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3-D TOUR 
Ben je niet in de gelegenheid om de faciliteiten van Kapellerput ter plekke 

te komen bekijken? Dan neemt ons MeetingDesign Team je graag mee in 

een 360 graden virtuele rondleiding; een levensechte impressie waarmee 

je ontdekt welke werkruimte binnen Kapellerput het meest geschikt is 

voor jouw bijeenkomst. Aan de hand van deze online tool kunnen we je 

nog beter ondersteunen bij het organiseren van je evenement. Met deze 

innovatie behaalde Kapellerput een nominatie voor de IACC Innovation 

Award 2019. 

BRICKNIC
Een andere vernieuwing waarmee we onze gasten verrassen is outdoor 

cooking, oftewel koken op open vuur. Dit concept hebben we uitgebreid 

met Bricknics, ontwikkeld door drie studenten van de Design Academy als 

afstudeerproject. Een Bricknic is een keramische holle baksteen waarin 

we op open vuur allerlei smaakvolle ingrediënten bereiden zoals groenten, 

vlees of vis. De Bricknic is een van de innovaties die Kapellerput spotte bij 

de Graduation Show tijdens de Dutch Design Week in 2018.
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De dagen worden langzaam korter. Bomen laten hun blad vallen, en wie 

naar buiten gaat, wordt getrakteerd op een adembenemend schouwspel 

van diepe, warme kleuren. De herfst is in volle gang. Terwijl het buiten 

kouder wordt, houden we ons binnen de deuren van het hotel warm door 

continu te vernieuwen en ontwikkelen. In deze Update zoomen we in 

op een aantal innovaties die niet onopgemerkt bleven: van een virtuele 

tour door het hotel, tot koken met een holle baksteen. Bowine Wijffels 

legt uit hoe de natuur een oplossing kan bieden voor uiteenlopende 

organisatievraagstukken. Daarnaast geven we deze uitgave kleur met 

het Mierlose bedrijf GNT en vertelt Flos Pol over een aantal van haar 

bijzondere kunstwerken die de Design Deluxe kamers van Kapellerput 

sieren. Het prikbord prikkelt je opnieuw met verrassende actualiteiten: 

het nieuwe element rondom onze bijzondere Ginkgo-boom, de prestatie 

van een van onze koks, en hetgeen waarmee we ons à la carte diner naar 

een nóg hoger niveau tillen… Wij wensen je veel leesplezier!

Rik Hüsken en Nicole Elbers

  Inspiratie uit  
  de natuur  
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Het Mierlose bedrijf GNT is marktleider op het 
gebied van kleurende levensmiddelen voor het 
kleuren van voedsel en dranken. “Deze kleurende 
levensmiddelen maken we van fruit, groenten en 
eetbare planten via een natuurlijk fabricageproces 
waarbij enkel gebruik wordt gemaakt van water. 
Onze klanten gebruiken onze producten om kleur 
te geven aan bijvoorbeeld dranken, snoepgoed of 
zuivelproducten,” vertelt Anne Verhoeven. 

Als executive assistent bij GNT ondersteunt Anne de 

directie en is ze verantwoordelijk voor uiteenlopende 

zaken, waaronder het boeken en voorbereiden van 

bijeenkomsten. “Voor onze jaarlijkse global sales & 

marketing meeting kwamen eind september onze 

sales- en marketing medewerkers uit alle hoeken van 

de wereld samen in Kapellerput. Dit driedaagse event 

stond vooral in het teken van het delen van informatie. 

Zo liet bijvoorbeeld onze sales- medewerker uit 

Dubai, aan onze mensen uit Singapore, New York 

en Barcelona zien wat zij het afgelopen jaar gedaan 

hebben. Voorafgaand aan deze bijeenkomst, kwamen 

onze managers uit alle landen waarin we actief zijn 

bijeen, waardoor we uiteindelijk van zondag t/m 

donderdag in Kapellerput verbleven. We hebben 

gebruikgemaakt van de KABAN, HET HUIS VAN, 

#DeVernieuwing en van de grote plenaire zaal met een 

aantal ‘break-out rooms’. 

Alles kan geregeld worden
Naast de geweldige locatie, kiezen we voor Kapellerput 

omdat zij écht bijdragen aan het succes van onze 

bijeenkomsten. De gehele organisatie verloopt 

vlekkeloos. Het contact loopt vlot en er wordt volop 

meegedacht om elke meeting zo goed mogelijk te 

laten slagen. Ik hoef maar een idee te opperen en er 

wordt direct op ingespeeld. Van: kan het diner een 

half uurtje later plaatsvinden? Tot: wij willen graag 

schapen drijven, kunnen jullie daar iets in betekenen? 

Alles kan geregeld worden en � exibiliteit is daarbij een 

belangrijk kenmerk. Toen Kapellerput bijvoorbeeld 

tijdens onze global sales & marketing meeting een 

vegan barbecue organiseerde, werkten er met de 

koks van Kapellerput ook twee koks van GNT mee. 

