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3Voorwoord

Uw bijeenkomst goed geregeld bij Defensie
Vergaderingen, workshops, recepties en andere bijeenkomsten; bij Defensie krijgen we er 
bijna dagelijks mee te maken. Als gast, maar soms ook als organisator. Bij het organiseren 
van een bijeenkomst komt veel kijken, het zoeken naar een geschikte locatie, de benodigde 
voorzieningen, de catering, noem maar op. 

Veel defensielocaties bieden u als defensiemedewerker mogelijkheden voor het organiseren 
van een bijeenkomst of evenement. Maar bent u op zoek naar een locatie met nét dat beetje 
meer uitstraling? Ook dan bent u bij Defensie aan het juiste adres. In deze brochure heb-
ben wij voor u de pareltjes binnen de gehele organisatie uitgelicht. Bijvoorbeeld een locatie 
met een prachtige omgeving, een unieke historische achtergrond, of juist een locatie met 
bijzondere voorzieningen en faciliteiten. Stuk voor stuk mooie en representatieve locaties die 
geschikt zijn om van uw bijeenkomst of evenement echt iets bijzonders te maken. 

Blader door deze brochure en laat u inspireren door de vele bijzondere plekken die Defensie 
te bieden heeft of die Defensie gerelateerd zijn. De Divisie Facilitair & Logistiek heet u van 
harte welkom!
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7Reserveren
reserVeren

Service Balie CDC
Op een groot aantal defensielocaties bevindt zich een Service Balie CDC. Tenzij anders aangegeven in deze 
brochure, zijn de medewerkers van deze Service Balies uw aanspreekpunt bij het reserveren van een locatie 
voor uw bijeenkomst. Voor specifieke wensen en een persoonlijk advies staat een professioneel team klaar 
om u te adviseren en uw aanvraag in behandeling te nemen. Eén aanspreekpunt, één offerte en één rekening 
maken alles overzichtelijk, duidelijk en gemakkelijk voor u. Om ervoor te zorgen dat er zo optimaal mogelijk 
gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten op de defensielocaties, matchen de Service Balies de wens van 
de klant met de beschikbare capaciteit. De Service Balies zijn niet alleen fysiek, maar ook telefonisch en via 
e-mail te bereiken. Bovendien kunt u ook via het webportaal CDC Direct uw wensen kenbaar maken. Een 
Service Balie bij u in de buurt vindt u op intranet op de homepage van het Facilitair Bedrijf Defensie. Tenzij 
anders aangegeven in deze brochure, zijn alle locaties die u aantreft in deze brochure vrij toegankelijk voor al 
het defensiepersoneel.

Catering
Tenzij anders aangegeven in deze folder, kunt u voor de catering rekenen op de cateringdienstverlening van 
Paresto. Wat u ook organiseert, de enthousiaste medewerkers hebben heerlijke producten en arrangementen 
voor u geselecteerd om uw evenement culinair tot in de puntjes te verzorgen. Van vergaderarrangementen, 
lunches, diners en recepties; Paresto verzorgt het allemaal voor u. In de banquetingmap van Paresto treft u 
een uitgebreid overzicht aan van de diverse mogelijkheden. De banquetingmap vindt u op CDC Direct of kunt 
u inzien bij uw Service Balie CDC. Hier kunt u de gewenste cateringactiviteit tevens bestellen. Hebt u wensen 
die niet in de banquetingmap staan opgenomen? De medewerkers van de Service Balie CDC of de catering-
manager van Paresto helpen u graag verder om invulling te geven aan uw wensen. Op verzoek stellen zij een 
maatwerkofferte voor u op. 

Bezoekers
Bestaat uw gezelschap (gedeeltelijk) uit niet-defensiemedewerkers, dan kunt u deze aanmelden bij de 
Service Balie CDC van de door u geboekte locatie. Defensiepersoneel kan op de meeste locaties toegang 
krijgen met de smartcard of krijgt een bezoekerspas. Niet-defensiepersoneel dient een geldig legitimatie-
bewijs te overleggen bij de beveiliging en krijgt een bezoekerspas. Op sommige locaties mogen bezoekers 
alleen onder begeleiding het pand betreden.

Reserveringsvoorwaarden
Als (post)defensiemedewerker kunt u terecht op de locaties die vermeld staan in deze brochure. Voor wat 
betreft de cateringdienstverlening zijn - indien anders vermeld - de bestel-, reserverings- en annulerings-
voorwaarden van toepassing zoals die in de banquetingmap van Paresto vermeld staan.

Raamovereenkomst niet-defensie accommodaties
Hebt u specifieke wensen waardoor u niet uit de voeten kunt met de defensielocaties die in deze brochure staan 
opgenomen? Dan kunt u de raamovereenkomsten raadplegen die de Rijksoverheid (waaronder Defensie) heeft 
afgesloten op het gebied van externe hotel- en vergaderaccommodaties. Neemt u hiervoor contact op met de 
afdeling VAM/Accountmanagement via e-mailadres: Accountmanagement.CDC@mindef.nl 
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Gebouw 147, bovenbar

Gebouw 147, benedenbar
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Frederikkazerne, Den Haag
Deze grootste locatie in de Haagse regio heeft een divers aanbod aan zalen die gereserveerd kunnen wor-
den voor verschillende doeleinden. Deze locatie biedt u tevens de mogelijkheid om te overnachten waar-
door u er ook terecht kunt voor een meerdaagse bijeenkomst. Recent is er een nieuw legeringsgebouw 
gebouwd; De Citadel. Dit gebouw heeft de functie van officiershotel in de Haagse regio. Hier kunt u als 
defensiemedewerker overnachten met daarbij de kanttekening dat het aantal beschikbare kamers beperkt 
is. De locatie is goed bereikbaar met openbaar vervoer en biedt ruim voldoende parkeergelegenheid.

Adres
Frederikkazerne
Alkemadelaan 786      
2597 BC Den Haag

Contact
Telefoon Service Balie CDC:  070 – 3166760
E-mail:     Servicebalie.ALC@mindef.nl

Gebouw 31, zaal 101
Deze ruimte is zeer geschikt voor het geven van presentaties en lezingen.
Soort ruimte:  Filmzaal
Capaciteit:  Maximaal 90 personen
Opstelling: De stoelen in deze zaal hebben een vaste indeling, namelijk een bioscoop-
 opstelling.
Voorzieningen: Op verzoek kunt u in deze zaal beschikken over: beamer, projectiescherm,  
 desktop met mulan-aansluiting, whiteboard, katheder, microfoons en 
 technische ondersteuning.  
Catering: In deze ruimte kunt u terecht voor diverse vergaderarrangementen. Voor  
 lunch of diner kunt u terecht in het bedrijfsrestaurant in gebouw 31. 
Parkeren: U kunt parkeren op het nabij gelegen parkeerterrein. 
Bijzonderheid: U kunt deze zaal ook reserveren met twee vergaderruimtes in carréopstelling  
 voor maximaal 25 personen. 

Gebouw 147, multifunctionele ruimte
In dit gebouw vindt u diverse ruimtes die met name geschikt zijn als locatie voor recepties, borrels en 
andere saamhorigheidsbijeenkomsten. Maar de locatie leent zich ook prima voor het geven van presen-
taties. Deze ruimtes zijn voorzien van barfaciliteiten. Bestaat uw gezelschap uit een klein gezelschap? Dan 
kunt u gebruik maken van de kleine benedenbar.  
Soort ruimte: Multifunctionele ruimte
Capaciteit bovenbar: Maximaal 200 personen bij recepties. Maximaal 100 personen in bioscoop - 
 opstelling.
Capaciteit benedenbar:  Maximaal 100 personen bij recepties en barbecues. Maximaal 90 personen bij  
 buffetten, diners en lunches.  
Voorzieningen: Op verzoek kunt u in deze zaal beschikken over: beamer, projectiescherm,  
 desktop met mulan-aansluiting, whiteboard, katheder, microfoons en 
 technische ondersteuning.  
Catering: U kunt in deze ruimtes genieten van diverse banquetingactiviteiten.
Parkeren: U kunt parkeren op het nabij gelegen parkeerterrein. 
Bijzonderheid: Bij gebruik van de bovenbar wordt de catering verzord in de benedenbar. U  
 dient dan ook beide ruimtes te reserveren. De Service Balie op deze locatie  
 informeert u graag over de mogelijkheden.
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Gebouw 35, VIP-ruimte
Deze representatieve ruimte is geschikt voor het geven van presentaties, lezingen, vergaderingen, werk-
lunches en brainstormsessies.
Soort ruimte: Multifunctionele ruimte
Capaciteit: Maximaal 25 personen
Voorzieningen: Op verzoek kunt u in deze zaal beschikken over: beamer, projectiescherm, desktop  
  met mulan-aansluiting, whiteboard, katheder, microfoons en technische onder-
  steuning.  
Catering:  U kunt in deze ruimtes genieten van diverse banquetingactiviteiten.
Parkeren:  U kunt parkeren op het nabij gelegen parkeerterrein. 
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Admiraliteit Nieuwe Haven, Den Helder
Met de naam Admiraliteit werd tot 1795 de organisatie over de oorlogsvloot of zeemacht (marine) 
bedoeld. In 1795 werd in Nederland en België de benaming Admiraliteit vervangen door marine, in andere 
landen bleef de term langer in gebruik. Oorspronkelijk komt ‘admiraliteit’ van het begrip admiraal, de 
leider van een oorlogsvloot. Momenteel zetelt de admiraliteit; oftewel de stafgroep van de Koninklijke 
Marine, in het gebouw ‘Albatros’.  

Adres
Admiraliteit Nieuwe Haven
Rijkszee- en Marinehaven 1
1781 ZZ Den Helder

Contact
Telefoon Service Balie CDC: 0223-652133
E-mailadres:   Servicebalie.NHaven@mindef.nl

Albatros
In dit gebouw vindt u 3 vergaderzalen, een bar en een foyer. De twee kleinste vergaderzalen zijn los van 
elkaar te boeken, maar ook aan elkaar te schakelen zodat een grote multifunctionele ruimte ontstaat 
waar u met een gezelschap van maximaal 54 personen terecht kunt. De locatie leent zich prima voor 
(meerdaagse) conferenties of andere bijeenkomsten met een groot aantal deelnemers. Het marinecom-
plex biedt goede mogelijkheden tot overnachten. De zalen hebben een verzorgde, moderne uitstraling en 
zijn voorzien van uitstekende audiovisuele middelen. Wenst u uw bijeenkomt af te sluiten met een borrel 
of barbecue? Ook dat is geen enkel probleem. In de aangrenzende bar met terras kunt u de dag onder het 
genot van een hapje en drankje op ontspannen wijze afsluiten.  

Tip: Organiseert u een teambuildingactiviteit? Combineer deze dan met een bezoek aan het nabij gelegen Marine-
museum, Reddingmuseum of met het maken van een rondvaart door de haven met een sleeppoot.
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Commandeurszaal
Soort ruimte:  Vergaderzaal
Capaciteit:  Maximaal 24 personen
Opstelling: Op verzoek zijn diverse opstellingen mogelijk: carré, U-vorm en bioscoop. 
Voorzieningen: Standaard aanwezig in deze ruimte: beamer, projectiescherm, desktop met mulan- 
  aansluiting en whiteboard. Op verzoek kunt u tevens beschikken over een LCD- 
  scherm, katheder, diverse typen microfoons, en technische ondersteuning.
Catering:  In deze ruimte kunt u terecht voor diverse banquetingactiviteiten.
Parkeren:  U kunt parkeren op het nabij gelegen parkeerterrein.

Schout-bij-nachtzaal
Soort ruimte:  Vergaderzaal
Capaciteit:  Maximaal 30 personen
Opstelling: Op verzoek zijn diverse opstellingen mogelijk: carré, U-vorm en bioscoopopstelling.
Voorzieningen: Standaard aanwezig in deze ruimte: beamer, projectiescherm, desktop met mulan- 
  aansluiting en whiteboard. Op verzoek kunt u tevens beschikken over een LCD- 
  scherm, katheder, diverse typen microfoons, en technische ondersteuning.
Catering:  In deze ruimte kunt u terecht voor diverse banquetingactiviteiten.
Parkeren:  U kunt parkeren op het nabij gelegen parkeerterrein.

