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Centraal gelegen
Bij Birkhoven aan de rand van Amers-
foort vonden twee vrienden in 1948 de 
perfecte locatie voor hun droom: een 
centraal gelegen, groot bosgebied met 
veel ruimte voor dieren. En dat was een 
uitstekende keuze, want wat begonnen 
is als een uitgebreide kinderboerderij, 
is nu een van de grootste gemengde 
dierenparken in Nederland. Een familie-
bedrijf. De betrokkenheid bij het park 
komt tot uiting in de plek waar de familie 
nog steeds woont: op het terrein van het 
dierenpark. Het park heeft een brede 
dierencollectie, veel hoefdieren, dikhui-
den en een grote collectie roofdieren: 
waaronder witte tijgers, leeuwen en pan-
ters. Astrid Wassenaar, hoofd marketing 
en communicatie: “Mensen worden hier 
blij, zowel de bezoekers als de mensen die 
er werken.”

Vergaderen tussen roofdieren
Naast een bezoekje aan de dieren kan 
er in het park ook vergaderd, gefeest en 
getrouwd worden. De centrale ligging in 
het land, de goede bereikbaarheid met 
trein en openbaar vervoer èn de eigen 
parkeerplaats, maken het park bij uitstek 
geschikt voor bijeenkomsten waarbij men 
vanuit de vier windstreken bijeenkomt. 
Maar wat een vergadering of feest in 
DierenPark Amersfoort zo uniek maakt 
is de nabijheid van de dieren. Al bij de 
entree van het park wordt duidelijk dat 
je een bijzondere omgeving binnen-
stapt om te vergaderen. De wereld van 
DierenPark Amersfoort heeft een posi-
tieve uitwerking, ongeacht met welk doel 
je er komt.

“De omgeving speelt een belangrijke rol. 
Je kunt twee uur binnen vergaderen, maar 
je blijft het dierenparkgevoel behouden.”

Een olifant neemt beslissingen op zijn 
gevoel
Of je nu alleen een managementverga-
dering bijwoont en geniet van de rust 
en de faciliteiten van de zaal of ook de 
dieren betrekt bij de zakelijke bijeen-
komst: DierenPark Amersfoort biedt een 
scala aan vergadermogelijkheden. Een 
bezoek aan de dierenverblijven kan 
een extra element toevoegen aan een 
businessmeeting. Speciaal voor team-
sessies is er het spel ‘Soort zoekt Soort’. 
Vragen over karaktereigenschappen en 
de dieren uit het park, leiden naar een 
overeenkomst met een dier. De baviaan 
zoekt bijvoorbeeld zonder probleem de 
confrontatie en de leeuw is een echte 
teamplayer. Het spel is ludiek bedoeld, 
maar creëert wel een opening om 
aansluitend over de bedrijfsdynamiek te 
praten.

“Wanneer baviaan nummer één de leider 
is en bavianen twee en drie willen daar iets 
aan veranderen, dan hebben ze er baat bij 
om samen te werken. En dat doen ze ook. 
Ze sluiten een verbond. Gebeurt het in de 
wereld van de mens anders?”

Bevlogen sprekers
DierenPark Amersfoort heeft bevlogen 
sprekers, die geboekt kunnen worden 
voor een zakelijk programma. Directeur 
van DierenPark Amersfoort, Peter Kuipers, 
is een van die sprekers. Als voormalig 
bankdirecteur kan hij als geen ander een 
lijn trekken van de bedrijfswereld naar 
de dierenwereld en terug. Kuipers: “Bij 
andere bedrijven zie je gedrevenheid en 
carrièregerichtheid. In ons dierenpark zie 
je passie van de medewerkers voor hun 
beroep. De betrokkenheid is enorm, en dat 
voel je. We nemen onze zakelijke gasten 
graag mee naar buiten om ze te laten er-
varen hoe de thema’s, die net in abstractie 
zijn besproken, in de natuur werken.” 

“DierenPark Amersfoort biedt niet alleen een zaal met tafels, stoelen en een beamer, maar ook de 

dieren en de extra dimensie die dat geeft aan een bijeenkomst.” TEKST ANNETTE VERSPOOR
FOTOGRAFIE CAROLINE SCHRÖDER
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Marjo Hoedemaker, Hoofd Dierverzorg-
ing en leidinggevende van ruim dertig 
dierverzorgers, spreekt vanuit zijn bev-
logenheid voor de dieren en het park. 
Vanaf 1961, hij was toen veertien jaar, 
woont Hoedemakers op het terrein van 
DierenPark Amersfoort: een heel leven. 
Deze bijzondere levenservaring en de 
passie voor zijn beroep is een bron van 
inspiratie voor iedere toehoorder: van 
medewerker tot directeur. 

“Je kunt veel leren van de dierenwereld, 
met name over leiderschap.”

Golden Green Key
DierenPark Amersfoort is de trotse 
bezitter van de Golden Green Key: het 
internationale keurmerk voor duurzaam 
ondernemen. Kuipers: “Onze belangrijk-
ste boodschap is de betrokkenheid bij de 
natuur. We doen al heel veel, maar willen 
waar mogelijk nog veel meer doen om de 
natuur te helpen. Er is een zonneboiler voor 
de warmwatervoorziening bij de olifanten. 
Bovendien ligt er een gedetailleerd plan 
om mest van de dieren om te zetten in gas. 
Dat vergt een enorme investering, maar 
op termijn is het wel de bedoeling dat het 
park geheel of gedeeltelijk selfsupporting 
wordt wat energievoorziening betreft. Een 
oplaadpunt voor elektrische auto’s staat 
ook op het programma.”