Niet elk hotel zou daarin gefaciliteerd hebben, maar 

Kapellerput staat ervoor open. Ook een verademing 

is dat we, van alle keren dat we bij Kapellerput een 

meeting organiseerden, nog nooit een technisch 

probleem hebben meegemaakt. Geloof me: alleen dát 

is al iets unieks!” 

  GNT kleurt voedsel met voedsel  

“ Kapellerput draagt bij aan 
het succes van onze 
bijeenkomsten door alles 
vlekkeloos te laten verlopen.”

Anne Verhoeven
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“De natuur is een systeem dat al meer dan 
3,8 miljard jaar succesvol werkt. Aangezien wij 
mensen hier nog maar een paar miljoen jaar 
rondlopen, kunnen we gigantisch veel van de 
natuur leren,” stelt Bowine Wijffels. In 2011 kwam 
ze in aanraking met het onderwerp Biomimicry. 
Biomimicry draait om het leren van de 
slimmigheden van de natuur en dit leren 
toepassen op uitdagingen waar wij als mensen 
voor staan. Dat levert leuke en vooral duurzame 
ontwerpen op. Bowine: “Sindsdien analyseer ik 
team- en organisatievraagstukken, en vertaal 
ik processen uit de natuur naar effectieve 
oplossingen die bedrijven verder helpen. 
”Ze schreef er een boekje over, genaamd 
‘Tien perspectieven uit de natuur’.

Natuurlijke samenwerking 
“Als je met een bioloog door de natuur wandelt, 
ontdek je dat er ontzettend veel samenwerkings-
relaties bestaan in de natuur,” legt Bowine uit. 
“Neem bijvoorbeeld een mierenhoop; een 
complexe organisatie die wonderlijk goed 
functioneert. Of een kudde gnoes en zebra’s in de 
Afrikaanse Savanne; de gnoes lopen voorop en 

de zebra’s erachteraan. Dat is geen toeval. Gnoes 
hebben grote hoorns en verdedigen zich met hun 
voorkant, terwijl bij zebra’s het verdedigings-
mechanisme aan de achterkant zit. Met elkaar zijn 
ze beter bestand tegen gevaar. Hun wederkerige 
relatie brengt een mooie samenwerking tot stand. 
Kapellerput is ook erg sterk als het gaat om 
wederkerigheid. Zij bieden relaties een faciliteit 
voor hun trainingen, en deze relaties bieden 
trainingen waarvoor zij een accommodatie nodig 
hebben. Ze werken niet vanuit het perspectief: 
hoe ben ik mijn concurrenten voor? Maar vanuit 
de gedachte: met wie kunnen we samenwerken 
om daar allebei beter van te worden?”  

Hoe houden we koers en balans?
“Een valkuil van veel teams binnen organisaties 
is dat ze te weinig belang hechten aan een goede 
balans tussen wat ze nodig hebben en wat ze 
kunnen leveren. De vraag ‘wat hebben we nodig 
van anderen’ wordt te weinig gesteld. Iets waar 
de natuur wél sterk in is. De natuur hanteert 
namelijk drie V’s en probeert deze steeds in 
balans te houden: 1) Voedsel, 2) Veiligheid en 
3) Voortplanting. Als we deze onderwerpen 

Bowine Wijffels

 De natuur biedt 
 een oplossing! 

Ruim twee jaar geleden volgde Rik Hüsken, eigenaar van 

Kapellerput, een leiderschapsleergang ‘Koersverleggend 

Leiderschap’ op Gran Canaria. Begin 2019 werd er een 

masterclass georganiseerd als terugkomdag voor 

de groep. Locatie: Kapellerput. Bioloog, adviseur en 

procesbegeleider Bowine Wijffels werd uitgenodigd om 

de club leiders te inspireren met haar verrassende kijk op 

team- en organisatievraagstukken, waarbij ze re� ecteert 

op processen in de natuur. En dat leverde interessante, 

leerzame en bovenal waardevolle inzichten op.

Prangend organisatievraagstuk?
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doorvertalen naar Kapellerput, staat Voedsel 
voor de inkomsten die worden gegenereerd door 
het aanbieden van accommodaties, maar ook 
voor de waardering die het hotel krijgt van gasten. 
Veiligheid op individueel niveau kan betekenen 
dat een medewerker ook weleens een zwak 
moment mag hebben zonder direct ontslagen 
te worden. Op organisatieniveau kan veiligheid 
betekenen dat er niet continu bedreigingen 
op de loer liggen. En Voortplanten staat voor: 
doen waarvoor je als bedrijf op aarde bent. 
Kapellerput plant zich voort door het faciliteren 
van inspirerende accommodaties waarin mensen 
zich happy voelen.” 