Admiraalszaal
Soort ruimte:  Vergaderzaal
Capaciteit:  Maximaal 250 personen
Opstelling: Op verzoek zijn diverse opstellingen mogelijk: carré, U-vorm en bioscoop.
Voorzieningen: Standaard aanwezig in deze ruimte: beamer, projectiescherm, desktop met mulan- 
  aansluiting en whiteboard. Op verzoek kunt u tevens beschikken over een LCD- 
  scherm, katheder, diverse typen microfoons, en technische ondersteuning.
Catering:  In deze ruimte kunt u terecht voor diverse banquetingactiviteiten.
Parkeren:  U kunt parkeren op het nabij gelegen parkeerterrein.d
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Stichting De Marineclub, Den Helder 

Stichting De Marineclub, Den Helder 
De Marineclub vindt haar oorsprong in de 19e eeuw en is opgericht in oktober 1868. Dit vond destijds 
plaats onder de naam “Verenigingspunt voor officieren en ambtenaren der Zeemacht”. In 2000 werd 
gestart met een renovatie van de club. Het gebouw werd uitgebreid met een serre die  uitzicht biedt over 
de Waddenzee. Ook werd het biljard verwijderd en de bar op de begane grond geheel geschilderd en 
opgeknapt. Een van de laatste aanpassingen is het Grand Café de Ruijter, waar de gasten in een informele 
setting een hapje kunnen eten. Sinds de zomer van 2008 beschikt de club ook over een prachtig groot 
terras op de benedenverdieping aan de voorzijde van de Marineclub. Hier kunt u onder het genot van 
een hapje en drankje heerlijk genieten van een prachtig uitzicht op de marinehaven. De Marineclub is een 
besloten club en toegankelijk voor alle officieren en gewezen officieren van alle krijgsmachtsonderdelen. 
Daarnaast is de club toegankelijk voor de volgende mensen:
-   buitenlandse officieren in werkelijke dienst;
-   officieren in opleiding na de eerste militaire vorming; 
-   burgerambtenaren die deel uit maken van een longroomgemeenschap; 
-   ereleden van de KVMO; 
-   burgemeester, gemeentesecretaris en de commissaris van politie van de gemeente Den Helder. 

Incidenteel mogen deze toegangsgerechtigden iemand introduceren. De incidentele introducés  dienen te 
allen tijde door de toegangsgerechtigde te worden vergezeld. 

Adres
Stichting De Marineclub
Harssens Schiereiland
1780 CA Den Helder 

Contact
Reserveringen verlopen niet via de Service Balie CDC. U kunt contact opnemen met De Marineclub via de 
onderstaande gegevens:
Telefoon: 0223-614225/ 657688 
E-mailadres:  am.wilhelmus@mindef.nl
Website: www.marine-officiersclub.nl

Boventerras
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In de Marineclub vindt u een restaurant, een grand café, een loungeruimte en drie vergaderzalen. Het is 
een prachtige locatie met een sfeervolle ambiance en is speciaal geschikt voor vergaderingen, lunches, 
diners, recepties en jubilea. Voor defensiepersoneel worden er geen kosten in rekening gebracht voor wat 
betreft de zaalhuur. Wel is het hierbij verplicht om een vergaderarrangement af te nemen. Deze worden 
wel in rekening gebracht. De catering op De Marineclub wordt niet verzorgd door Paresto. Indien u meer 
wilt weten over de kaart in het restaurant en de diverse cateringmogelijkheden in de vergaderzalen, dan 
kunt u contact opnemen met De Marineclub.

Vergadermogelijkheden

Julianazaal
Soort ruimte:  Grote vergaderzaal
Capaciteit:  Maximaal 60 personen
Opstelling: Op verzoek zijn diverse opstellingen mogelijk: carré (maximaal 28 personen), U-vorm  
  (maximaal 28 personen) en bioscoop (maximaal 60 personen).
Voorzieningen: Indien gewenst kunt u in deze ruimte beschikken over flipover, whiteboard, beamer,  
  projectiescherm, laptop, boxen, katheder en microfoon.
Catering:  In deze ruimte kunt u terecht voor diverse vergaderarrangementen. 
Parkeren:  Een parkeerterrein is direct gelegen naast De Marineclub.

Schepenzaal 
Soort ruimte:  Kleine vergaderzaal
Capaciteit:  Maximaal 15 personen
Opstelling: Op verzoek zijn diverse opstellingen mogelijk: carré (max. 12 personen), U-vorm 
  (max. 10 personen) en bioscoop (max. 15 personen).
Voorzieningen: Indien gewenst kunt u in deze ruimte beschikken over flipover, whiteboard, beamer,  
  projectiescherm, laptop, boxen, katheder en microfoon.
Catering:  In deze ruimte kunt u terecht voor diverse vergaderarrangementen. 
Parkeren:  Een parkeerterrein is direct gelegen naast De Marineclub.

KVMO-zaal
Soort ruimte:  Kleine vergaderzaal
Capaciteit:  Maximaal 15 personen
Opstelling: Op verzoek zijn diverse opstellingen mogelijk: carré (max. 12 personen), U-vorm 
  (max. 10 personen) en bioscoop (max. 15 personen).
Voorzieningen: Indien gewenst kunt u in deze ruimte beschikken over flipover, whiteboard, beamer,  
  projectiescherm, laptop, boxen, katheder en microfoon.
Catering:  In deze ruimte kunt u terecht voor diverse vergaderarrangementen. 
Parkeren:  Een parkeerterrein is direct gelegen naast De Marineclub.
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Marinemuseum, Den Helder 
Het Marinemuseum laat bezoekers het verleden en het heden van de Nederlandse marine ervaren. Uniek 
zijn de 3 museumschepen, waarvan de onderzeeboot ‘Tonijn’ de meest opvallende is. Aan boord vertellen 
oud-bemanningsleden prachtige verhalen. Het brughuis De Ruyter is een van de nieuwste attracties  
van het museum. Hier ervaart het publiek de windkracht van de 3D-radar en krijgt op de brug een kijkje 
in het optreden van de Zeestrijdkrachten anno 2012. Jong en oud gaat zelf aan het werk in de interactieve 
expositie ‘Schip en Werf’ waar men kan klinken, lassen, touwknopen, lading hijsen of het geschut 
bedienen. Voor defensiepersoneel is de toegang van het museum gratis. Kijk voor meer informatie over 
het Marinemuseum ook op: http://www.defensie.nl/marinemuseum/

Adres:
Marinemuseum
Hoofdgracht 3
1781 AA Den Helder

Contact: 
Reserveringen verlopen niet via een Service Balie CDC. Voor informatie over het Marinemuseum en het 
boeken van de ruimtes kunt u contact opnemen met het museum via de onderstaande gegevens:
Telefoon: 0223-657137
E-mailadres: tp.vogelzang@mindef.nl

Het Marinemuseum beschikt over diverse zalen die geschikt zijn als locatie voor uw evenement. Het 19e 
eeuws museumschip is bijvoorbeeld een zeer originele locatie voor het geven van borrels of recepties. Op 
de bovendek vindt u een restaurant, beneden op het tussendek treft u een vergaderzaal aan. Wilt u een 
lezing of presentatie geven? Dan is de filmzaal de aangewezen plek. Ook kunt u gebruik maken van het 
educatief atelier. Deze multifunctionele ruimte bevat een podium met spreekgestoelte en is zeer geschikt 
voor het houden van bij voorbeeld workshops. En wat is leuker om na gedane arbeid een bezoek aan het 
museum met afsluitend een diner? Voor de vergaderzalen worden tot 17.00 uur geen kosten in rekening 
gebracht. De catering op het Marinemuseum is ondergebracht bij Kampanje Catering. Bij het gebruik van 
de accommodaties is afname van huiscatering verplicht. Voor meer informatie over de diverse catering-d
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Marinemuseum, Den Helder

activiteiten kunt u contact opnemen met Kampanje Catering via e-mailadres: info@kampanjecatering.nl. 
Bij deze organisatie kunt u tevens terecht voor het aanvragen van extra voorzieningen in de zalen zoals 
audiovisuele middelen.

Museumschip 
Soort ruimte:  Vergaderzaal en restaurant
Capaciteit:  De vergaderzaal heeft een capaciteit van maximaal 40 personen.
Opstelling: Op verzoek zijn diverse opstellingen mogelijk: carré, U-vorm en bioscoop.
Voorzieningen: Indien gewenst kunt u in deze ruimte beschikken over diverse audiovisuele middelen. 
Catering:  In deze ruimte kunt u terecht voor diverse vergaderarrangementen. 
Parkeren:  Een parkeerterrein is direct gelegen naast het Marinemuseum.

Filmzaal 
Soort ruimte:  Filmzaal
Capaciteit:  Maximaal 50 personen
Opstelling: De stoelen in deze zaal treft u aan in bioscoopopstelling.
Voorzieningen: In deze zaal bevindt zich een podium met spreekgestoelte. Op verzoek kunt u  
  beschikken over diverse audiovisuele middelen. 
Catering:  In deze ruimte kunt u terecht voor diverse vergaderarrangementen.   
  Lunches en diners kunt u gebruiken op de bovendek in het restaurant.
Parkeren:  Een parkeerterrein is direct gelegen naast het Marinemuseum.

Educatief atelier
Soort ruimte:  Multifunctionele ruimte
Capaciteit:  Maximaal 25 personen
Opstelling: Op verzoek zijn diverse opstellingen mogelijk: carré (maximaal 12 personen), U-vorm 
  (max. 10 personen) en bioscoop (maximaal 15 personen).
Voorzieningen: In deze zaal treft u een podium aan met spreekgestoelte. Op verzoek kunt u beschik- 
  ken over diverse audiovisuele middelen. 
Catering:  In deze ruimte kunt u terecht voor diverse cateringarrangementen. Uiteraard kunt u er  
  ook voor kiezen om gebruik te maken van catering in het nabij gelegen restaurant.
Parkeren:  Een parkeerterrein is direct gelegen naast het Marinemuseum.

Educatief atelier
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Marine Etablissement Amsterdam
Het Evenementen Centrum Amsterdam op het Marine Etablissement Amsterdam (MEA) is een oase van 
rust in het drukke stadscentrum. Het is met name de bereikbaarheid (via water, weg en lucht), de ligging 
nabij diverse uitvalswegen en de besloten omgeving midden in de hoofdstad, die deze moderne locatie
bijzonder maakt. De locatie ligt achter `t  IJ en naast het Scheepvaartmuseum en de replica van het VOC-
schip Amsterdam. Het Evenementen Centrum heeft een moderne, zakelijke uitstraling en is voorzien van 
alle mogelijke technische faciliteiten. Op het terrein bevinden zich meerdere faciliteiten voor vergaderin-
gen, conferenties en andere evenementen.

Locatie
Het Marine Etablissement is uitermate geschikt voor grote evenementen. De locatie wordt gebruikt bij 
militair ceremonieel bij staatsbezoeken, maar ook de 4 mei herdenking en het 5 mei concert op de Amstel 
worden vanaf deze locatie geregeld. Ook voor kleinere groepen is het Marine Etablissement erg geschikt. 
U kunt er in een rustige besloten omgeving overleggen, met uitzicht over het water vanuit de zalen. Via 
een externe rederij is het mogelijk om vanuit het Marine Etablissement een vaartocht door de grachten 
van Amsterdam te organiseren met diner aan boord. In overleg met het Bureau Coördinatie kan zelfs bij 
het MEA afgemeerd worden.

Omgeving
De gehele binnenstad van Amsterdam is te voet bereikbaar. Het Scheepvaartmuseum, de replica van het 
VOC-schip Amsterdam en het NEMO liggen op steenworp afstand. De oevers van ‘t IJ maken momenteel 
een ware metamorfose door. Pakhuizen zijn verbouwd tot appartementen en aan de oevers van de  
Veemkade  zijn diverse horecagelegenheden gevestigd, waaronder ‘Fifteen’, het beroemde restaurant van 
tv-kok Jamie Oliver. In het nabijgelegen Muziekgebouw aan ’t IJ treden internationale artiesten op. Het 
MEA ligt nabij nationale en internationale uitvalswegen zoals het centraal station en diverse snelwegen.

