor het water op met
de speedboat, zeilen of waterskiën,
waarom niet? Onze samenwerking met
het watersportcentrum en de jachthaven houdt elke zaak fris. Lekker, direct
de bossen in. Biken, hiken of struinen,
je kunt hier pas echt brainstormen en
teambuilden!
En dan is er natuurlijk nog de samenwerking met Center Parcs op ‘eigen’
terrein. We regelen 600 overnachtingen in een handomdraai en zijn enorm
wendbaar. Dat maakt ons voor grote
bedrijven uit binnen- en buitenland
zeer interessant als het gaat om meerdaagse arrangementen. We zijn hier
zelfs zo enthousiast over dat we festivals en eigen evenementen willen gaan
organiseren. Parkeerruimte genoeg en
anders komen mensen toch gewoon
met de boot?”
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BESTE BEWAARDE GEHEIM
“Brasserie Zuiderzoet is voorlopig
één van de best bewaarde geheimen
van deze regio. Ons bedrijf draait eigenlijk nog maar drie jaar, maar we
mogen ons verheugen in een steeds
grotere toeloop”, vertelt Vincent. “Jij
hebt het hier zelf al diverse keren
mogen ervaren, maar de allure is
toch on-Nederlands?” Ik moet Vincent direct gelijk geven. Zuiderzoet is
niet zomaar een brasserie. Wat er uit
de keuken komt is van hoog niveau.
Ik heb er al met diverse relaties gegeten en vergaderd. Mensen die zeker wel wat gewend zijn, maar toch
aangenaam verrast worden door de
ambiance. Water leeft en geeft sfeer,
’s zomers én ’s winters.
Dat Paul Tomassen nu de dagelijkse
bedrijfstouwtjes in handen heeft, is
op natuurlijke wijze gegroeid, al zouden we het ook een reeks van toevalligheden kunnen noemen: “Een
paar jaar geleden was ik volledig
uitgekeken op wat ik deed. Getogen
binnen een horecafamilie was er altijd wel emplooi, maar ik wilde iets
anders. Rond de huidige locatie van
Zuiderzoet stond een havenrestaurant. Willem Zijl, de eigenaar van de
jachthaven, vroeg of ik hem een seizoen uit de brand wilde helpen, zodat hij zijn handen vrij kreeg voor zijn
plannen om de appartementen aan
de waterkant uit te breiden. Ik dubde
nog. Vincent zei: ‘gewoon doen man,
dan kun je even je gedachten verzetten.’
ONWEERSTAANBAAR
Dat seizoen werden er meer. Zijl had
allang gezien dat Paul de zaken strak
organiseerde en dat versterkte de
samenwerking en het vertrouwen in
elkaar: “Het hele gebied zou worden
herontwikkeld, waarbij hij me deze
geweldige kans op een multifunctionele horecavoorziening aanbood.
Het nieuwe project werd echter zo
groot dat ook Vincent instapte, op
voorwaarde dat hij Restaurant en
Wijnbar Merlot in Amersfoort er
naast kon blijven doen. Het kwam
als een golf over ons heen, maar het
bleek een warm bad, waar we nog
geen seconde spijt van hebben.”

De naam ‘Zuiderzoet’ komt voort uit de voormalige Zuiderzee - inmiddels ‘zoet’ geworden - en een vleugje ‘Dolce Vita’. Letterlijk vertaald: al het
goede uit het leven, zoals lekker eten, mooie dingen om je heen, omringd
worden door goede mensen, een goede gezondheid en goed in je vel zitten.

Meer weten?
Kijk op www.zuiderzoet.nl of
www.marina-events.nl
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