
Landgoed de Zwaluwenberg

Conferentieoord Beukbergen is een prachtige buitenplaats in Huis ter Heide, centraal gelegen 
en goed bereikbaar met auto en OV. Het is een oase van rust midden in de natuur en in de 
nabijheid van cultuur. De buitenplaats dateert uit 1654 en bevat 18 ha. bos, het huidige 
landhuis stamt uit 1910. Vanaf 1948 is het terrein en het huis eigendom van de Stichting tot 
Steun van de Protestantse Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht.

Huize Beukbergen
Huis ter Heide

ADRES CONTACT

Huize Beukbergen T: (0346) 33 21 11, F: (0346) 33 21 34

Noodweg 37 info@beukbergen.nl

3712 BB Huis ter Heide http://www.beukbergen.nl
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Sinds 2000 wordt al het vormingswerk voor Defensie door de Stichting gefaciliteerd 
en hebben ook de katholieke, humanistische, hindoestaanse, islamitische en joodse 
denominaties hier hun thuis. Militairen kunnen hier in vertrouwen samen komen.

Beukbergen biedt uitstekende voorzieningen voor bijeenkomsten vanaf één dagdeel en 
speciale evenementen zoals meerdaagse conferenties. Het aanbod van 15 zalen is divers en 
geschikt voor velerlei doeleinden zoals vergaderingen, teambijeenkomsten, trainingen jubilea 
en reünies.In het landhuis bevinden zich de kleine en grote eetzaal die samen plaats bieden 
voor ruim 100 personen. In de bar (capaciteit 100 personen) of op het terras kunt u napraten 
over de door u gedeelde onderwerpen van de dag. Op Beukbergen kunt u ook terecht voor 
een lunch- of diner arrangement.Vanwege de mogelijkheid om te overnachten en de eigen 
cateringfaciliteiten is het zeer geschikt voor meerdaagse bijeenkomsten. Het logiesgebouw 
beschikt over 68 tweepersoonskamers. Service en gastvrijheid staan hoog in ons vaandel.

STICHTINGEN
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Huize Beukbergen
Openingstijden
Van maandag tot en met vrijdag is het landhuis geopend tussen 07:30 en 21:00 uur.
Vergaderzalen zijn te boeken per dagdeel:
• ochtend 08:00-12:00
• middag 13:00-17:00
• avond 18:00-21:00.

Afwijkende tijden en weekend is in overleg mogelijk.

Vergaderzalen
• Landhuis : 5 vergaderzalen van 8 tot 18 personen;
• Koetshuis : 3 vergaderzalen en 1 conferentiezaal voor 16 tot 100 personen;
• Kapel : 1 conferentiezaal voor 90 personen;
• Logiesgebouw : 5 vergaderzalen voor 18 personen.

De vergaderzalen hebben allemaal een standaard carré-opstelling, maar zijn naar wens in te 
delen.

Catering
Beukbergen heeft de keuken geheel in eigen beheer. Naast een standaard ontbijt, lunch 
en diner, is maatwerk mogelijk voor uw buffetten, diners en recepties (bijvoorbeeld meer 
gangen diners, rijsttafels en barbecues). Ook wensen met betrekking tot dieetvoeding, 
vegetarisch, halal of koosjer, kunt u van te voren doorgeven. In de vergaderzalen kunt u 
gebruik maken van diverse catering, waaronder koffie, thee, frisdranken en koude en warme 
snacks. Maatwerk is mogelijk.

Voorzieningen
Beukbergen heeft sinds kort glasvezelaansluiting. Daarbij is de WiFi in de gebouwen 
aangepast aan de hoge eisen van deze tijd. Tevens beschikken alle gebouwen over MULAN.

Tip:
U kunt uw activiteit tevens combineren met een bezoek aan het nieuwe Nationaal Militair Museum 
(NMM) op de voormalige vliegbasis Soesterberg.
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Parkeren
Op het eigen parkeerterrein is voldoende parkeerplaats. Camerabewaking is aanwezig.

Sportfaciliteiten
Op het eigen terrein kunt u uitgebreid wandelen en hardlopen.

Beveiliging
De beveiligingsdienst van Beukbergen onderhoudt directe contacten met de Koninklijke 
Marechaussee.
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Huize Beukbergen
LANDHUIS VERGADERZALEN

Ruimte Twee vergaderzalen en drie conferentiezalen

Capaciteit  -  Bestuurskamer: 12 personen   -  Bosbes: 8 personen
 -  Esdoorn: 18 personen   -  Eiken: 18 personen
 -  Taxus: 18 personen

Opstelling Standaard carré-opstelling

Voorzieningen Flipover, whiteboard, beamer, projectiescherm, dvd speler, WiFi en 
MULAN aansluiting.