Sport 
Er is een verscheidenheid aan sport- en ontspanningsmogelijkheden op het MEA. Cardio- en fitnesstrai-
ning, diverse racketsporten zoals tennis, squash en badminton, zaal- en veldvoetbal, volley- en basketbal am
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en spinning. Tevens bestaat de mogelijkheid tot het huren van mountainbikes of kano’s. Voor iedere 
discipline is een deskundige begeleider aanwezig. In gebouw 034 is er een sportzaal met o.a. klimmuur, 
vechtsportattributen, squashbaan, sauna en zonnebank. Hier kunt u ook fietsen en kano’s huren en 
reserveringen maken voor het gebruik van de zaal of een van de velden. De mogelijkheid bestaat om
sportmateriaal te lenen. In gebouw 027 bevindt zich de in 2011 heropende fitnessruimte. Het gebruik van 
de fitnessruimte is vrij. In beide gebouwen zijn kleedruimtes en douches.

Adres
Marine Etablissement Amsterdam
Kattenburgerstraat 7
Postbus 1043 
1000 BA  Amsterdam

Contact
Bureau Coördinatie:  020-5202203
E-mailadres:  P45524@mindef.nl

Watertransport 
Het watertransport is uniek binnen de krijgsmacht. Sinds jaar en dag pendelt een schouw tussen het 
Centraal Station en het Marine Etablissement Amsterdam. De schouw vaart zowel ‘s morgens als 
‘s middags. De opstapplaats vanaf het MEA is bij de botenloods, gebouw 004. Vanaf het Centraal station
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20 Marine Etablissement Amsterdam (MEA)

is de opstapplaats van de schouw langs  steiger 14, Connexxion steiger IJ-Zijde. Voor informatie over water-
transport kunt u bellen naar bureau coördinatie . Op verzoek kunnen de medewerkers uw transport ver-
zorgen naar over het water bereikbare locaties in Amsterdam en rondvaarten door  de grachten voor kleine 
groepen. Voor grotere groepen worden externe rederijen betrokken.

Vergaderzalen

Gebouw 030
Het Evenementencentrum bevindt zich op de eerste ver-
dieping van gebouw 030. Het Evenementencentrum biedt 
ruimte aan maximaal 565 personen in verschillende zalen. 
De grote zaal is modulair in te delen in aparte ruimtes en
in diverse opstellingen. Daarnaast zijn er meerdere kleine 
vergaderzalen (variërend van 10 to 12 personen) en een 
multifunctionele ruimte. Alle zalen kunnen worden uitgerust 
met diverse multimedia- en ICT-ondersteuning, zoals een 
beamer, televisie, whiteboard of flip-over en conferentie- of 
vergadermicrofoons. In het Evenementen Centrum is WIFI 
met internet aanwezig. Voor recepties en bijeenkomsten 
bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van de foyer of 
een van de bars. De catering is hier conform de banqueting-
map van Paresto. Uiteraard is er ook maatwerk mogelijk.

Voorwerf, gebouw 003
Waar vroeger de Admiraliteit van Amsterdam vergaderde, zijn twee zalen gerealiseerd met een vaste ver-
gaderopstelling. De Kattenburgerzaal biedt ruimte voor maximaal 24 personen. De Wittenburgzaal heeft een 
capaciteit voor 14 personen. In de Kattenburgerzaal is tevens een zithoek aanwezig. Ook hier zijn de zalen 
uitgerust met diverse multimedia en ICT- ondersteuning, zoals een beamer, televisie, whiteboard of flip-over 
en conferentie- of vergadermicrofoons. Naast vergaderarrangementen is de catering in dit gebouw beperkt. 
U kunt in dit gebouw geen warme maaltijden of buffetten bestellen.
 

Gebouw 028/029
Tegenover het evenementencentrum, in gebouw 028/029, is een drietal volledig uitgeruste vaste vergader-
zalen ter beschikking voor maximaal 18 personen per zaal. Behalve vergaderarrangementen is de catering in 
dit gebouw beperkt. U kunt in dit gebouw geen warme maaltijden of buffetten bestellen. 

Gebouw 025
In 2012 opgeleverd ligt aan het water het vernieuwde gebouw 025. Naast legering en de All Ranks bar is in dit 
gebouw ook een multifunctionele zaal gerealiseerd die in te delen is in twee aparte ruimtes en met diverse
opstellingen. De zalen kunnen worden voorzien van alle multimedia ondersteuning. De naastgelegen bar kan 
bij de zaal getrokken worden om presentatie of conferentie op een gepaste wijze af te sluiten (tot 18:00 op 
werkdagen). De moderne bar die aan het water gelegen is, vormt een prachtige locatie voor de ontspannen 
omlijsting van uw evenement.  
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Kromhout Kazerne, Utrecht
De Kromhout Kazerne is gesitueerd aan de oostkant van Utrecht en kan met recht gezien worden als een 
architectonische ‘parel’. Het complex is een modern kantorenpark met een transparante, groene uit-
straling en biedt onderdak aan het nieuwe hoofdkwartier van de Koninklijke Landmacht, de hoofdzetel 
van het Commando DienstenCentra en onderdelen van de Defensie Materieel Organisatie. Naast kantoren 
zijn ook sportfaciliteiten, een parkeergarage, een uitgebreid vergadercentrum en mogelijkheden voor 
legering gerealiseerd. Het complex is tot stand gekomen door middel van een Publiek Private Samen-
werking (PPS). Reserveringen plaatst u niet via een Service Balie CDC, maar bij de Front Office van 
Komfort.

Adres
Kromhout Kazerne 
Herculeslaan 1 
3584 AB Utrecht

Contact
Telefoon Front Office Komfort: 030-2180000 
E-mailadres:  Frontoffice@ebvkomfort.nl

Parkeren
Personen in het bezit van een defensiepas kunnen, mits hiervoor geautoriseerd, direct de ondergrondse 
parkeergarage inrijden. Bezoekers parkeren tijdelijk op het voorterrein bij de hoofdingang van het 
complex en melden zich eerst aan bij de Complexreceptie alvorens zij doorverwezen worden naar een 
parkeerplek. Op ‘de Strip’ zijn parkeerplaatsen gereserveerd voor mindervalide medewerkers. Voor aan-
gemelde bezoekers kan door de contactpersoon van de bezoeker een parkeerplek gereserveerd worden 
bij de Front Office. 

Sportfaciliteiten
De Kromhout Kazerne biedt u de mogelijkheid om binnen en buiten op het complex te sporten. Tijdens 
de openingstijden kan (onder begeleiding) gebruik worden gemaakt van de fitnessruimte, sporthal en 
sportvelden buiten. Zowel individueel sporten als groepstraining is mogelijk. Aanmelding voor deelname 
aan sportactiviteiten (al dan niet met begeleiding) of voor het reserveren van een sportvoorziening kunt 
u indienen bij de Front Office.
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Vergaderzalen
De Kromhout Kazerne biedt uitgebreide mogelijkheden tot vergaderen. De vergaderruimten zijn  
gesitueerd in het vergadercentrum (VO5) en verdeeld over de kantoorgebouwen.

In totaal zijn er:
•	 24	vergaderruimten	voor	maximaal	15	personen;	
•	 9	vergaderruimten	(waarvan	1	instructieruimte)	voor	20	personen;
•	 1	vergaderruimte	voor	maximaal	30	personen;
•	 3	vergaderruimten	voor	maximaal	40	personen;
•	 Een	multifunctionele	ruimte	voor	maximaal	220	personen	(opdeelbaar	in	2	zalen).

Alle vergaderruimten zijn voorzien van audiovisuele middelen. Daarnaast zijn ze uitgevoerd met een 
desktop, mulan-aansluiting, beveiligd internet, projectiemateriaal, whiteboard, telefoon en televisie. Voor 
vergaderingen waarbij bezoekers zijn uitgenodigd, wordt geadviseerd gebruik te maken van vergader-
ruimten in het vergadercentrum in V05 of in K02. In de vergaderruimten kunt u gebruik maken van diverse 
cateringmogelijkheden. Komfort biedt u een ruime keuze aan producten en arrangementen, inclusief 
veteranenarrangementen. Raadpleeg hiervoor de banquetingmap van Komfort op intranet: 
http://intranet.mindef.nl/cdc/khk/index.aspx

Vossegatzaal 
De Vossegatzaal is een horecavoorziening met een ander assortiment dan in het bedrijfsrestaurant. Deze 
locatie is uitermate geschikt voor het houden van recepties, borrels, buffetten en dergelijke. De Vossegat-
zaal vindt u op de begane grond van gebouw K-9 (K-10) met aansluitend een buitenterras aan het water. 
Ook is een verdieping beschikbaar zodat u met uw gezelschap afgescheiden van het restaurantgedeelte 
kunt zitten.

Bomvrije ruimte
De Kromhout Kazerne herbergt drie rijksmonumenten: de tamboershut, de bomvrije wachtruimte en de 
brug met de twaalf gaten. In de bomvrije ruimte kunt u borrels en recepties organiseren tot maximaal 100 
personen.

Bar 
In de aanwezige bar worden alcoholische en niet-alcoholische dranken geserveerd en koude en 
warme snacks. Tijdens de openingstijden is er personeel aanwezig. 

Openingstijden
Vergadercentrum:   Maandag t/m vrijdag 06:30-19:30 uur
Sport (binnen en buiten):  Maandag t/m donderdag 06:30-21:00 uur 
   Vrijdag 06:30-18:00 uur
Bar:    Maandag t/m donderdag 19:00-23:00 uur 
   Vrijdag 16:30-19:30 uur 
   Zondag 21:00-23:00 uur 
Restaurant:   Maandag t/m vrijdag 07:00-19:00 uur 
Front Office:   Maandag t/m vrijdag 07:00-18:00 uur

Kromhout Kazerne, Utrecht
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Camp New Amsterdam, Huis ter Heide
Vliegbasis Soesterberg was de bakermat van de militaire luchtvaart in Nederland; in 1913 maakte de 
Luchtvaartafdeling (LVA) van Defensie hier haar eerste vluchten. Vanwege bezuinigingen, is de basis in 
november 2008 gesloten. Echter, het militaire kamp in het zuidwesten van de vliegbasis, Camp New Am-
sterdam, is nog steeds eigendom van Defensie. 

Adres
Camp New Amsterdam
Ingang Dolderseweg 34
3712 BR Huis ter Heide

Contact
Telefoon Service Balie CNA: 0346 - 338364
E-mailadres:   Servicebalie.CNA.Soesterberg@mindef.nl

Villa, Camp New Amsterdam
Deze mooie authentieke villa heeft in het verleden verschillende functies gehad. Het heeft lange tijd 
gefungeerd als commandantenwoning, maar ook als officiersmess. Na lange tijd leeg te hebben gestaan, 
kreeg de villa een nieuwe inrichting en is inmiddels te boeken voor diverse doeleinden. In de villa treft u 
een kleine bar aan, een vergaderruimte en een gezellig zitje. Vanwege de rustige ligging is het een perfecte 
locatie om te vergaderen, maar de locatie leent zich ook prima voor borrels en recepties. Het is zelfs 
mogelijk om met maximaal 12 personen te overnachten; op de bovenverdiepingen zijn namelijk 6 slaap-
kamers gecreëerd. In de villa kunt u genieten van diverse vergaderarrangementen, lunches en catering 
voor borrels en recepties. Defensiepersoneel vanaf de rang van kapitein, of burgerpersoneel vanaf schaal 
10 kan gebruik maken van deze locatie.
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Soort ruimte:  Deze ruimte is geschikt voor vergaderingen, kleine recepties, socials en exclusieve  
  diners.
Capaciteit:  Als vergaderruimte is de ruimte geschikt voor maximaal 32 personen. Als receptie- 
  ruimte is de ruimte geschikt voor 40 personen. Voor diners is het maximale aantal  
  30 personen.
Opstelling: De vergaderruimte heeft een vaste opstelling in carrévorm.
Voorzieningen: Standaard aanwezig in deze ruimte: beamer, projectiescherm, flipover, desktop en 
  geluidsapparatuur. Op verzoek kunt u in deze zaal  tevens beschikken over een 
  katheder en microfoon. 
Catering:   In deze ruimte kunt u gebruikmaken  van diverse vergaderarrangementen, lunches en/ 
  of warme maaltijden in buffetvorm. Een diner kan helaas niet gecombineerd worden  
  met een vergadering.
Parkeren:  In de directe omgeving zijn 25 parkeerplekken gecreëerd.
Legering:   De villa beschikt over zes mooie hotelkamers met een 2-persoons boxspring   
  en een uitgebreide badkamer. 
Bijzonderheid:  Indien u een activiteit op deze locatie organiseert, dan dient u bedrijfshulpverlening  
  aan te vragen bij de Service balie CDC. De medewerkers van de Service Balie CDC  
  informeren u hierover graag.

