
SCHITTER IN 
APELDOORN

Maak van uw congres een daverend succes!





Ontdek Apeldoorn Congresstad

Apeldoorn, een unieke schat op de Veluwe. Pure authenticiteit gecombineerd met een 

eigentijds en avontuurlijk karakter. Met vele parels aan congres- en evenementen-

accomodaties die u laten stralen. Ieder met unieke dimensies die uw verhaal tot 

een waardevolle beleving maken. En ook nog eens super bereikbaar vanuit heel  

Nederland en Duitsland.



Apeldoorn Congresstad is een initiatief van meerdere ondernemers in Apeldoorn die 

de handen ineen hebben geslagen. Het is een krachtenbundeling die Apeldoorn op 

de kaart zet als dé congresstad. Niet alleen voor kleine congressen, maar ook voor 

grote, meerdaagse congressen voor meer dan 300 deelnemers.

Stichting Apeldoorn Congresstad bestaat sinds het najaar van 2014 en 

inmiddels zijn er al meer dan twaalf ondernemers bij aangesloten, met 

als partner een professioneel bemiddelingsbureau. Wilt u een congres 

houden in Apeldoorn, dan is dit bureau uw centrale aanspreekpunt. U 

krijgt een passend advies dat naadloos aansluit op uw wensen. Het 

bureau heeft nauw contact met alle relevante partijen om van uw 

congres een succes te maken.

STICHTING 
APELDOORN 
CONGRESSTAD



Gastvrij, eigentijds en bruisend; ontdek Apeldoorn 

als congresstad. U vindt er een ruime diversiteit 

aan congreslocaties, hoogstaande accommodaties 

voor overnachting en een prachtige omgeving met 

volop vertier. Ook voor omlijstende activiteiten en 

evenementen zit u hier goed.

Apeldoorn heeft een gunstige ligging en is via de 

snelwegen A50 en A1 uitstekend bereikbaar. Het ligt 

centraal in Nederland en dat scheelt vaak de nodige 

reistijd. Zo is het vanuit Amsterdam nog geen uur 

rijden. Vanuit steden als Arnhem, Eindhoven en 

Utrecht is de reistijd zelfs nog korter. 

Uw congres of evenement in Apeldoorn? De profes-

sionals van Apeldoorn Congresstad denken met  

u mee en ontzorgen u graag. We brengen uw wensen 

in beeld en geven u een passend advies.

Wilt u een congres of evenement op één of meerdere 

locaties? Met overnachting en vertier eromheen? 

Met teambuilding-activiteiten of een programma 

voor meegereisde familieleden? Het kan allemaal in 

Apeldoorn Congresstad.

GASTVRIJ, 
GUNSTIGE LIGGING, 
MAXIMALE SERVICE

DESKUNDIG
ADVIES 

apeldoorncongresstad.nl



1. Uniek en onderscheidend aanbod

2. Koninklijke allure

3. Midden in de prachtige Veluwe

4.  Samenwerkende partners hebben samen een doel voor ogen:  
het succes van uw event

5. Tijdbesparend (bemiddelingsbureau gaat aan het werk voor u)

6.  ROI verhogen: meedenken in budgetmogelijkheden en gunstige  
prijzen ten opzichte van de Randstad

7. Geografisch middelpunt van Nederland ligt op 20 km afstand

8. Makkelijk aan te rijden vanuit heel Nederland

9. Gratis parkeren

10. Professioneel advies over de invulling programma
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Spraakmakende locaties

