
BUITEN IN DE STAD
Vergaderen & Brainstormen



Vergaderen en brainstormen op een unieke locatie in 

Rotterdam doet u op de Rozenhof. In onze monumentale 

boerderij ervaart u de rust van het platteland, terwijl u 

uitkijkt over de skyline van onze prachtige havenstad.

De Rozenhof is te huur als sfeervolle vergaderlocatie 

voor zakelijke meetings, brainstormsessies en trainingen. 

Wij beschikken over vier moderne vergaderruimtes, 

uiteraard voorzien van alle benodigde faciliteiten. 

Met én zonder dagvoorzitter, ontbijt, lunch, diner, borrel 

of een kookworkshop in onze gezellige buitenkeuken.  

De Rozenhof
Vergaderen op 
de Rozenhof: 
in het groen, 
maar ook op 
een steenworp 
afstand van 
het centrum 
van Rotterdam



De naam van deze vergaderruimte verklapt het al: 

de Droomzolder is perfect geschikt om het met elkaar 

te hebben over toekomstdromen, visie en strategische 

doelen. De ruime Droomzolder heeft een bijzondere 

whiteboard tafel in de vorm van een wolk, waar tijdens 

het brainstormen naar hartelust op geschreven kan 

worden. Dit stimuleert het actief uitwisselen van ideeën. 

Het thema ‘dromen’ komt terug in de speelse verlichting. 

Aan de droomtafel is plaats voor acht à tien personen. 

Vanuit deze ruimte kijkt u uit over de dijk, de Maas en 

de skyline van Rotterdam. 

Droomzolder

De Droomzolder // 8p



De Droomzolder heeft als ‘bonus’ de Opkamer, die via 

een trappetje te bereiken is. Deze staan dus in open 

verbinding met elkaar, wat zorgt voor een prettige sfeer. 

Een ideaal plekje om even te ontspannen en van het 

unieke uitzicht te genieten. De Opkamer is perfect 

geschikt voor korte break-out sessies.

Opkamer

De Opkamer



Deze gezellige vergaderruimte bevindt zich op de begane 

grond en is geschikt voor zes personen. De Woonkamer 

heeft grote ramen die open kunnen en biedt uitzicht op 

de dijk en de mooi aangelegde tuin van de Rozenhof. 

Door de mooie donkere, houten vloer en de schouw 

heeft deze kamer een huiselijke en rustieke uitstraling. 

De Woonkamer is zeer geschikt om te vergaderen, 

brainstormen of een presentatie of training te geven aan 

een kleine groep.

Woonkamer

De Woonkamer // 6p 



De Spreekzolder is de grootste vergaderruimte van 

de Rozenhof en ideaal om met een grote groep te 

vergaderen of presentaties en trainingen te geven. 

De ruimte kan gemakkelijk worden afgesloten door 

middel van een schuifbare glazen wand. Door de vele 

ramen en de glazen wand heeft de vergaderruimte een 

open uitstraling en komt er veel licht binnen. Door de 

aanwezige airco is er altijd een prettig klimaat. 

Aan de lange tafel is ruimte voor 16 personen. 

Deze tafel is modulair van opzet en kan worden 

opgedeeld in meerdere settings, bijvoorbeeld een 

U-vorm. De Spreekzolder is perfect voor grote groepen 

en presentaties en biedt in verschillende opstellingen 

plaats aan maximaal 25 personen. 

Spreekzolder

De Spreekzolder // 16-25p



Deze vergaderruimte heeft een ronde tafel waar 

6 personen kunnen aanschuiven voor een vergadering, 

meeting of zakelijke discussie. De intieme opzet van 

de Hooizolder zorgt al snel voor een vertrouwd en prettig 

gevoel. Naast de comfortabele stoelen kan er tijdens 

kleine intermezzo’s ook op de houten bank langs de muur 

gezeten worden.

De glazen tussenwand en binnendeur geven 

de Hooizolder een open gevoel. De Hooizolder heeft 

drie ramen, waarvan het grootste raam open kan. 

Bij mooi weer waait de frisse Rotterdamse buitenlucht 

hierdoor zachtjes naar binnen.

Hooizolder

De Hooizolder // 6p



DE WOONKAMER

KEUKENENTREE
Begane grond



DE HOOIZOLDER DE SPREEKZOLDER DE DROOMZOLDER
MET DROOMTAFEL

KEUKEN

DE OPKAMER

Eerste verdieping



De volgende faciliteiten zijn op de Rozenhof te vinden:

• Gratis draadloos internet op gehele locatie

• Beamer en projectiescherm/beeldscherm

• Alle ruimtes hebben daglicht

• Comfortabele design vergaderstoelen

• Droomtafel (white board) met stiften

• Flip-over en stiften

• Koffi e, thee, water, frisdranken

• Lunch, diner en borrel mogelijkheden

• Gratis parkeren

• Heerlijk wandelen in aangrenzend natuurgebied

Faciliteiten



Koffi e, thee, water, fris, koekjes & fruit zijn standaard bij 

onze vergaderprijzen inbegrepen. Daarnaast staat er de 

gehele dag een gastvrouw of gastheer voor u klaar. 

De Rozenhof biedt verschillende lunch-, diner - en 

borrelarrangementen. Hierbij maken wij zoveel mogelijk 

gebruik van lokale, liefst biologische producten. 

Op het buitenterrein van de Rozenhof staan een hooikap, 

buitenkeuken en kas die gebruikt kunnen worden voor de 

lunch, het diner of een buitenactiviteit.  Daarnaast loopt 

u via de achtertuin van de Rozenhof zo het naastgelegen 

natuurterrein op waar heerlijke wandelingen kunnen 

worden gemaakt. 

Een uitgebreide beschrijving van de arrangementen en 

de prijzen zijn te vinden op www.derozenhofrotterdam.nl 

Arrangementen

Hee�  u speci� eke 
wensen? Wij denken 
graag mee over 
activiteiten en 
andere zaken om uw 
bijeenkomst tot een 
succes te maken!



BRAINPARK

RIVIUM

DE ROZENHOF

Bereikbaarheid

De Rozenhof heeft op eigen terrein gratis 

parkeerplaatsen en is makkelijk te bereiken met de auto 

en het openbaar vervoer.

•  Op loopafstand van tramstation 

(eindhalte De Esch, tram 21 en 24)

• Op 5 minuten afstand van de A16

Contactgegevens

De Rozenhof
Nesserdijk 368 – 370

3063 NE Rotterdam

+31 [0]10 891 71 12

info@derozenhofrotterdam.nl

www.derozenhofrotterdam.nl
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Interesse in deze 

bijzondere vergaderlocatie 

in Rotterdam en de 

mogelijkheden? Neem 

dan contact met ons op.