Tip: Vanaf het najaar 2014 kunt u uw activiteit tevens combineren met een bezoek aan het nieuwe Nationaal Militair 
Museum (NMM). Dan opent dit museum op de voormalige vliegbasis Soesterberg de deuren voor het publiek.

Camp New Amsterdam, Huis ter Heide
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De Brik
Zoekt u een representatieve ruimte om te vergaderen en daarna af te sluiten met een borrel? Denkt u dan 
eens aan De Brik. Dit gebouw herbergt een groot modern bedrijfsrestaurant, diverse vergaderzalen en 
‘messes’ die bij uitstek geschikt zijn voor recepties, borrels en andere bijeenkomsten. Wilt u in De Brik een 
receptie houden met een groot aantal mensen? Geen probleem; de vergaderzalen en de messes kunnen 
aan elkaar gekoppeld worden zodat u er ook met groot gezelschap terecht kunt tot maximaal 300 perso-
nen. De medewerkers van Service Balie CDC informeren u graag over de mogelijkheden.

Officiersmess
Soort ruimte: Deze ruimte is geschikt voor recepties, borrels en diners. Deze ruimte is  
  voorzien van een bar en heeft 80 zitplaatsen, inclusief 30 barkrukken.
Capaciteit: Voor een receptie is de ruimte geschikt voor maximaal 100 personen. Als u   
  in deze ruimte een buffet organiseert, dan kunt u er met maximaal 80   
  personen terecht. Wenst u een diner in deze ruimte? Dat kan wanneer uw   
  gezelschap uit maximaal 60 personen bestaat. 
Catering:  In deze ruimte kunt u gebruik maken van diverse banquetingarrangementen. Ook  
  kunt u met uw gezelschap gebruikmaken van het bedrijfsrestaurant.
Parkeren:  Nabij gebouw De Brik vindt u uitgebreide parkeermogelijkheden. 
Bijzonderheid: Aan deze ruimte is een terras gelegen.

Korporaalsmess
Soort ruimte: Vergaderlocatie
Capaciteit: De vergaderzaal heeft een capaciteit van maximaal 30 personen.
Opstelling:  De stoelen in deze zaal staan in een vaste bioscoopopstelling. 
Catering:   In deze ruimte kunt u gebruik maken van diverse banquetingarrangementen. Ook  
  kunt u met uw gezelschap gebruikmaken van het bedrijfsrestaurant.

Bar OO mess
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Voorzieningen:  Standaard aanwezig in deze ruimte: projectiescherm en beamer. Op    
  verzoek kunt u in deze zaal beschikken over: flipover, whiteboard,    
  katheder, microfoon en technische ondersteuning.
Parkeren:  Nabij gebouw De Brik vindt u uitgebreide parkeermogelijkheden. 
Bijzonderheid: Aan deze ruimte is een terras gelegen.

Chinookzaal
Soort ruimte: Vergaderlocatie
Capaciteit: Standaard staan de stoelen in vergaderopstelling. In deze opstelling heeft   
  de zaal een maximale capaciteit van 30 personen. Wanneer de stoelen in   
  bioscoopopstelling worden opgesteld, dan kunt u in deze zaal terecht met   
  maximaal 50 personen.
Catering:   In deze ruimte kunt u gebruik maken van diverse banquetingarrangementen. Ook  
  kunt u met uw gezelschap gebruikmaken van het bedrijfsrestaurant.
Voorzieningen:  Standaard aanwezig in deze ruimte: projectiescherm en beamer. Op    
  verzoek kunt u in deze zaal beschikken over: flipover, whiteboard,    
  katheder, microfoon en technische ondersteuning.
Parkeren:  Nabij gebouw De Brik vindt u uitgebreide parkeermogelijkheden. 
Bijzonderheid: Aan deze ruimte is een terras gelegen.

Cougarzaal
Soort ruimte: Vergaderlocatie
Capaciteit: Standaard staan de stoelen in vergaderopstelling. In deze opstelling heeft   
  de zaal een maximale capaciteit van 30 personen. Wanneer de stoelen in   
  bioscoopopstelling worden opgesteld, dan kunt u in deze zaal terecht met   
  maximaal 50 personen.
Catering:   In deze ruimte kunt u gebruik maken van diverse banquetingarrangementen. Ook  
  kunt u met uw gezelschap gebruikmaken van het bedrijfsrestaurant.
Voorzieningen:  Standaard aanwezig in deze ruimte: projectiescherm en beamer. Op    
  verzoek kunt u in deze zaal beschikken over: flipover, whiteboard,    
  katheder, microfoon en technische ondersteuning.
Parkeren:  Nabij gebouw De Brik vindt u uitgebreide parkeermogelijkheden. 
Bijzonderheid: Aan deze ruimte is een terras gelegen.

Tip: Vanaf het najaar 2014 kunt u uw activiteit op 
deze kazerne tevens combineren met een bezoek 
aan het nieuwe Nationaal Militair Museum (NMM). 
Dan opent dit museum op de voormalige vliegbasis 
Soesterberg de deuren voor het publiek. 

Cougarzaal
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Du Moulinkazerne, Soesterberg
Deze landmachtkazerne ligt in het noordoosten van de provincie Utrecht tussen Amersfoort, Zeist en Soest, dus 
perfect centraal gelegen. De locatie biedt niet alleen mogelijkheden om te vergaderen, ook kunt u er terecht voor het 
organiseren van een groot evenement zoals een bedrijfsfeest. Vanaf het najaar 2014 kunt u uw activiteit tevens combi-
neren met een bezoek aan het nieuwe Nationaal Militair Museum (NMM). Dan opent dit museum op de voormalige 
vliegbasis Soesterberg de deuren voor het publiek. 

Adres
Du Moulinkazerne    
Zeisterspoor 19
3768 AL Soesterberg

Contact
Telefoon Service Balie CDC:  033 - 466 2000
E-mailadres:   Servicebalie.Zeisterspoor@mindef.nl

Gebouw D11
Dit gebouw bestaat uit twee gedeeltes; het theater en het grand café. Het theater is een perfecte locatie voor het 
geven van een lezing, een voorlichting, borrel of receptie. Het is zelfs een ideale locatie voor het organiseren van 
een bedrijfsfeest. In het grand café kunt u onder het genot van een hapje en drankje heerlijk napraten met uw 
gezelschap. Ook is het grand café zeer geschikt voor het houden van recepties. In de zomer kunt u gebruik maken 
van het aangrenzende terras. 

Theaterzaal
Capaciteit: Maximaal 200 personen
Indeling: In deze nette, moderne ruimte bevindt zich een groot podium.
Voorzieningen: In deze ruimte is geluidsapparatuur aanwezig. Op verzoek kunt u in deze ruimte    
 tevens beschikken over: projectiescherm, beamer, flipover, whiteboard, katheder,   
 microfoon en technische ondersteuning.
Catering:              In deze ruimte kunt u gebruik maken van diverse banquetingarrangementen in buffetvorm. 
Parkeren:                    In de nabije omgeving van het gebouw treft u uitgebreide parkeermogelijkheden aan.
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Grand café
Capaciteit: Maximaal 100 personen
Indeling:                     Deze nette, moderne ruimte beschikt over een bar en heeft aangrenzend    
 een terras. De ruimte is voorzien van moderne zithoekjes. 
Voorzieningen: In deze ruimte is standaard (beperkte) geluidsapparatuur aanwezig. 
Catering:                   In deze ruimte kunt u gebruik maken van diverse banquetingarrangementen in buffetvorm. 
Parkeren:                     In de nabije omgeving van het gebouw treft u uitgebreide parkeermogelijkheden aan.

Gebouw D25
Vergaderzaal ‘Het Witte Huis’ is een ideale vergaderlocatie met veel privacy. De ruimte biedt capaciteit voor 
maximaal 28 personen. De zaal is representatief en voldoet aan alle eisen qua technische ondersteuning.

Soort ruimte:  Vergaderlocatie
Capaciteit:  Maximaal 28 personen
Voorzieningen:  Standaard aanwezig in deze ruimte: projectiescherm en beamer. Op verzoek kunt u in zaal 
beschikt over:  flipover, whiteboard, katheder, microfoon en technische ondersteuning.
Catering:  In deze ruimte kunt u gebruik maken van diverse banquetingarrangementen. 
Parkeren:  In de nabije omgeving van het gebouw treft u uitgebreide parkeermogelijkheden aan.
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Korporaal van Oudheusdenkazerne, Hilversum
Deze kazerne is in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers gebouwd om als onderkomen te dienen voor de 
militairen die op het vliegveld Hilversum te werk waren gesteld. Om het gebouw niet op te laten vallen, werd 
gekozen voor een bouwstijl zoals in de omgeving van de Loosdrechtse Plassen gebruikelijk was, boerderijstijl 
en smalle wegen. De kazerne is centraal gelegen in het groene hart van Nederland en ligt midden in de bossen 
verscholen. De bosrijke omgeving is uitermate geschikt om te wandelen of te fietsen. Zo kunt u uw festiviteit 
aanvangen of afsluiten met een ontspannen activiteit. Tevens bestaat de mogelijkheid om in de avonduren op de 
kazerne te sporten of op het naastgelegen vliegveld Hilversum een kijkje te nemen naar de kleine privévliegtuig-
jes  of het parachutespringen. 

Adres
Korporaal van Oudheusden Kazerne
Noodweg 37
1213 PW Hilversum

Contact
Telefoon Service Balie CDC:  035 - 5774300
Emailadres:   servicebalie.Hilversum@mindef.nl

Gebouw 29, KEK-gebouw
Zoekt u een locatie waar u in een representatieve omgeving kunt vergaderen? Of een geschikte plek voor uw lezing 
of symposium? Het KEK-gebouw biedt u volop mogelijkheden. Het is zelfs mogelijk om in dit gebouw een groot 
evenement te organiseren. Tussen het bedrijfsrestaurant en de Baron D.J. Larreyzaal, kan de tussenwand verwijderd 
worden. Op deze manier ontstaat een ruimte waar u terecht kunt met een gezelschap tot maximaal 400 personen. 
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Aletta Jacobszaal
Soort ruimte: Evenementen-/ voorlichtingszaal
Capaciteit: Maximaal 200 personen
Indeling: Deze gezellige ruimte bevindt zich op de begane grond. Achter in de zaal treft u een  
 kleine gecreëerde bar aan.  
Voorzieningen:        In deze ruimte is geluidsapparatuur aanwezig. Op verzoek kunt u in deze ruimte  
 beschikken over: projectiescherm, beamer, flipover, whiteboard, katheder, geluids-
 apparatuur, microfoon, Mulanaansluiting (zelf laptop meenemen) en technische   
 ondersteuning.
Catering:         In deze ruimte kunt u gebruik maken van diverse banquetingarrangementen.
Parkeren:                  U kunt parkeren op het nabij gelegen parkeerterrein direct bij de ingang. Op aan- 
 vraag kunt u parkeren op het naast het KEK-gebouw gelegen ‘square’. 

Baron D.J. Larreyzaal
Soort ruimte:            Banquetingzaal
Capaciteit: Maximaal 150 personen
Bijzonderheid:        Deze ruimte is vooral geschikt voor het houden van lunch- of dinerbuffetten.  
Voorzieningen:         Op verzoek kunt u in deze ruimte beschikken over: projectiescherm, beamer, flipover,  
 whiteboard, katheder, geluidsapparatuur, microfoon en technische ondersteuning.
Catering:                     Naast diverse buffetten, kunt u in deze ruimte ook gebruik maken van alle  
 banquetingarrangementen, inclusief barbecues. 
Parkeren:                  U kunt parkeren op het nabij gelegen parkeerterrein direct bij de ingang. Op aanvraag 
 kunt u parkeren op het naast het KEK-gebouw gelegen ‘square’. 

