
Bezoek Roompot Group

Op 22 januari 2020 waren Lions Oosterschelde i.o. te gast bij het

nieuwe hoofdkantoor van de Roompot Group, een imposant aanwezig

gebouw langs de A58.

Na een hartelijke ontvangst door Sophie Kouwenberg (managementsupport), Jan Everaars 

(Eigenarenservice) en Marc Riemens (Sales) werden we op de hoogte gebracht van alle activiteiten 

die onder de vlag van de Roompot gebeuren.

Dit alles gebeurde met een flitsende 

powerpoint in hun auditorium.

De Roompot Group is op dit moment de

grootste aanbieder van 

recreatiebungalows, groter dan Landal 

en Centerparcs. Zij focussen zich 

voornamelijk op recreatieparken aan 

waterpartijen of de kust. Zij hebben 

onder hun beheer een 150 vakantieparken, 15 campings en 5 hotels. Per jaar verwerken ze nu 

396.000 boekingen, hebben 13 miljoen overnachtingen en 22 miljoen gasten op jaarbasis. Je kunt 

je voorstellen dat daar een goed lopende organisatie achter moet staan om dat allemaal te 

runnen.

De recreatiebranche hebben ook voordeel met de klimaatwijzigingen: het wordt warmer en er zijn 

steeds meer zonuren in Nederland. Er zijn steeds meer senioren die meer en korter met vakantie 

gaan. Ook komen er steeds meer Duitsers en Belgen naar de Zeeuwse kusten en men wil steeds 

meer luxe.

De voorspelling is dat de komende 10 jaar een groei valt te verwachten van 18 miljoen naar 29 

miljoen gasten in 2030!

Daarnaast ontwikkelen ze ook nieuwe of renoveren oude parken. Ze doen, indien nodig, de hele 

regie hiervoor. Zo kun je bij hun ook terecht voor de investering in geheel nieuwe inventarissen en 

andere noodzakelijke voorzieningen. 

Alleen al langs de kust zijn ze de komende 10 jaar bezig met de ontwikkeling een aantal projecten, 

zoals Nieuwvliet-Bad, Dishoek, de Panne, Blankenberghe, boven Hoek van Holland, 



Broewershaven, enz.

Na deze presentatie konden we een kijkje in de keuken nemen bij de ruim opgezette afdelingen 

voor boekingen, de kantoren, besprekingsruimten, showruimten voor inventarissen, fitnessruimte 

en kantine. Er werken nu meer dan 600 man op het kantoor.

Zeeland mag trots zijn dat deze organisatie in Zeeland is gevestigd! 
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