Paleis Het Loo is niet alleen een museum, maar ook 

een aantrekkelijke locatie voor een zakelijk evene-

ment. Dit unieke paleis in het midden van het land is  

uitstekend bereikbaar en is een prachtig decor voor 

vele soorten bijeenkomsten. De Balzaal en de Koningin  

Wilhelminazaal in het paleis ademen een konink-

lijke sfeer. Het naastgelegen terras, met uitzicht op de 

klos baan, zorgt zeker in de zomer voor een bijzondere 

ontvangst. Grotere evenementen komen op het 

Stallenplein volledig tot hun recht. De indrukwekken-

de Aanspanplaats geeft partijen een eigen gezicht. Van 

uitgebreide theateropstelling, grootse gala’s tot intieme 

en luxe diners, wij denken graag met u mee om uw evene-

ment een koninklijk tintje te geven op Paleis Het Loo.
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Ontdek meer op 
apeldoorncongresstad.nl
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Dierenpark Apenheul - Een zakelijk evenement in  

een natuurpark met honderden apen; over een om- 

geving met impact gesproken! Apenheul biedt een 

unieke entourage voor vergaderingen en zakelijke  

evenementen. Een vergadering houden in de natuur, 

met uitzicht op het gorilla-eiland. Of een management-

dag beginnen met een ontbijt bij de apen. Het zijn  

enkele voorbeelden van inspirerende mogelijkheden.

Verspreid over het park biedt Apenheul verschillende  

congres- en vergaderlocaties voor groepen van  

tien tot zelfs 900 personen. Alle voorzieningen  

zijn aanwezig om uw seminar, vergadering, training 

of workshop tot een succes te maken. Ook voor de 

lancering van een nieuw product, een grootschalig 
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relatie-evenement, een stijlvol diner of een filmvoor-

stelling biedt Apenheul fantastische mogelijkheden.

Ontdek meer op 
apeldoorncongresstad.nl
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Zendgebouw Radio Kootwijk - Het zendgebouw  

van Radio Kootwijk is een monumentaal industrieel 

pand uit 1923 en onderdeel van Staatsbosbeheer.  

Het ligt midden in het uitgestrekte natuurgebied van 

de Veluwe op 15 minuten rijden van Apeldoorn. Vanuit 

de ‘kathedraal van de Veluwe’ kijkt u uit over bossen  

en zandverstuivingen. U vindt er de rust en ruimte  

voor een beurs, bedrijfsfeest, productlancering, congres, 

seminar, personeelsfeest, vergadering of ander zakelijk 

evenement.

Ontdek meer op 
apeldoorncongresstad.nl
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Omnisport Apeldoorn combineert (top)sport, 

business en entertainment in een moderne 

locatie met een sportieve én zakelijke uitstraling. 

Het is één van de 22 locaties van Libéma. Met ruim 

21.000 m² vloeroppervlak en een A-status is het de 

enige accommodatie in Nederland waar Europese en 

Wereldkampioenschappen baanwielrennen en atletiek  
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mogen worden gehouden. Er wordt niet alleen gesport, 

Omnisport Apeldoorn is ook een evenementen- 

locatie. Ruimtes als de Catacombe, Promenade, 

Business Lounge, Vergaderzalen en het Sportcafé zijn 

breed inzetbaar. Zo kunt u uw zakelijke bijeenkomst 

sportief afsluiten, een (mini)concert organiseren, 

beursruimte creëren, congresruimte aanbieden of  

zaal met podium voor een bedrijfsfeest organiseren. 

Van een zakenlunch voor tien personen tot een 

sportgala of oncert met 11.000 gasten!

Ontdek meer op 
apeldoorncongresstad.nl
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Theater & Congres Orpheus - Met drie theater-

zalen, verschillende foyers en breakout-rooms is 

Theater & Congres Orpheus één van de vijf grootste 

theaters van Nederland. Het is de perfecte locatie 

voor congressen, evenementen en bedrijfsfeesten 

tot ruim 2.000 personen. Orpheus heeft een eigen 

keuken en staat bekend om excellente buffetten en 

op maat gemaakte bijzondere gerechten voor grote 

groepen.Orpheus biedt niet alleen volop flexibele 

ruimte en een perfecte verzorging, ook denken we 

met u mee over de invulling van uw evenement. 