Duurzaam vergaderen
Bedrijven kunnen, door te vergaderen in 
het DierenPark, een bijdrage leveren aan 
het in stand houden van de dierenwereld 
in het wild. De zeventig vrijwilligers ver-
zorgen steeds vaker rondleidingen voor 
bezoekers van zakelijke bijeenkomsten. 
Het geld van deze rondleidingen gaat 
naar een stichting, die zorgt dat het inte-
graal besteed wordt aan het welzijn van 
de dieren over de hele wereld. Dieren-
Park Amersfoort heeft een voorkeur voor 
projecten waarbij diersoorten worden 
geholpen, die het zelf ook in huis heeft, 
zoals de Aziatische olifant of de Indische 
neushoorn. Er zijn bedrijven die zelfs om 
die reden een rondleiding boeken. Ze 
willen iets extra’s doen voor een goed 
doel. Peter Kuipers: “Natuurlijk is een 
dierenpark een bedrijf als andere bedrij-
ven, maar het bestaat bij de gratie van de 
dieren. Daarom is het belangrijk om iets 
terug te doen.”

Ontbijten met de leeuwen en daarna 
vergaderen
Er zijn zeven zalen in het DierenPark. In 
de grootste geschakelde ruimte, De Oli-
fant, kunnen 300 mensen tegelijkertijd. 
En dan heb je het park zelf nog niet eens 
meegerekend. De zalen liggen verspreid

over het park en hebben een eigen 
keuken. De koks en chef-kok bereiden er 
dagelijks de lunches en diners voor de 
gasten. Er zijn standaard arrangement-
en, maar iedere boeking is maatwerk. 
Vooraf wordt gekeken naar de specifieke 
wensen. Voor de wat zakelijkere omge-
ving is er de Berenhof, met houten tafels 
en een warme houten vloer. De glas-in-
loodramen geven de ruimte een intieme 
sfeer. Een eigen bar en aangrenzend 
terras maakt de zaal uitstekend geschikt 
voor presentaties en kleinere bijeen-
komsten tot 50 personen. De glazen 
vitrinekasten van de Bibliotheekzaal, met 
wetenschappelijk uitgestalde attributen 
uit het dierenrijk, geven het gevoel deel 
te nemen aan een chique safari. Aan de 
ronde tafels kunnen 120 gasten uitge-
breid dineren. In Het Paleis van Darius 
kunnen trouwlustigen het jawoord geven 
tussen de gieren en de tijgers. 
Alle zalen die gereserveerd worden voor 
een bijeenkomst zijn niet toegankelijk 
voor het dagpubliek. Zelfs Het Paleis van 
Darius is voor de duur van de ceremonie 
alleen voor de bruiloftsgasten. Ook De 
Boerderij, met ruimte voor 200 man, is na 
sluitingstijd te reserveren. Dat is een van 
de voordelen van een dierenpark: het 
leven gaat na zessen gewoon door. Voor 
ABN AMRO organiseerde het DierenPark 
een running diner voor 450 personen. 
Men had het park en de dieren voor zich 
alleen en bij elk verblijf werd een hapje 
en een drankje aangeboden. Ontbijt of 
diner met de dieren en een aansluitende 
vergadering geeft een andere kijk op het 
dagelijkse leven.  

Kerstmarkt
Soms ontstaan er arrangementen louter 
uit enthousiasme van het personeel van 
het park. Dat is het geval met de kerst-
markt. Medewerkers van het DierenPark 
kunnen daar zelf hun kerstpakket samen-
stellen. Het idee van de kerststalletjes 
met diverse producten en glühwein tussen 
de dieren was direct een succes: met de 
ruim 300 medewerkers en vrijwilligers 
wordt ieder jaar op deze manier kerst 
gevierd. Het concept wordt nu opgeno-
men in de arrangementen van het park. 
Rond kerst kan de markt exclusief worden 
afgehuurd door bedrijven.
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” Ideale evenementen-, congres- en vergaderlocatie 
centraal in het land, uitstekend bereikbaar met zowel 
auto als trein. Ideale ligging, persoonlijke service, 
maatwerk (all-in prijzen), betaalbaar, bereikbaar en 
capaciteit tot 900 personen!”

Vergaderen!
Op zoek naar een vergaderlocatie in Amersfoort? Dan bent u bij 
Houtrust aan het juiste adres! Houtrust is een unieke locatie, 
centraal in Nederland, gelegen aan de rand van Amersfoort in 
een oude dorpskern. Wij beschikken over een 12-tal zalen.

Congressen!
Prettig zakendoen in een ontspannen sfeer, daar draait het allemaal 
om bij Houtrust. U vindt er geschikte accommodaties voor elke 
gelegenheid! Van grootschalige congressen in één zaal of in meerdere 
zalen tegelijk, tot seminars van een kleinere omvang centraal in 
Nederland vlak bij Amersfoort-Noord. Uw persoonlijke verkoop-
medewerk(st)er wordt uw vertrouwde aanspreekpunt bij de 
begeleiding naar een succesvolle bijeenkomst. Een gelegenheid 
waarover uw gasten nog lang zullen napraten!

Nieuwsgierig geworden? Neem dan contact met ons op.

Maar er is meer...

Volg ons op:

Gratis

DierenPark Amersfoort
Barchman Wuytierslaan 224 | 3819 AC Amersfoort
033-4227162 | www.dierenparkamersfoort.nl 