Convenantzaal
Soort ruimte:             Vergaderzaal
Capaciteit:                  Maximaal 20 personen
Bijzonderheid:           In deze representatieve vergaderzaal treft u een grote generaalstafel aan. 
Voorzieningen:        Standaard aanwezig in deze ruimte: beamer, projectiescherm, Mulanaansluiting,  
 whiteboard, katheder, microfoon, geluidsapparatuur en technische ondersteuning. 
  

Aletta Jacobszaal
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Catering:                   In deze ruimte kunt u gebruikmaken van diverse koffievoorzieningen, beperkte lunches en  
 kleinschalige barbecues.
Parkeren:           U kunt parkeren op het nabij gelegen parkeerterrein direct bij de ingang. Op aanvraag kunt  
 u parkeren op het naast het KEK-gebouw gelegen ‘square’.

Henry Dunantzaal
Soort ruimte:           Bar
Capaciteit:                  Maximaal 50 personen
Bijzonderheid:          Deze ruimte is geschikt voor recepties, borrels, en andere activiteiten met een kleinschalig  
 karakter.  
Voorzieningen:         Op verzoek kunt u beschikken over een katheder, microfoon en technische onder steuning.  
 De bar heeft een vaste opstelling van zitjes en fauteuils. 
Catering:                    In deze ruimte kunt u gebruik maken van koffievoorziening of in overleg beperkte lunches,  
 buffetten en kleinschalige barbecues.
Parkeren:                     U kunt parkeren op het nabij gelegen parkeerterrein direct bij de ingang. Op aanvraag kunt  
 u parkeren op het naast het KEK-gebouw gelegen ‘square’.

Evenementenzaal
Soort ruimte:  De zaal is geschikt voor evenementen zoals recepties, voorlichtingen,  diploma-uitreikingen etc. 
Capaciteit: Maximaal 150 personen
Bijzonderheid: De evenementenzaal en de bar Zoutwaterhoek zijn doormiddel van een schuifwand aan   
 elkaar verbonden.
Opstelling: De tafels en stoelen hebben geen vaste opstelling. U kunt de zaal laten inrichten naar wens. 
Voorzieningen:  Op verzoek kunt u in deze zaal beschikken over een beamer en projectiescherm, laptop   
 aansluiting (laptop zelf meenemen), geluidsapparatuur, katheder, microfoon, flip-over,   
 statafels en technische ondersteuning.  
Catering: U kunt in deze zaal gebruikmaken van koffievoorzieningen en beperkte lunchbuffetten. 
Parkeren:  U kunt parkeren op het nabij gelegen parkeerterrein direct bij de ingang. Op verzoek kunt u  
 parkeren op het naast het KEK-gebouw gelegen ‘square’.

Bar Zoutwaterhoek
Soort ruimte: Bar
Capaciteit: Maximaal 150 personen
Bijzonderheid: De Evenementenzaal en de bar Zoutwaterhoek zijn doormiddel van een   
 schuifwand aan elkaar verbonden. In de avonduren zijn er helaas beperkte mogelijkheden 
 tot wijzigingen, aangezien de bar gebruikt wordt als avondbar voor de vaste basispopulatie.
Opstelling: Vaste bar met zitjes in combinatie met tafels en stoelen die u kunt opstellen naar wens.   
 Tevens zijn er 2 biljarts aanwezig.
Voorzieningen:  Op verzoek kunt u in deze ruimte beschikken over een beamer en projectiescherm, laptop- 
 aansluiting (laptop zelf meenemen), televisie, geluidsapparatuur, katheder, microfoon,   
 flip-over, statafels en technische ondersteuning.  
Catering: U kunt in deze ruimte gebruik maken van koffievoorzieningen.  Op de 1e etage zijn er in   
 overleg mogelijkheden voor een kleinschalige barbecue. 
Parkeren:  U kunt parkeren op het nabij gelegen parkeerterrein direct bij de ingang. Op verzoek kunt u  
 parkeren op het naast het KEK-gebouw gelegen ‘square’.
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Geneeskundig Museum 
Op de kazerne bevindt zich een Geneeskundig Museum die door vrijwilligers wordt gerund. Deze 
vrijwilligers (veelal artsen en/of ander medisch personeel) bieden u een kijkje in de geschiedenis van de 
Nederlandse Militaire Geneeskunde. Uw activiteit kan gecombineerd worden met een bezoek aan dit 
museum. U kunt hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer: 035 - 5774201 (alleen op woensdag 
bereikbaar). Het museum is alleen op woensdag geopend of op afspraak.

Nationaal Militair Museum
De kazerne ligt op een korte rijafstand van het nieuwe Nationaal Militair Museum in Soesterberg (NMM). 
Vanaf het najaar 2014 kunt u uw activiteit op deze kazerne tevens combineren met een bezoek aan dit 
nieuwe museum. 

Paleis Soestdijk
Op een korte rijafstand van de kazerne, ligt paleis Soestdijk. Nu het Paleis Soestdijk niet meer wordt 
bewoond door leden van de Koninklijke familie, wordt een passende bestemming gezocht voor dit 
rijksmonument. In afwachting van een nieuwe bestemming zijn het paleis en de tuin tijdelijk open-
gesteld voor publiek. Naast rondleidingen op de vrijdag, zaterdag en zondag worden er ook culturele 
publieksevenementen, zoals muziekavonden, thematische lezingen, en tentoonstellingen gehouden. 
Toegangskaarten voor de rondleidingen en arrangementen moeten vooraf worden gereserveerd. Hier-
voor kunt u terecht op de website van Paleis Soestdijk, www.paleissoestdijk.nl



Militair Revalidatie Centrum, Doorn
In een prachtige bosrijke omgeving in Doorn, op de zuidflank van de Utrechtse Heuvelrug, ligt landgoed 
Aardenburg met de gelijknamige villa uit 1861. Villa Aardenburg is in 1861 gebouwd door de Amsterdamse 
bankier Jan van Eeghen als zomerzitting voor zijn familie. De Villa is genoemd naar de geboortestreek 
van zijn voorouders in Zeeuws Vlaanderen. De villa is sinds 60 jaar in gebruik bij het Militair Revalidatie 
Centrum (MRC) in Doorn. De villa is enige jaren geleden geheel gerenoveerd. De toegang tot de villa is 
enigszins beperkt. Toegang wordt alleen verleend aan medewerkers van een zorggerelateerde defensie-
instelling of na akkoord van commandant MRC. Toestemming kunt u aanvragen bij de Service Balie CDC. 

Adres
Militair Revalidatie Centrum
Kortemolenweg 3
3941 PW Doorn

Contact
Telefoon Service Balie CDC: 0343-598668
E-mailadres:   Servicebalie.Doorn@mindef.nl

De representatieve ruimtes op de begane grond hebben de functie van vergader- en ontvangstruimte. In 
de villa vindt u drie vergaderruimtes waarvan een met een aangrenzende ontvangstruimte en een met een 
aangrenzend prieel. Daarnaast beschikt het gebouw over een foyer en een bibliotheek. 

Vergaderzaal 6
Soort ruimte:  Vergaderzaal
Capaciteit:  Maximaal 20 personen                                 
Opstelling: De tafels en stoelen in deze ruimte hebben een vaste carréopstelling.
Voorzieningen: Standaard aanwezig in deze ruimte: projectiescherm en beamer. Op verzoek kunt u 
  in deze zaal beschikken over: flipover, whiteboard, katheder, microfoon en technische  
  ondersteuning.  d
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Catering:   In deze ruimte kunt u gebruik maken van diverse banquetingarrangementen. 
Parkeren:   Bij de villa treft u diverse parkeerplekken aan. Daarnaast zijn op het terrein van MRC  
  uitgebreide parkeermogelijkheden.

Vergaderzaal 9
Soort ruimte:  Vergaderzaal/filmzaal
Capaciteit:  Maximaal 49 personen in bioscoopopstelling.                          
Opstelling: De stoelen in deze zaal staan standaard in bioscoopopstelling. Op verzoek is carré- 
  opstelling of U-vorm ook mogelijk. 
Voorzieningen: Standaard aanwezig in deze ruimte: projectiescherm en beamer. Op verzoek kunt u in  
  deze zaal beschikken over: flipover, whiteboard, katheder, microfoon en technische  
  ondersteuning.  
Catering:   In deze ruimte kunt u gebruikmaken van diverse banquetingarrangementen. Door  
  middel van openslaande deuren komt u in het aangrenzende prieel terecht. Deze plek  
  is daarom ook zeer geschikt voor het houden van een barbecue. 
Parkeren:   Bij de villa treft u diverse parkeerplekken aan. Daarnaast zijn op het terrein van MRC  
  uitgebreide parkeermogelijkheden.
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Gebouw 29
Wilt u een receptie geven voor een groot gezelschap? Dan kunt u in gebouw 29 terecht op het terrein 
van het Militair Revalidatie Centrum. Net als villa Aardenburg ligt dit gebouw in een prachtige bosrijke 
omgeving. De kantine is een perfecte plek voor het organiseren van borrels en recepties tot maximaal 
250 personen. Aangrenzend aan de kantine ligt de presentatieruimte. De geluidsdichte wand van de ver-
gaderruimte kan open zodat de ruimte bij de kantine kan worden gevoegd. 

Presentatieruimte
Soort ruimte:  Vergaderzaal
Capaciteit:  U kunt in deze zaal met 25 personen vergaderen. Indien de stoelen in bioscoop  - 
  opstelling worden gezet dan kunt u hier met maximaal 40 personen terecht.
Opstelling: De tafels en stoelen in deze zaal staan standaard in U-vorm opgesteld. Op verzoek is  
  een bioscoopopstelling ook mogelijk. 
Voorzieningen: In deze ruimte kunt u op aanvraag gebruik maken van voorzieningen als: flipover,  
  projectiescherm, beamer, geluidsapparatuur, televisie, DVD, katheder, microfoon en  
  technische ondersteuning.
Catering:   In deze ruimte en in de aangrenzende kantine kunt u gebruikmaken van diverse 
  banquetingarrangementen.
Parkeren:   Op het terrein van MRC treft u uitgebreide parkeermogelijkheden aan.
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Kasteel van Breda
Hendrik III van Nassau verbouwde het oorspronkelijke Kasteel van Breda in 1536 tot renaissancepaleis. 
In 1695 maakt Stadhouder-koning Willem III de verbouwing af en noemt het Prinsenhof. Koning Willem I 
stelde deze Prinsenhof in 1826 ter beschikking aan de Koninklijke Militaire Academie en die bewoont het 
tot de dag van vandaag. Het is een prachtig, statig gebouw met een rijke traditie. In de diverse gebouwen 
op het terrein van het Kasteel van Breda zijn locaties beschikbaar voor ontvangsten, recepties en vergade-
ringen. De namen van de zalen herinneren aan de lange geschiedenis. Zo is de Grote Zaal de voormalige 
Ridderzaal en is in de Nassauzaal de band met het Koningshuis goed voelbaar. Het kasteel behoort tot de 
Top 100 der Nederlandse UNESCO-monumenten.

Adres
Nederlandse Defensie Academie Breda
Kraanstraat 4 
4811 MA Breda

Contact 
Telefoon Service Balie CDC: 076 – 5273002
E-mailadres:  Servicebalie.Breda.NLDA@mindef.nl

Locatie
Uniek aan het Kasteel van Breda zijn de zalen die gebruikt kunnen worden voor vergaderingen en bijeen-
komsten. Deze hebben alle zeer bijzondere namen. Waar anders is het mogelijk om af te spreken in de 
Granaattoren? Of wat dacht u van uw feest te organiseren in de Pretzaal? De diverse zalen in het Kasteel 
van Breda zijn vooral geschikt voor grote gezelschappen. Wilt u een van de zalen reserveren op deze loca-
tie? Neemt u dan bij voorkeur telefonisch contact op met de Service Balie CDC.