Zo werken we samen met u aan het realiseren van 

uw doelstellingen. De allure van een glamoureus 

theater in een prachtig vormgegeven pand geeft uw 
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evenement een bijzondere uitstraling. Orpheus heeft 

een eigen parkeergarage en is binnen 10 minuten 

bereikbaar vanaf de A1 en de A50. Vanaf het station  

is het 10 minuten lopen.

Ontdek meer op 
apeldoorncongresstad.nl
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CODA Cultuurhuis is een unieke en inspirerende 

locatie in het Cultuurkwartier in de binnenstad van 

Apeldoorn. CODA is het eerste Nederlandse cultuur-

huis waar museum, bibliotheek en archief onder één dak 

gevestigd zijn. Uw vergadering, symposium, congres, 

workshop, evenement of receptie vindt plaats tegen 

de achtergrond van CODA Museum. De vergaderzalen 

variëren in grootte van 40 tot 100 vierkante meter.  

CODA heeft een capaciteit van 15 tot maximaal 

400 personen in de museumzaal. CODA ligt naast 

de parkeergarage Museum-Centrum en op loop-

afstand van het station. CODA is daarmee een zeer 

geschikte, goed bereikbare locatie voor een vergade-

ring, cursus, bijeenkomst of klein congres.

Ontdek meer op 
apeldoorncongresstad.nl
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Spraakmakende locaties

Evenementenlocatie Grote Kerk - De Grote Kerk  

is een unieke locatie in het centrum van Apeldoorn. 

Het monumentale kerkgebouw heeft een 

uitmuntende akoestiek en is daardoor erg geschikt 

voor allerlei concerten. Het gebouw leent zich 

ook prima voor grootschalige evenementen, zoals 

modeshows of grote recepties. Daarbij zijn alle  
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Grote Kerk

vormen van catering mogelijk. De Grote Kerk telt  

maar liefst 1.500 zitplaatsen en heeft een goede,  

gratis parkeergelegenheid. Wilt u een geluids-

installatie of beamers gebruiken? De kerk en 

bijbehorende zalen zijn in te richten op basis van 

uw wensen. Een passende aankleding is uiteraard 

ook bespreekbaar.

Ontdek meer op 
apeldoorncongresstad.nl

25



Accomodaties met zakelijke faciliteiten

Bilderberg De Keizerskroon ligt naast Paleis Het Loo en was tot de 

jaren 60 persoonlijk bezit van Koningin Wilhelmina. In de luxe hotelkamers 

en suites is het vorstelijk vertoeven. In het nabijgelegen Paleispark, de 

Kroondomeinen of in het zwembad op de bovenste etage van het hotel 

ontspannen gasten na een drukke dag. Het team van De Keizerskroon helpt 

u bij het organiseren van uw evenement. Of het nu een congres, een feestelijk 

diner of een kleine bijeenkomst is. U krijgt advies over de benodigde faciliteiten  
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en ruimte. Het team denkt ook graag met u mee over 

de culinaire invulling. In de keuken wordt gewerkt 

met lokale producten. Het is mogelijk om een kijkje 

te nemen bij één van de producenten van deze 

producten. Andere leuke onderbrekingen van uw 

bijeenkomst zijn bijvoorbeeld mountainbiken in de 

kroondomeinen, een rondleiding op Paleis het Loo 

of een workshop bij Apenheul. Kortom: zorgeloze, 

vorstelijke bijeenkomsten met persoonlijke service en 

aandacht voor details.

Ontdek meer op
apeldoorncongresstad.nl 
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Accomodaties met zakelijke faciliteiten28

Hotel & Vergaderlocatie Van der Valk Hotel  

Apeldoorn De Cantharel - Het gastvrije en com- 

fortabele Van der Valk Hotel Apeldoorn is een ideale,  

centrale uitvalbasis voor uw zakelijke en particuliere  

gelegenheden. Het hotel beschikt over 160 moderne  

hotelkamers en suites. Twintig multi-functionele  

vergaderruimtes bieden ruimte voor groepen van groot  

tot klein, met als hoogtepunt het best bewaarde  

geheim van de Veluwe: Auditorium ‘De Hoge Veluwe’.  

