
Vergaderingen, congressen 
en evenementen 

Inspirerend vergaderen of uw event 
organiseren tussen de dieren.



Gifkikkers die je met 
prangende ogen aankijken 
bij de entree, nieuwsgierige 
stokstaartjes die om aandacht 
vragen vanuit de gang van 
de dierenkliniek en prachtige 
watervogels die kwetterend 
langs het open raam van de 
vergaderzaal zwemmen.

Ja, daar wil ik eens een 
keer vergaderen!
Ontdek onze verschillende mogelijkheden.

Zo maar een paar momenten die voorbij kunnen 
komen tijdens uw vergadering, overleg of symposium 
bij Van Dieren Ontdekpark op de campus van dè 
dierenschool van Nederland: Aeres Barneveld. 

En u bent niet de enige die op een prettige manier 
afgeleid wordt. Onze studenten en medewerkers 
ervaren dat elke dag weer tijdens het studeren en 
werken. De aanwezigheid van onze 2.500 dieren 
werkt inspirerend, motiverend en ontspannend. Iets 
waar we u ook graag mee laten 
kennismaken.

Daarom biedt Van Dieren Ontdekpark als 
verhuurlocatie diverse zalen en ruimten aan, waarbij 
de inwendige mens ook zeker niet vergeten wordt. Bij 
binnenkomst wordt u vriendelijk begroet door onze 
studenten die u graag meenemen in de wereld van 
dierverzorging. Zij worden getraind in omgaan met 
publiek en leren om op professionele, gastvrije wijze 
gasten te ontvangen en te leren kijken door de ogen 
van dieren.
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Over Aeres Barneveld

Van Dieren Ontdekpark is gevestigd op de 
campus van Aeres Barneveld. Dit is een bijzonder 
opleidingsinstituut vanwege de huisvesting 
van ruim 2.500 dieren en omdat wij over een 
dierentuinvergunning beschikken.

Conservatie, dierecologie en publiekseducatie 
is verweven in ons onderwijsprogramma. We 
betrekken onze studenten volop bij deze processen. 

Op het gebied van publiekseducatie voor studenten 
veel te leren. Gerenommeerde dierenparken, 
dierenartspraktijken, (kinder)boerderijen etc stellen 
hoge eisen op het gebied van hospitality. Omgaan 
met publiek op professionele, gastvrije wijze is echt 
een must. Mede daarom zetten wij studenten in bij 
het ontvangen van onze gasten en trainen hen ‘on 
the job’.

Naast mbo dagonderwijs verzorgen wij ook 
cursussen en opleidingen voor volwassenen, 
zowel op het gebied van gezelschapsdieren (Aeres 
Training Centre Barneveld) als op het gebied 
van productiedieren (Aeres Training Centre 
International).

Van Dieren 
Ontdekpark



Vergaderen
Onze vergaderruimten zijn uitgerust met digitale presentatie-
middelen (smartboard, geluidsondersteuning, wifi), in diverse 
afmetingen, voor groepen vanaf 10 tot maximaal 220 personen. 
Naar wens zijn diverse vergaderopstellingen mogelijk.

Wij bieden arrangementen op maat en denken graag mee over 
de inrichting van de zaal, welke digitale ondersteuning het 
beste bij uw overleg past, een lekkernij bij de koffie en thee en 
bij de borrel. 

Zoekt u een inhoudelijke aanvulling op het programma dan 
zijn er ook vele mogelijkheden waarbij u de dieren van dichtbij 
kunt meemaken. Of iets kunt leren over hoe je het beste dieren 
kunt houden

Verschillende samenstellingen vergaderruimten
Vergader- lunch- diner en borrelarrangementen
Wij beschikken over een professioneel ingerichte keuken en een 
restaurant dat plaats biedt aan 150 personen. Een borrelbuffet, 
uitgebreide lunch of een lekkere voedzame avondmaaltijd
organiseren onze cateringmedewerkers met plezier
voor u.