Omgeving
Op het terrein van de Koninklijke Militaire Academie is veel te zien. Zoveel zelfs dat er speciale rondleidin-
gen gegeven worden waarbij verteld wordt over de geschiedenis van het kasteel en de overige gebou-
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wen. Bijzonder is bijvoorbeeld het Huis van Brecht, het oudste stenen huis van Breda uit de tweede helft van de 
veertiende eeuw. Eind vorige eeuw is het huis geheel gerestaureerd. In de kelder van het Huis van Brecht zijn de 
resultaten van archeologische onderzoek te bezichtigen. Eenmaal uitgekeken is het slechts de poort uit om in de 
binnenstad van het Breda te komen. Breda is een typisch Brabantse, Bourgondische stad met talloze cafeetjes, 
restaurants en terrasjes. Daarnaast is het een gezellige winkelstad met markten en pleintjes.

Parkeren
Er is voldoende parkeerruimte op eigen terrein.

Grote zaal
Soort ruimte:  Verblijfsruimte cadetten
Capaciteit:  Maximaal 500 personen
Voorzieningen:  Standaard aanwezig in deze ruimte:   
  geluidsapparatuur, katheder en
  microfoon. Op verzoek kunt u in deze   
  zaal beschikken over diverse  
  audiovisuele middelen.
Catering:   In deze ruimte zijn diverse  
  banquetingactiviteiten mogelijk.
Bijzonderheid: Deze zaal kunt u in uitzonderlijke   
  gevallen reserveren met toestemming   
  van het cadettencorps en commandant  
  KMA. Deze toestemming kunt u  
  aanvragen via de Service Balie CDC.

Nassauzaal
Soort ruimte:  Kantine
Capaciteit:  Maximaal 150 personen
Voorzieningen:  Standaard aanwezig in deze ruimte: geluidsapparatuur, katheder en
  microfoon. Op verzoek kunt u in deze zaal beschikken over diverse audiovisuele middelen.
Catering:   In deze ruimte zijn diverse banquetingactiviteiten mogelijk.
Bijzonderheid: Deze zaal kunt u reserveren met toestemming van commandant NLDA. Deze  
  toestemming kunt u aanvragen via de Service Balie CDC.

Academiezaal
Soort ruimte:  Vergaderzaal
Capaciteit:  Maximaal 18 personen
Opstelling:  De tafels en stoelen in deze ruimte hebben een vaste carréopstelling.
Voorzieningen:  Standaard aanwezig in deze ruimte: beamer en katheder. Op verzoek kunt u in deze  
   zaal beschikken over diverse audiovisuele middelen.
Catering:   Diverse vergaderarrangementen en lunches.

Hendrik III zaal
Soort ruimte:  Vergaderzaal
Capaciteit:  Maximaal 26 personen
Opstelling:  De tafels en stoelen in deze ruimte hebben een vaste carréopstelling.
Voorzieningen:  Standaard aanwezig in deze ruimte: beamer en katheder. Op verzoek kunt u in deze   
  zaal beschikken over diverse audiovisuele middelen zoals Video Teleconference (VTC).
Catering:   Diverse vergaderarrangementen en lunches.

bred
a

Academiezaal



40 Generaal Majoor de Ruyter van Steveninckkazerne, Oirschot

Generaal-Majoor de Ruyter van Steveninckkazerne, Oirschot
Deze kazerne ligt in het Noord-Brabantse Oirschot en behoort tot een van de grootste landmachtkazernes 
in Nederland. De kazerne is genoemd naar generaal-majoor A.C. de Ruyter van Steveninck, voormalig 
commandant van de Prinses Irene Brigade. De Oirschotse Heide wordt gebruikt als oefenterrein. 
De kazerne ligt vlakbij diverse uitvalwegen en is dus gemakkelijk bereikbaar.

Adres
Generaal-Majoor de Ruyter van Steveninckkazerne
Eindhovensedijk 42
5668 GN Oirschot

Contact
Telefoon Service Balie CDC: 040-26 64002 / 64003 / 64005
E-mailadres:   Servicebalie.Oirschot@mindef.nl

Gebouw 150 

Bar ‘De Treffer’
Deze gezellige bar kan voor meerdere doeleinden gebruikt worden. Denk bijvoorbeeld aan een  receptie, 
borrel of andere personeelsbijeenkomst. Bij mooi weer kunt u buiten genieten op het terras. Het organi-
seren van een barbecue behoort dus zeker tot de mogelijkheden. De ruimte kan tevens als VIP-ruimte 
gebruikt worden. 
Soort ruimte:  Bar
Capaciteit: Maximaal 64 personen
Voorzieningen: Standaard is aanwezig: geluidsapparatuur en microfoon. Op verzoek kunt u tevens  
  beschikken over een katheder en technische ondersteuning. 
Catering:  In deze ruimte kunt u genieten van diverse banquetingactiviteiten.
Parkeren:  U kunt gebruik maken van de nabij gelegen parkeerplaats. 
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Brabantzaal
Deze ruimte is speciaal geschikt voor het geven van presentaties. De zaal beschikt dan ook over uitge-
breide faciliteiten. Bij mooi weer kunt u tevens gebruik maken van het terras.  
Soort ruimte:  Presentatieruimte
Capaciteit:  Maximaal 58 personen
Opstellingen: Op verzoek zijn diverse opstellingen mogelijk: carré, U-vorm en bioscoop.
Voorzieningen: Standaard is in deze ruimte aanwezig: flipover, whiteboard, beamer, projectiescherm,  
  pc’s met mulan-aansluiting, geluidsapparatuur, katheder en microfoon. Op verzoek  
  kan technische ondersteuning worden geleverd. 
Catering:  In deze ruimte kunt u genieten van diverse banquetingactiviteiten.
Parkeren:  U kunt gebruik maken van de nabij gelegen parkeerplaats.

Rhinobar
Deze ruimte is zeer geschikt voor grote groepen; de ruimte kan worden uitgebreid tot een evenementen-
ruimte voor maximaal 650 personen.
Soort ruimte:  Bar/kantine
Capaciteit: Maximaal 160 personen
Voorzieningen: Beamer, projectiescherm, LCD-scherm, geluidsapparatuur, microfoon. Op verzoek  
  kunt u in deze zaal beschikken over een katheder en technische ondersteuning. 
Catering:  In deze ruimte kunt u genieten van diverse banquetingactiviteiten.
Parkeren:  U kunt gebruik maken van de nabij gelegen parkeerplaats.

Gebouw 146 
Deze representatieve locatie is zeer geschikt voor al uw conferenties, presentaties en personeelsbijeen-
komsten. De inventaris van deze zaal (apparatuur, meubilair, aankleding) is recent gemoderniseerd.
Soort ruimte: Conferentie-/filmzaal
Capaciteit: Maximaal 650 personen
Opstelling: De stoelen staan opgesteld in een vaste bioscoopopstelling.
Voorzieningen: Standaard is in de zaal aanwezig: flipover, projectiescherm, katheder, mulan-
  aansluiting en een LCD-scherm op het podium ten behoeve van de spreker. 
  Op verzoek kunt u beschikken over een beamer, geluidsapparatuur, microfoon 
  (draadloos + revers) en technische ondersteuning.
Catering:  Koffie- en theearrangementen.
Parkeren:  U kunt gebruik maken van de nabij gelegen parkeerplaats.

Ingang kazerne



Van Brederodekazerne, Vught
De Van Brederodekazerne in Vught is een uiterst representatieve locatie en daardoor zeer geschikt  voor 
seminars, vergaderingen, borrels en recepties*. De kazerne heeft een beladen historie; de door de  
Duitsers ontworpen gebouwen maakten deel uit van het concentratiekamp Vught. Nu is van die sfeer 
gelukkig niets meer te merken en is het fraaie gebouw J. een uiterst geschikte locatie voor diverse  
representatieve doeleinden. 

*Vanaf 1 januari 2013 is de Van Brederodekazerne een onbemande locatie voor wat betreft de cate-
ringdienstverlening van Paresto. Hierdoor zullen alle cateringverzoeken als maatwerk worden door-
belast aan de klant (met uitzondering van de gratis vergaderservices via automaten). 

Adres
Van Brederodekazerne
Lunettenlaan 102
5260 GC  Vught

Contact
Telefoon Service Balie CDC: 073 - 6882000
E-mailadres:   Servicebalie.Vught@mindef.nl

Omgeving
De van Brederodekazerne ligt in een bosrijke omgeving (Vughtse Heide) en grenst aan de recreatieplas 
De IJzeren Man. Op het terrein van de Van Brederodekazerne, in de voormalige kampkeukens, is het 
Geniemuseum gevestigd. Hier worden foto’s, uniformen, documenten en schaalmodellen tentoongesteld. 
Aan het einde van de Lunettenlaan staat het nationaal monument kamp Vught dat zeker een bezoek 
waard is. Vught ligt vlakbij de gezellige binnenstad van Den Bosch. In deze prachtige middeleeuwse stad 
kunt u varen over de stadsrivier de Binnendieze of een bezoek brengen aan de vesting. 
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Gebouw J
In gebouw J kunt u terecht in een van de representatieve vergaderzalen. Het is helaas niet mogelijk om de 
Vughterzaal en Brabantzaal te reserveren via het webportaal CDC Direct. Wilt u van deze zalen gebruikma-
ken, neemt u dan telefonisch contact op met de Service Balie CDC op deze locatie. U ontvangt dan van een 
van de medewerkers nadere informatie over de reserveringsmogelijkheden en de maatwerkkosten die 
eventueel gelden bij uw aanvraag. 

Brabantzaal 
Soort ruimte:  Ontvangsthal annex coffee corner
Capaciteit:  Maximaal 100 personen
Opstelling: Meubilair wordt niet uit de zaal geplaatst, maar kan op verzoek worden aangevuld  
  met 12 hoge zitplaatsen.
Voorzieningen: Indien gewenst kunt u in deze ruimte beschikken over: een muziekinstallatie,  
  whiteboard, katheder en microfoon.
Catering:  In deze ruimte kunt u terecht voor diverse banquetingactiviteiten*.
Parkeren:  U kunt gebruik maken van de nabij gelegen parkeerplaats.
Bijzonderheid:  De modern ingerichte ruimte is 159 m2, en voorzien van een bar. De ruimte is voorzien  
  van 4 lage salontafels met 16 fauteuils, 3 hoge tafels met 24 hoge stoelen en 3 kleine  
  statafels. De aanwezige verlichting is in sterkte regelbaar.

Garnizoenszaal
Soort ruimte:  Vergaderzaal
Capaciteit:  Maximaal 22 personen
Opstelling: In deze vergaderzaal is alleen een U-vorm opstelling mogelijk. 
Voorzieningen: In deze ruimte is een flipover, whiteboard, beamer, projectiescherm, desktop met  
  internet en katheder aanwezig. Indien gewenst kunt u in deze ruimte beschikken over  
  een microfoon, muziekinstallatie en technische ondersteuning. De aanwezige verlich- 
  ting is in sterkte regelbaar.
Catering:  In deze ruimte kunt u terecht voor diverse vergaderarrangementen en lunches*.
Parkeren:  U kunt gebruik maken van de nabij gelegen parkeerplaats.
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Brederodezaal
Soort ruimte:  Vergaderzaal
Capaciteit:  Maximaal 20 personen
Opstelling: In deze vergaderzaal is alleen een U-vorm opstelling mogelijk. 
Voorzieningen: In deze ruimte is standaard een flipover, whiteboard, beamer, projectiescherm, 
  desktop met internet en katheder aanwezig. Indien gewenst kunt u in deze ruimte  
  beschikken over een microfoon, muziekinstallatie en technische ondersteuning. De  
  aanwezige verlichting is in sterkte regelbaar.
Catering:  In deze ruimte kunt u terecht voor diverse vergaderarrangementen en lunches*.
Parkeren:  U kunt gebruik maken van de nabij gelegen parkeerplaats.