Deze schitterende zaal telt 330 zitplaatsen, maar 

is gemakkelijk geschikt te maken voor kleinere  

gezelschappen. Het hotel heeft een sfeervol restaurant  

waar wordt gekookt met gebruik van ingrediënten  

van lokale leveranciers. Ook is er een gezellige hotel-
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bar, een fitnessruimte en The White Door wellness  

& beauty. Draadloos internet is gratis in het hele  

hotel. Wilt u tijdens uw meeting een leuke middag- 

break organiseren? Het hotel biedt een uitgebreid  

programma van verschillende outdoor-activiteiten 

aan. Ontdek de Veluwe te voet, per fiets of mountainbike  

of met paardenkoetsen. Beleef de Veluwse gastvrijheid!

Ontdek meer op 
apeldoorncongresstad.nl



Hotel & vergaderlocatie 

Charme Hotel Oranjeoord 

is een sfeervol driesterrenhotel  

in het monumentale dorp Hoog  

Soeren, vlakbij Apeldoorn. Met acht 

verschillende zalen, diverse terrassen, 

meerdere restaurants en een bar zijn er  

legio mogelijkheden voor uw vergadering, presentatie, 

netwerkborrel en/of diner. Het uit 1898 daterende 

hotel was ooit koninklijk bezit. De 35 ruime 

hotelkamers zijn voorzien van ligbad en/of douche, 

toilet, telefoon, wekker, radio, televisie en internet. 

Het hotel onderscheidt zich door de prachtige, groene 

omgeving die volop mogelijkheden biedt voor een 
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tussenactiviteit of een korte break. Kenmerkend zijn ook 

de privé-terrassen die aan de zalen op de begane grond 

grenzen, een huiselijke sfeer, gastvrijheid en een goede 

prijs/kwaliteitverhouding. Medewerkers van Charme 

Hotels streven dagelijks naar het beste resultaat om 

de verwachtingen van gasten te overtreffen. Charme 

Hotels begrijpt dat uw succes afhangt van de beleving 

en ervaring in ons hotel. In Restaurant Hoogheid kunt u 

stijlvol dineren. Het restaurant en de brasserie van Hotel 

Oranjeoord bieden u alle gelegenheid voor een smaakvol 

bezoek.

Ontdek meer op 
apeldoorncongresstad.nl
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Hotel Gastronomique De Echoput - dit 

luxe 5-sterren design hotel met het beroemde 

toprestaurant De Echoput, is een unieke locatie, 

middenin de bossen en in de historische 

Kroondomeinen van Paleis het Loo. Dichtbij 

Apeldoorn en goed bereikbaar via de A1 en A50. Het 

hotel heeft een grote parkeerplaats waar u kosteloos 

kunt parkeren. Deze locatie biedt luxe vergaderruimtes 

met daglicht en een privé buitenruimte. De moderne 

hotelkamers en suites zijn ruim en voorzien van 

gratis Wi-Fi, airconditioning, een luxe badkamer 

en een eigen balkon of loggia. Naast het bekende 

Restaurant De Echoput is er een informele hotelbar. 

Voor ontspanning zijn er een binnenzwembad,  
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sauna, indoor putting green en fitnessruimte. Ook 

zijn fietsen, fietsroutes en wandelroutes beschikbaar. 

Ontdek meer op 
apeldoorncongresstad.nl
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Vergaderbreaks, teambuilding en bedrijfsuitjes: 

SOS Events - SOS Events organiseert en begeleidt 

ruim duizend zakelijke events per jaar. SOS Even-

ts werkt uitsluitend op de Veluwe en is gevestigd in  

Uddel, gemeente Apeldoorn. Voor een vergaderbreak, 

teambuildingactiviteit of fun tijdens een meeting 

in één van de vele hotels en congreslocaties op de 

Veluwe bent u bij SOS Events aan het juiste adres. 