Catering Diverse cateringactiviteiten en maatwerk

Bijzonderheden Opstelling aanpasbaar, Bosbes heeft een vaste opstelling.

Bestuurskamer

Eiken

Bestuurskamer

Bosbes Esdoorn

Taxus
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KOETSHUIS VERGADERZALEN

Ruimte Drie vergaderzalen en één conferentiezaal

Capaciteit  -  Zaal Koetshuis: 35 personen (kringopstelling) of 100 personen
  (recepties);
 -  Voorkamer: 16 personen (kringopstelling)
 -  Zijkamer: 16 personen (carré-opstelling)
 -  Opstal: 16 personen (carré-opstelling)

Opstelling Standaard carré-opstelling

Voorzieningen Flipover, whiteboard, beamer, projectiescherm, dvd speler, WiFi en 
MULAN aansluiting. In de Voorkamer is voor presentaties een TV 
aanwezig (in plaats van een beamer en projectiescherm).

Catering Diverse cateringactiviteiten en maatwerk. De Zaal Koetshuis heeft 
tevens een eigen koffiecorner, pantry en bar.

Bijzonderheden Zalen zijn naar wens in te delen.
De zaal Koetshuis is zeer geschikt voor borrels en recepties.

Voorkamer

Opstal

Zaal Koetshuis

Zijkamer
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Huize Beukbergen
KAPEL CONFERENTIEZAAL

Ruimte Conferentiezaal en stiltecentrum

Capaciteit Conferentiezaal: 90 personen in bioscoopopstelling en 100 personen 
bij recepties.

Opstelling Bioscoopopstelling (conferentiezaal)

Voorzieningen Flipover, whiteboard, beamer, projectiescherm, dvd speler, WiFi, 
MULAN aansluiting en een katheder met draadloze microfoon. Er zijn 
twee geluidsboxen.

Catering Diverse cateringactiviteiten en maatwerk. De Kapel beschikt tevens 
over een eigen koffiecorner en pantry.

Bijzonderheden De conferentiezaal is naar wens in te delen en wordt onder meer 
gebruikt voor colleges, presentaties en het vertonen van films.
Het stiltecentrum is een plaats voor rust en bezinning.

KapelStiltecentrum

Conferentiezaal
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LOGIESGEBOUW VERGADERZALEN

Ruimte Vijf vergaderzalen

Capaciteit 18 personen (carré-opstelling)

Opstelling Standaard carré-opstelling

Voorzieningen Flipover, whiteboard, beamer, projectiescherm, dvd speler, WiFi en 
MULAN aansluiting. In zaal 5 is tevens een draadloze microfoon 
aanwezig.

Catering Diverse cateringactiviteiten en maatwerk

Bijzonderheden Zalen zijn naar wens in te delen.

Zaal 5Zaal 4

Centrale hal Logiegebouw
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Huize Beukbergen
LANDHUIS EETZALEN

Ruimte Grote en kleine eetzaal

Capaciteit Kleine eetzaal: 30 personen
Grote eetzaal: 75 personen en bij recepties 130 personen

Openingstijden De twee eetzalen zijn standaard geopend voor:
- ontbijt van 08:00 tot 09:00
- lunch van 12:00 tot 13:30
- diner van 17:00 tot 19:30

Voorzieningen Flipover, whiteboard, beamer, projectiescherm, dvd speler, WiFi en 
MULAN aansluiting.

Catering Diverse cateringactiviteiten en maatwerk

Bijzonderheden Maaltijden in de eetzalen zijn ook te boeken als u geen gebruik maakt 
van een vergaderzaal. Maatwerk is mogelijk zoals de indeling van de 
eetzaal en afwijkende tijden.

Kleine Eetzaal Kleine Eetzaal

Grote Eetzaal

St
ic

ht
in

ge
n

146



LANDHUIS BAR

Capaciteit 100 personen

Openingstijden De bar is standaard geopend tussen 20:00 en 23:30.

Catering Alcoholische en niet-alcoholische dranken en koude en warme snacks. 
Maatwerk is mogelijk.

Bijzonderheden Tijdens de openingstijden van het hoofdgebouw is de bar toegankelijk. 
U kunt gebruik maken van de automaat in de bar voor koffie en thee.

LOGIESGEBOUW LOGIES

Capaciteit 136 personen in 68 twee persoonskamers

Openingstijden Het logiesgebouw is altijd geopend en er is bewaking.

Voorzieningen Een kamer bevat twee 1-persoons boxspring bedden, TV, WiFi,
toilet, douche, bureau en twee opbergkasten.

Bijzonderheden Desgewenst kunt u een tweepersoonskamer voor één persoon boeken. 
In overleg kan ook op vrijdag-, zaterdag en/of zondagavond overnacht 
worden.

Logies KamerLogiesgebouw

Bar Bar
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