Vughterzaal
Soort ruimte:  Loungezaal
Capaciteit:  Maximale bezetting bij standaard gebruik is 10 personen. De maximale bezetting in  
  totaal is 18 personen. 
Opstelling: In deze ruimte is het niet mogelijk om te variëren in de opstelling van het meubilair.
Voorzieningen: In deze ruimte is een flipover, LCD-scherm, LAN-aansluiting en koelkast aanwezig.  
  Indien gewenst kunt u in deze ruimte beschikken over een whiteboard en technische  
  ondersteuning. De aanwezige verlichting is in sterkte regelbaar.
Catering:  In deze ruimte kunt u terecht voor diverse vergaderarrangementen en lunches*.
Parkeren:  U kunt gebruik maken van de nabij gelegen parkeerplaats.
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Legerplaats bij Oldebroek, ‘t Harde
Het uitzicht vanaf het terras van de Officierscantine in ’t Harde is on-Nederlands mooi. De kantine ligt op 
de top van de Woldberg (‘De Knobbel’) op de Legerplaats bij Oldebroek. De Legerplaats is eind 19e eeuw 
aangelegd toen de omliggende Oldebroekse Heide door het Rijk werd aangekocht voor schietoefeningen 
met kanonnen. De gebouwen zijn aangemerkt als rijksmonument. De Officierscantine kijkt uit over de 
bossen en de heide naar Flevoland. Omgeven door serres en terrassen is het een heerlijke locatie om 
zomers te vertoeven. Indrukwekkend zijn de glas in loodramen met daarin gegraveerd de namen van 
gevallen officieren. De Officierscantine is een zeer representatieve locatie voor diners, buffetten en 
recepties. Gespecialiseerd in het leveren van maatwerk speelt de catering in op de speciale wensen van 
de gastheer. De locatie is zeer geschikt voor (meerdaagse) teambuildingsactiviteiten vanwege de goede 
overnachtingsmogelijkheden op de legerplaats. Defensiepersoneel en derden (na toestemming van de 
accountmanager Baseco) mogen van deze locatie gebruikmaken. 

Adres
Legerplaats bij Oldebroek
Eperweg 149
8084 HE ‘t Harde

Contact
Telefoon Service Balie CDC: 0525 - 657740
E-mailadres:  Servicebalie.tHarde@mindef.nl

Gebouw 230, Officierscantine
Het centrale restaurant van de Officierscantine wordt over de gehele lengte geflankeerd door een serre. 
Deze heeft glazen schuifwanden die openen naar een groot terras dat geschikt is voor een barbecue. De 
aangrenzende bar met zijn donkere lederen fauteuils ademt de sfeer uit van een club. Ook de bar heeft 
een serre en een terras met uitzicht over bos en heide. Een gedeelte van deze serre functioneert als rokers- 
ruimte. Wandelen in de prachtige omgeving van de legerplaats is beperkt, omdat een groot gedeelte van 
het terrein oefenterrein is. Natuurlijk is wandelen op de nabijgelegen Veluwe wel mogelijk. 
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Restaurant
Capaciteit: Diner: maximaal 120 personen.
  Buffetten: maximaal 200 personen.
  Recepties: maximaal 300 personen.
Indeling:  Indien gewenst is de zaal te delen in twee afzonderlijke gedeeltes.
Voorzieningen:  Op aanvraag kunt u in deze ruimte beschikken over diverse audiovisuele middelen.
Catering:  Op deze locatie kunt u gebruikmaken van diverse banquetingactiviteiten. Indien u  
  andere wensen heeft dan is maatwerk ook mogelijk.                                      
Parkeren:  Er is ruime parkeergelegenheid op eigen terrein.

Bar
Deze locatie is geschikt voor al uw recepties en ontvangsten tot maximaal 100 personen.

Gebouw 236, kantine- en vergaderlocatie 

Blauwe zaal 
Soort ruimte:  Vergaderzaal
Capaciteit:  Maximaal 30 personen
Opstelling: Standaard staan de tafels en stoelen in deze zaal in vergaderopstelling. Eventueel  
  kunnen de stoelen in bioscoopopstelling neergezet worden. Dan is de zaal geschikt  
  voor maximaal 50 personen.
Voorzieningen: Op verzoek kunt in u in deze zaal beschikken over: flipover, whiteboard, beamer, 
  projectiescherm, desktop, internet, geluidsapparatuur, katheder, microfoon en 
  technische ondersteuning. 
Catering:  De cateringmogelijkheden in deze ruimte zijn beperkt. Wel kunt u er gebruik maken  
  van diverse vergaderarrangementen of een eenvoudige lunch in de  ruimte naast 
  de vergaderzaal, de Kruithof-2 kantine.
Parkeren:  Er is ruime parkeergelegenheid op eigen terrein.
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Nederlands Artillerie Museum 
Op het terrein van de Legerplaats bij Oldebroek ligt het Nederlands Artillerie Museum. Het Nederlands Ar-
tillerie Museum omvat 750 vierkante meter tentoonstellingsruimte verdeeld in vier paviljoenen, en geeft 
een duidelijk beeld van de geschiedenis van het Wapen der Artillerie. Voor defensiepersoneel en houders 
van een veteranenpas is de toegang gratis. 

Openingstijden museum
Dinsdag tot en met donderdag van 13:30 - 17:00 uur. Vrijdag van 13.30 - 16.00 uur. Groepen kunnen op 
afspraak buiten deze tijden het museum bezoeken. 

Contact
Telefoon: 0525 – 657310
E-mail: NAM.artillerie.museum@mindef.nl

Museum van het Korps Rijdende Artillerie
Ook op dit complex is het museum van het Korps Rijdende Artillerie. In dit museum wordt een beeld
geschetst van de roemrijke geschiedenis van het Korps met historische documenten en boekwerken, 
schilderijen, oude handvuurwapens, militaire attributen en gebruiksvoorwerpen en voorbeelden van 
vroegere uniformen. De toegang is gratis. 

Openingstijden museum
Woensdag 13.00 - 17.00 uur. Op afspraak zijn voor groepen andere bezoektijden mogelijk.

Contact 
Telefoon: 0525 – 657836/ 658702
Email:  museum.kra@mindef.nl
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Luitenant –kolonel Tonnetkazerne, ’t Harde
De Luitenant Kolonel Tonnetkazerne (LTK) met zijn karakteristieke gebouwen, biedt veel mogelijkheden 
voor een geslaagd evenement. De kazerne beschikt over ruime overnachtingsmogelijkheden, ligt lekker 
centraal en direct aan de A28 en heeft een treinstation naast de deur. Een ideale locatie dus om een verga-
dering te combineren met een teambuildingsactiviteit.

Adres
Luitenant –kolonel Tonnetkazerne
Eperweg 141
8084 HE ‘t Harde

Contact
Telefoon Service Balie CDC: 0525 - 657740
E-mailadres: Servicebalie.tHarde@mindef.nl

Gebouw 150, KEK-gebouw 
In het KEK-gebouw vindt u naast een groot en modern bedrijfsrestaurant, meerdere kantines en multi-
functionele ruimtes. Deze kunnen aan elkaar gekoppeld worden zodat er een grote ruimte ontstaat. Dat 
maakt de ruimte geschikt voor grote groepen tot maar liefst 800 tot 1000 personen. 

Barracuda en Albatros
Soort ruimte: Op de begane grond bevinden zich vijf ruimtes, waarvan de ruimte ‘Barracuda’ en  
  ‘Albatros’ geschikt zijn als vergader-/presentatieruimte. 
Capaciteit: Beide zalen hebben een maximale capaciteit van 100 personen.
Voorzieningen: Deze ruimtes zijn voorzien van een desktop met Mulan-aansluiting, beamer, projectie- 
  scherm, whiteboard, katheder, geluidsinstallatie met microfoon en technische onder- 
  steuning.
Catering:  In deze ruimtes kunt u gebruik maken van diverse banquetingarrangementen. 
Parkeren:  Parkeermogelijkheden zijn er voldoende in de nabije omgeving van het KEK- gebouw.
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Kantine Fuikje, Zwaardvis en Zeepaardje
Soort ruimte: Op de begane grond van het KEK-gebouw bevinden zich vijf ruimtes, waarvan drie  
 (Fuikje, Zwaardvis en Zeepaardje) in gebruik zijn als kantine. Deze zijn bij uitstek  
 geschikt als locatie voor recepties, borrels feestjes en partijen.
Capaciteit:  Kantine Fuikje: receptieruimte voor maximaal 250 personen.
 Kantine Zwaardvis: receptieruimte voor maximaal 100 personen.
Voorzieningen:  De kantines beschikken helaas niet over Mulan-aansluiting. Wel kan er op verzoek  
 een losse beamer worden neergezet.
Catering: In deze ruimtes kunt u gebruik maken van diverse banquetingarrangementen. 
Parkeren:  Parkeermogelijkheden zijn er voldoende in de nabije omgeving van het KEK- gebouw.

Kantine Stuurboord
Soort ruimte: Op de eerste verdieping van het KEK-gebouw, bevindt zich kantine Stuurboord. Deze  
 ruimte is geschikt voor het houden van recepties.
Capaciteit: De kantine heeft een maximale capaciteit van ongeveer 75 personen.
Catering: In deze ruimtes kunt u gebruik maken van diverse banquetingarrangementen. 
Parkeren:  Parkeermogelijkheden zijn er voldoende in de nabije omgeving van het KEK-gebouw.

Kantine Stuurboord
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Generaal Spoorkazerne, Ermelo
De Generaal Spoorkazerne is de thuisbasis van ‘400 Geneeskundig bataljon’ van de Landmacht. Vanaf 
2015 zal ook de Koninklijke Militaire School op deze locatie gevestigd zijn. De kazerne is met de auto 
goed bereikbaar via de A28 en ligt op circa 20 kilometer van Amersfoort. De locatie ligt midden in de bos-
sen tegen Ermelo aan en is omringd door prachtige natuur, waar wandelaars en fietsers hun hart kunnen 
ophalen. De hele Veluwe is voorzien van fietsknooppunten die ook langs Ermelo voeren en zijn er diverse 
wandelroutes uitgezet. De centrale ligging en de vele recreatiemogelijkheden maken Ermelo en omge-
ving een zeer geschikte locatie voor een teambuildingsactiviteit. 

Adres
Leuvenumseweg 88
3852 AV Ermelo

Contact
Telefoon Service Balie CDC:  0341 - 477102
E-mailadres:   Servicebalie.Ermelo@mindef.nl

Gebouw 35, KEK-gebouw
In het KEK-gebouw vindt u naast een groot en modern bedrijfsrestaurant, meerdere kantines en multi-
functionele ruimtes. Deze kunnen aan elkaar gekoppeld worden, zodat een grote ruimte ontstaat. Dat 
maakt de ruimte geschikt voor grote groepen tot en met 800 personen. Ook treft u in het KEK-gebouw 
een gezellige bar aan, waar u kunt genieten van een lekker hapje en drankje.

De Fazant
Soort ruimte:  Grote multifunctionele ruimte, geschikt voor diverse doeleinden zoals vergaderingen,  
  feesten en recepties. 
Capaciteit:  De zaal heeft een capaciteit van maximaal 400 personen.
Opstelling:  Op verzoek kunnen er stoelen opgesteld worden in carré-, U-vorm- en bioscoopopstelling.
Voorzieningen:  Indien gewenst kunt u in deze ruimte beschikken over diverse audiovisuele middelen.
Catering:   In deze ruimte kunt u terecht voor diverse vergaderarrangementen. Voor lunch of diner  
  kunt u tevens terecht in het bedrijfsrestaurant in gebouw 35.
Parkeren:  Een parkeerterrein is direct gelegen naast het bedrijfsrestaurant.
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Prinses Margrietkazerne, Wezep
Op zoek naar een geschikte locatie waar u een personeelsfeest kunt geven? Denkt u dan eens aan de 
Prinses Margriet Kazerne te Wezep. Hier vindt u gebouw 75 “De Peetshof”. De Peetshof is een kopie van 
een in Duitsland gebouwde Peetshof. In dit gebouw kan een groot kampvuur gemaakt worden en wordt 
daarom tijdens oefeningen in Duitsland gebruikt als BBQ-plaats. In Nederland is op de Prinses 
Margrietkazerne een kopie van dit bijzondere gebouw nagebouwd. Het enige verschil is dat er een dak 
op is geplaatst. De locatie is binnen voorzien van heaters zodat De Peetshof in alle jaargetijden gebruikt 
kan worden. De Peetshof biedt plaats aan groepen tot 150 personen. U vindt hier niet de luxe van een 
restaurant, maar een complete BBQ-arena voorzien van alle gemakken zoals een complete bar, muziek en 
toiletten. De Peetshof is maximaal tot 23.00 geopend. 