Rondleiding 
Ze zijn niet te missen, onze dieren op het terrein en in de 
gebouwen. Onze levende have bestaat uit gezelschapsdieren, 
wilde dieren en productiedieren. Hun verblijven zijn zodanig 
ingericht dat er gewoon praktijklessen te midden van deze 
dieren plaatsvinden. Over een belevenis gesproken! 

Tijdens een rondleiding bezoekt u diverse dierverblijven en 
praktijkfaciliteiten op ons terrein. Onze studenten geven 
uitleg over de dieren en hun gedrag, de huisvesting, hoe het 
verzorgingsrooster is opgezet en wat de studenten dagelijks 
leren. Een inspirerend en educatief uitje. Want u steekt er ook 
heel veel van op!   
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Bijeenkomst 
Van Dieren Ontdekpark is een prima locatie voor een
bijeenkomst, ledenvergadering, congres, symposium. Wij
nodigen je graag uit om sfeer te proeven op de locatie en de
mogelijkheden te bespreken. Ons modern ingericht restaurant
met uitzicht op de tropische binnentuin is bijvoorbeeld een van
de smaakmakers onder de vele zalen.

Mogelijkheden op maat voor organisaties op sociaal 
maatschappelijk gebied
Verantwoord ondernemen is onderdeel van ons dagelijks 
beleid. We werken samen met organisaties op sociaal 
maatschappelijk gebied en betrekken hierbij ook onze 
studenten. Wilt u een bezoek plannen met uw cliënten, dan 
bespreken we graag met u de mogelijkheden.



Theaterzaal weekschildpad (aula)

Auditorium Woudaapje dubbel,incl. 
geluid, beamer, flip over en wifi

Vergaderruimte Flamingo 
incl. digischerm, flip over, 

wifi (C.15, A6/A9)
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U
opstelling

Prijs
uur

Tarief
per dag

Tarief per 
dagdeel

70 m2

100 m2

450 m2

n.v.t

180 
pers.

220
pers.

40
pers.

n.v.t

150
pers.

18 
pers.

n.v.t

100
pers.

60,-

70,-

n.v.t

n.v.t

n.v.t

400,-

180,-

210,-

n.v.t

Wil je inspirerend vergaderen of een event organiseren 
tussen de dieren? Boek dan nu je bezoek aan 

Van Dieren Ontdekpark!

Onze locatie ligt aan de rand van Barneveld, pal naast het mooie Schaffelaarse Bos en 
kasteel De Schaffelaar.  Eenvoudig en snel te bereiken via de A1 en A30.

Vergaderarrangement Stokstaartje € 6,50 p.p.
Koffie en thee
Zoete lekkerij
Karaf water

Vergaderarrangement Alpaca € 15,00 p.p.
Koffie en thee
Zoete lekkernij 
Karaf water
Lunch buffet incl. soep, rauwkostsalade, zuivel,  
jus d’orange, koffie of thee

Dinerarrangement Leguaan  € 17,50 p.p 
Koffie en thee
Karaf water
Diner buffet incl. soep, salade, friet, vlees(vervanger) en 
sauzen. 

Eenvoudig borrelarrangement Schildpad  € 9,75 p.p.
(In ons restaurant, duur 1 uur)
Koffie, thee, frisdrank, gemiddeld 2 drankjes per persoon.
Nootjes op de tafels
Gemengde snacks, 1 ronde

Luxe Borrelarrangement Wallaby   € 15,75 p.p. 
(In ons restaurant, duur 1,5 uur)
Koffie, thee, frisdrank onbeperkt
Nootjes op de tafels
Gemengde snacks, 3 rondes

Optionele toevoegingen 
Petit four of gebak 
Notitieblok en pen 
Correctbook 
Gebruik van geluid, incl 2 microfoons

Onze arrangementen 
(Alle tarieven zijn excl. btw) 

Meerprijs vanaf € 2,00
 € 4,00 p.p. 
€ 13,50 p.p. 

€ 30,00 per dag