Zoo voor de Zaak! 
Ben je geïnteresseerd in principes uit het 
dierenrijk en hoe je deze kunt toepassen? 
Bowine neemt je graag mee tijdens de wandeling 
‘Zoo voor de Zaak!’ Kijk voor meer informatie 
hierover en over de tien perspectieven uit de 
natuur op www.nature-wise.nl.

“ Loop je in je 
werk steeds 
tegen dezelfde
uitdaging aan? 
Vraag jezelf dan 
eens af: hoe 
zou de natuur 
dit oplossen?”
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in beeld
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NIEUW SERVIES
In ons à la carte restaurant Cambium komen de 

gerechten die we serveren sinds kort nóg beter tot 

hun recht. We hebben namelijk een prachtig nieuw 

dinerservies. Het servies kenmerkt zich door bijzondere 

aardetinten en is op duurzame wijze geproduceerd door 

het Noorse bedrijf Figgjo. 

Op het landgoed van Kapellerput 

staat een bijzondere Ginkgo-boom. 

Deze oeroude Japanse notenboom 

symboliseert de � loso� e van 

Kapellerput waarbij medewerkers 

gestimuleerd worden om zich te blijven 

ontwikkelen. Door de plaatsing van 

een bomenbank is het een prachtige 

plek geworden om te praten over 

groei en ontwikkeling. De bank wordt 

binnenkort voorzien van een quote van 

oud mede-eigenaar Jeu Bressers. 

DE 
GINKGOFILOSOFIE

DESIGN DELUXE 
HOTELKAMERS

Alle Design Deluxe kamers van 

Kapellerput zijn onlangs voorzien 

van een bijzonder kunstwerk. 

Zo pronken er prachtige natuurfoto’s 

aan de wand die vorig jaar zijn 

gebruikt tijdens een expositie van 

KunstSmullen. Ook bijzonder zijn 

de kleurrijke zeefdrukken die je in 

de kamers terugziet als wand-

decoratie. En op de achterzijde 

van dit blad lees je meer over de 

fraaie ‘nestobjecten’ gemaakt door 

kunstenares Flos Pol. 

EUROPESE 
FINALE 
COPPER 
SKILLET
Onze zelfstandig werkend kok 

Jip Kuijpers behaalde dit jaar 

de Europese � nale van de IACC 

Copper Skillet die op 5 oktober 2019 

plaatsvond in Brussel tijdens het 

IACC Europe Knowledge Festival. 

Jip viel helaas niet in de prijzen, 

maar is wel een mooie 

ervaring rijker!  

u

DESIGN DELUXE 
HOTELKAMERS



Redactie
Rik Hüsken - Kapellerput
Nicole Elbers - Kapellerput

Ontwerp, tekst en productie
Leanne Arts Copywriting, Edhv en
Reclame. Met Toegevoegde Waarde

Fotogra� e
Peter Venema en Kapellerput

Kapellerput
Somerenseweg 100 
5591 TN Heeze (NL)

+31 40 224 19 22
welcome@kapellerput.nl
kapellerput.nl
WhatsApp + 31 6 23 14 92 95

Word vriend van Kapellerput op Facebook: 
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Kapellerput is altijd in ontwikkeling. We streven ernaar om telkens 

weer vernieuwend en uniek te zijn, en maken daarbij graag de 

verbinding met de natuur. Onlangs voorzagen we onze Design Deluxe 

kamers van een aantal bijzondere kunstwerken. Met de fraaie 

‘nestvormen’ van kunstenares Flos Pol halen we de natuur letterlijk 

naar binnen!

De van oorsprong Haarlemse Flos Pol haalt oneindig veel inspiratie uit 

alles dat groeit, bloeit en vergaat in haar tuin en in de natuur. Vanuit 

haar woon-/werkatelier in Kloosterburen (Groningen) geeft ze zich bloot, 

viert ze het bestaan en creëert ze nieuw leven. “De natuur is mijn grote 

inspiratiebron, met name de seizoenen,” vertelt Flos. “En in mijn tuin ligt 

mijn hart. Dat is het verlengstuk van binnen naar buiten; een concept dat 

ook Kapellerput heel mooi weet neer te zetten. Vanuit de natuur komt 

mijn creativiteit op gang en verbeeld ik met mijn handen wat er binnen in 

mij leeft.” 

Alle kunstwerken van Flos Pol staan in het teken van bloei en 

vergankelijkheid. ‘Nestvormen’ is een terugkerend thema in haar werk. 

“De kunstwerken zien eruit als imperfecte nestobjecten. Hiervoor 

gebruik ik plantaardige elementen uit mijn tuin en mijn omgeving. 

De creaties bestaan uit � jn koperdraad in combinatie met natuurlijke 

materialen zoals gedroogde grassprieten. Ook het wier en de mossen die 

de basis vormen van vervening van vijvers gebruik ik als bouwmateriaal.” 

Alle kunstwerken die in Kapellerput te zien zijn, worden verzorgd in 

samenwerking met Galerie de Kliuw. 

   Kunst met de natuur  
  als inspiratiebron   