Adres
Prinses Margrietkazerne 
Kolonel D.J. Teesweg  1
8091 AT Wezep

Contact
Telefoon Service Balie CDC: 038 - 3767513
E-mailadres:  Servicebalie.Wezep@mindef.nl

Gebouw 75, De Peetshof
Capaciteit :  Maximaal 150 personen
Geschikt voor:  De locatie leent zich uitstekend voor het organiseren van personeelsfeesten 
  of andere grote saamhorigheidsbijeenkomsten. 
Voorzieningen: In De Peetshof is standaard uitgebreide geluidsapparatuur aanwezig met daarbij  
  technische ondersteuning. Op aanvraag kunt u tevens beschikken over: flipover,  
  whiteboard, beamer, projectiescherm, katheder en microfoon. 
Catering:  De aanwezige wokbrander en gasbarbecues maken deze locatie zeer geschikt voor 
  het geven van barbecues voor grote groepen. Maar ook buffetten, recepties en 
  andere banquetingactiviteiten behoren tot de mogelijkheden.
Parkeren:  Direct achter De Peetshof zijn 100 parkeervakken gerealiseerd.
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Oranjekazerne, Schaarsbergen
Eind jaren veertig, begin jaren vijftig brak de Koude Oorlog uit. Ons leger werd op een grote parate sterkte 
gebracht. Kazernes om al die soldaten te legeren waren er niet. De Genie bouwde in de jaren 1951-1953 
verspreid over Nederland een aantal kazernes die identiek aan elkaar waren. Nadat deze kazernes klaar 
waren, bleek er nog steeds behoefte aan legeringplaatsen te zijn. En zo werd in 1954 nog een extra 
kazerne gebouwd: de Oranjekazerne in Schaarsbergen. De kazerne ligt ongeveer zes kilometer ten 
Noorden van het centrum van Arnhem.

Er was al eens eerder een Oranjekazerne geweest. Deze werd gebouwd in 1824 en stond in de tuin van 
de Koninklijke Bibliotheek aan de Lange Voorhout in Den Haag. Die kazerne werd in 1919 door brand 
volledig verwoest. Pas in 1954 kwam er dus een nieuwe Oranjekazerne. Niet meer in Den Haag, maar in 
Schaarsbergen. Bij de opening werd in de hal van het bureaugebouw de openingssteen uit 1824 van de 
oorspronkelijke Oranjekazerne ingemetseld. De Oranjekazerne is de enige kazerne die de gekroonde ‘J‘ 
mag voeren. Daaruit spreekt de bijzondere verbondenheid met het Oranjehuis.  

Adres
Oranjekazerne
Clement van Maasdijklaan 5
6816 TW Arnhem

Contact
Telefoon Service Balie CDC: 026 - 3533700
E-mailadres:  Servicebalie.Schaarsbergen@mindef.nl

Gebouw 10, Groot Heidekamp
De Oranjekazerne ligt in een prachtige, rustige en bosrijke omgeving. Gebouw 10 ligt op het gedeelte
Groot Heidekamp en beschikt over twee vergaderzalen en een bar. Dit zijn uitstekende locaties voor pre-
sentaties, vergaderingen, recepties, feestelijke maaltijden, teambuilding of brainstormsessies. Het is zelfs 
mogelijk om met uw gezelschap te paintballen! 

De kazerne biedt uitgebreide overnachtingsmogelijkheden op basis van 1-, 2- en 3-persoonskamers in 
gerestaureerde monumentale gebouwen. Hierdoor is de locatie erg geschikt voor het organiseren van een 
meerdaagse teambuildingsessie. Op cateringgebied zijn er volop mogelijkheden. Wat denkt u bijvoor-
beeld van een barbecue of een feestelijk buffet? 
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Heidezaal
Soort ruimte:  Vergaderzaal (boven de Heidebar).
Capaciteit:  Maximaal 20 personen
Opstelling:  Op verzoek zijn diverse opstellingen mogelijk: carré, U-vorm en bioscoop.
Voorzieningen:  flipover, whiteboard, beamer, projectiescherm, desktop, internet, 
  geluidsapparatuur, katheder, microfoon en technische ondersteuning.
Catering:   In deze ruimte kunt u gebruikmaken van diverse banquetingactiviteiten.
Parkeren:  Er is ruime parkeergelegenheid voor het gebouw.
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Vergaderzaal Cosy Corner

Cosy Corner
Soort ruimte:  vergaderzaal
Capaciteit:  Maximaal 28 personen
Opstelling:  Op verzoek zijn diverse opstellingen 
  mogelijk: carré, U-vorm en bioscoop.
Voorzieningen:  Flipover, whiteboard, beamer,  
  projectiescherm, desktop, internet,  
  geluidsapparatuur, katheder,  
  microfoon en technische onder - 
  steuning.
Catering:   In deze ruimte kunt u gebruikmaken  
  van diverse banquetingactiviteiten. 
Parkeren:  Er is ruime parkeergelegen-  
  heid voor het gebouw.
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Legerplaats Stroe
Denk je aan de Veluwe, dan denk je aan rust en natuur, maar ook aan de Landmacht. Vrijwel iedere dienst-
plichtige kwam ooit op de Veluwe terecht. Als rekruut in een van de vele kazernes, voor een bivak in bos 
of heide, met een tank over de brede zandpaden of toch minstens voor een schietoefening. Legerplaats 
Stroe is omgeven door de prachtige bossen van de Veluwe, maar tevens dichtbij diverse uitvalswegen. De 
locatie is omgeven door de prachtige bossen van de Veluwe en een uitstekend startpunt voor een wandel- 
of fietsroute.

Gebouw 540 is een geschikte locatie voor meerdere doeleinden. Het beschikt over een auditorium voor 
maximaal 500 personen. Een perfecte locatie dus voor het organiseren van lezingen, presentaties of zelfs 
een conferentie. Daarnaast vindt u in dit gebouw vergaderzalen (onder andere de lkol Jeroen van den 
Brink zaal, Berghamzaal en Wardlo zaal) en een multifunctionele ruimte. Het bedrijfsrestaurant is recent 
geheel verbouwd. Ook vindt u op deze locatie een bar en een foyer. Dat maakt de locatie zeer geschikt 
voor diverse festiviteiten zoals korpsdiners, jubilea en commando-overdrachten. Dat maakt de locatie, 
met een grote parkeerplaats nabijgelegen, zeer geschikt voor diverse festiviteiten zoals korpsdiners,  
jubiliea en commando-overdrachten.

Adres
Legerplaats Stroe
Wolweg 100
3776 LR Stroe

Contact
Telefoon Service Balie CDC: 0577 – 466153
E-mailadres:   Servicebalie.Garderen@mindef.nl
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Gebouw 540, lkol Jeroen van den Brink auditorium
Het auditorium is een modern, multifunctioneel ruimte dat geschikt is voor grote gezelschappen.  
Capaciteit: Maximaal 500 personen
Soort ruimte:  Auditorium
Opstelling: Standaard bioscoopopstelling
Voorzieningen:  Standaard is aanwezig in deze zaal: geluidsapparatuur, beamer, projectiescherm,  
  microfoon en technische ondersteuning. Op aanvraag kunt u tevens beschikken over  
  flipover, whiteboard en katheder. 
Catering:  In de hal, bar of het bedrijfsrestaurant kunt u genieten van diverse banqueting-
  activiteiten.
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Willem Lodewijk van Nassaukazerne, Zoutkamp
De Willem Lodewijk van Nassaukazerne is een kazerne aan de oostzijde van het Lauwersmeer. De 
kazerne ligt geïsoleerd in een prachtig natuurgebied aan de kust. Het complex ligt ongeveer twee 
kilometer ten westen van het Groninger dorp Vierhuizen en zo’n vier kilometer ten noordwesten van 
Zoutkamp. De kazerne is eind jaren tachtig gebouwd en biedt plaats aan eenheden uit binnen- en 
buitenland die van de faciliteiten gebruikmaken voor oefeningen in het oefen- en schietterrein Mar-
newaard of het oefendorp Marnehuizen. De Willem Lodewijk van Nassaukazerne is zeer geschikt voor 
(meerdaagse) teambuilding- en heidesessies vanwege de vele activiteiten die in de omgeving te doen 
zijn, de aanwezige vergaderruimtes en de goede overnachtingsmogelijkheden op de kazerne. 

U kunt bijvoorbeeld uw vergadering, brainstormsessie of training combineren met een van de volgende 
activiteiten:
 
-  Wadlopen;
-  Een bezoek aan zeehondencrèche Pieterburen (30 minuten rijden);
-  Zeilen op het Lauwersmeer;
-  Een bezoek aan de visafslag;
-  Een bezoek aan het admiraliteitsmuseum en de beroemde Sint Bonifatiuskerk Dokkum   
 (30 km van de kazerne);

Daarnaast is het ook mogelijk om paard te rijden, zie website: www.paardensportdemarne.nl  
of een bezoek te brengen aan het nabij gelegen visserijmuseum, zie website www.visserijmuseum.com
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Adres
W.L. van Nassaukazerne
Strandweg 21
9974 SM
Zoutkamp “Gemeente de Marne”

Contact
Telefoon Service Balie CDC: 0595 – 416228
E-mailadres:   Servicebalie.De.Marne@mindef.nl

Gebouw 7
In dit gebouw vindt u twee vergaderzalen, een filmzaal en twee bars.  

Vergaderzaal 1
Capaciteit:  Maximaal 25 personen
Opstelling: Op verzoek zijn diverse opstellingen mogelijk: carré, U-vorm en bioscoop.
Voorzieningen: Indien gewenst kunt u in deze ruimte beschikken over: flipover, whiteboard, beamer  
  en projectiescherm.
Catering:  In deze ruimte kunt u terecht voor diverse banquetingactiviteiten.
Parkeren:  Als er geen grote oefeningen plaatsvinden, is er volop parkeergelegenheid op de  
  kazerne. 

Vergaderzaal 2
Capaciteit:  Maximaal 40 personen
Opstelling: Op verzoek zijn diverse opstellingen mogelijk: carré, U-vorm en bioscoop.
Voorzieningen: Indien gewenst kunt u in deze ruimte beschikken over: flipover, whiteboard, beamer 
  en projectiescherm.
Catering:  In deze ruimte kunt u terecht voor diverse banquetingactiviteiten.
Parkeren:  Als er geen grote oefeningen plaatsvinden, is er volop parkeergelegenheid op de  
  kazerne. 

Filmzaal
Capaciteit:  Maximaal 90 personen
Opstelling: De stoelen in deze zaal staan standaard in bioscoopopstelling.
Voorzieningen: Indien gewenst kunt u in deze ruimte beschikken over: flipover, whiteboard, beamer,
  projectiescherm, katheder en microfoon.
Catering:  Koffie- en theearrangementen.
Parkeren:  Als er geen grote oefeningen plaatsvinden, is er volop parkeergelegenheid op de 
  kazerne. 

zo
u

tk
am

p



59Willem Lodewijk van Nassaukazerne, Zoutkamp

Bar 1
Soort ruimte:  Bar met overdekt terras
Capaciteit:  Maximaal 300 personen
Voorzieningen: In deze ruimte is geluidsapparatuur, katheder, LCD-scherm en microfoon aanwezig.  
  Indien gewenst kunt u in deze ruimte beschikken over: flipover, whiteboard, beamer 
  en projectiescherm, katheder en microfoon.
Catering:  In deze ruimte kunt u terecht voor diverse banquetingactiviteiten.
Parkeren:  Als er geen grote oefeningen plaatsvinden dan is er volop parkeergelegenheid op de  
  kazerne. 

Bar 2
Soort ruimte:  Bar met open terras
Capaciteit:  Maximaal 75 personen
Voorzieningen: In deze ruimte is geluidsapparatuur, katheder, LCD-scherm en microfoon aanwezig.  
  Indien gewenst kunt u in deze ruimte beschikken over: flipover, whiteboard, beamer 
  en projectiescherm.
Catering:  In deze ruimte kunt u terecht voor diverse banquetingactiviteiten.
Parkeren:  Als er geen grote oefeningen plaatsvinden, is er volop parkeergelegenheid op de  
  kazerne. 
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