Van helikopterdroppingen, klassieke rally’s met Mini 

Coopers, outdoor-activiteiten of tours met uniek  

elektrisch vervoer rechtstreeks vanuit de vergaderzaal; 

SOS Events verzorgt dit soort activiteiten op maat. 

Kijk op bedrijfsfeest.nl of teambuilding.nl voor het  

totale aanbod.

Zakelijk & ontspanning34



Ontdek meer op 
apeldoorncongresstad.nl 
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Evenementenlocatie Pretpark Julianatoren ligt 

aan de rand van Apeldoorn, middenin de Veluwse 

bossen. Het pretpark is goed te bereiken via de  

snelwegen A1 en A50. De Julianatoren is een fantastische 

locatie voor een bedrijfsuitje of bedrijfsfeest. Het is moge-

lijk om het pretpark exclusief voor uw bedrijf open te stellen.  

De unieke Circustent achterin het bosrijke gedeelte  

van het pretpark biedt tal van mogelijkheden. En is 

er ergens in Apeldoorn een zakelijke bijeenkomst? De 

partners en de kinderen zijn hier van harte welkom! Wij 

denken graag met u mee voor een bijeenkomst op maat.

Ontdek meer op 
apeldoorncongresstad.nl
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Faciliterend38

Buro van Oranje - is gespecialiseerd in het  

ontwikkelen, produceren en organiseren van spraak-

makende zakelijke seminars en congressen. Met 

een enthousiast team van ervaren professionals 

verzorgen wij het gehele traject vanaf concept-

ontwikkeling tot de praktische uitvoering van 

uw bijeenkomst.  Wij werken al jaren samen met  

inhoudelijke topsprekers, inspirerende locaties en 

professionele partners. Onze werkwijze wordt door 

onze opdrachtgevers omschreven als: inspirerend, 

daadkrachtig, onderscheidend en resultaatgericht.

Ontdek meer op 
apeldoorncongresstad.nl
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City Lounge Apeldoorn is 

de meeting en -eventlocatie van 

de Veluwe. Treed binnen en vergeet 

vrijwel direct waar je bent. Invloe-

den van buitenaf vervagen en maken 

plaats voor een fantastische ambiance. 

Een unieke locatie, stijlvol interieur, goed  

gastheerschap, verse producten en wereldwijde wijnen.  

In de kelders van een voormalig bankgebouw, onder 

het Apeldoornse marktplein heeft City Lounge de 

kluizen om getoverd tot een meeting en eventlocatie. 

In deze voor malige bankkluizen gebeurt het; hier regelt 

u uw zaken, ontmoet u nieuwe mensen, ontvangt u relaties 

en organiseert u presentaties, symposia of bedrijfsfeesten.  

Accomodaties met zakelijke faciliteiten40



De champagne lounge, gouden kluis, whisky box en  

wijn lokaal zijn van alle gemakken voorzien en zijn mooi 

op elkaar afgestemd. City Lounge ademt de sfeer van  

de meest trendy lounge clubs uit de wereldsteden.  

City Lounge Apeldoorn biedt plaats aan groepen van 

8 tot 300 personen. Al onze ruimtes zijn voorzien van  

multifunctionele en gebruiks vriendelijke audiovisuele  

middelen. De bereikbaarheid is fantastisch; 5 min lopen 

van het station en parkeergelegenheid op eigen terrein 

voor maar liefst 120 auto’s.

Ontdek meer op 
apeldoorncongresstad.nl
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Stichting Apeldoorn Congresstad

Garderenseweg 134a

3888 LD  Uddel

+31 (0)55 - 3020 050

info@apeldoorncongresstad.nl

www.apeldoorncongresstad.nl Ontdek Apeldoorn Congresstad


