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Nieuwe locatie Midden Nederland Hallen kiest voor warme uitstraling

“Een plek waar mensen 
graag willen vertoeven”
Midden in het land is een gloednieuwe evenementenlocatie herrezen waar 
duurzaamheid en een authentieke sfeer centraal staan. “De look and feel van ons pand is 
verre van standaard”, aldus salesmanager Annika van Stuivenberg.
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De Midden Nederland Hallen 
liggen vlak aan de A30 en A1 in 
Barneveld. Bij de bouw van het 

pand is rekening gehouden met de eisen 
die eventprofessionals tegenwoordig aan 
een locatie stellen. “In feite is het pand uit 
vier delen opgebouwd”, licht Van Stui-
venberg toe. “Deze delen zijn zodanig ge-
rangschikt dat deze vanuit de centrale hal 
heel makkelijk te vinden zijn. Ook maakt 
de indeling het mogelijk om meerdere bij-
eenkomsten tegelijk te laten plaatsvinden. 
Het auditorium op de begane grond vormt 
in combinatie met de diverse subruimtes 
op de eerste verdieping een ideale plek 
voor grote, landelijke congressen tot 2.500 
personen. De ruimtes zijn namelijk zeer 
geschikt als break-out rooms, die bij het 
meer en meer interactiever worden van 

congressen ook echt nodig zijn. De Expo-
hal aan de andere zijde van het gebouw 
biedt onderdak aan beurzen en heeft een 
eigen ingang waar materiaal direct naar 
binnen kan worden gebracht. Dankzij de 
toegangsdeuren van 5 meter hoog kunnen 
zelfs vrachtwagens naar binnen worden 

gereden. De foyer kan los worden geboekt, 
maar is ook heel goed te combineren 
met het auditorium of het aangrenzende 
Grand Café, wat ook een ideale ruimte is 
voor een feest.”

FLEXIBEL 
Naast een optimale indeling ten behoeve 
van de logistiek is bij de Midden Nederland 
Hallen ook rekening gehouden met de 
flexibele inzetbaarheid van de verschil-
lende ruimtes. Van Stuivenberg: “Bij de 
meeste van onze ruimtes hebben we er 
bewust voor gekozen om geen vaste opstel-
ling te hanteren. Dat zie je onder andere 
terug in de foyer. Deze ruimte kan geheel 
naar wens worden ingericht voor een 
beurs, evenement of congres. Hetzelfde 
geldt voor de Expohal. Aan één zijde is een 
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BIJ DE MEESTE VAN 
ONZE RUIMTES 
HEBBEN WE ER 
BEWUST VOOR 
GEKOZEN OM GEEN 
VASTE OPSTELLING 
TE HANTEREN. 
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terrasopstelling met tafels, stoelen en plan-
ten neergezet, die heel eenvoudig kan wor-
den gewijzigd.” Het auditorium is voorzien 
van een vast licht- en techniekplan, maar 
met de opstelling van de stoelen kan wel 
worden gevarieerd. “Zowel de standaard 
plenaire indeling als een tribune-opstelling 
kunnen worden ingedeeld. Ook de subza-
len zijn vrij neutraal ingericht en voorzien 
van glazen wanden, wat de overzichtelijk-
heid van het pand ten goede komt.”

INDUSTRIEEL
In het interieur van de ruimtes komt het 
industriële karakter van het pand heel 
mooi tot zijn recht. Van Stuivenberg: “De 
bouwkundige elementen zoals de pilaren, 
balken en betonnen vloer zijn overal zicht-
baar gelaten. De industriële look wordt 
verder versterkt door de dominerende 
kleuren zwart en wit.” In het Grand Café 
komen deze elementen eveneens terug, 
maar is er voor de inrichting bewust 
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Over de Midden Nederland Hallen
- Auditorium met 200-2500 zitplaatsen

-  Mini auditorium met 350 zitplaatsen

- 20 Subzalen (50 tot 350 personen)

-  Volledig gefaciliteerde expohal van  

2500 m² en 14 meter hoog

- Totaal vloeroppervlak van 10.000 m2

- Ruime foyer en Grand Café

- Eigen horeca en audiovisuele faciliteiten

- 1.350 gratis parkeerplaatsen

- Uitstekend bereikbaar via de A1 en de A30
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gekozen voor een eigen look and feel. 
“Overal zijn gerecyclede materialen 
gebruikt die op een dusdanige manier 
zijn verwerkt dat er een warme, gezellige 
sfeer ontstaat; een plek waar mensen graag 
willen vertoeven. Dat zie je terug in de 
verschillende tafels, stoelen en banken, de 
oude tapijten aan de muren, de kleedjes 
op de tafels, de houten veilingkistjes die 
in stellingkasten langs de muren staan 
opgesteld en de fabriekslampen. Een aan-
tal oude schoolstoelen is zelfs bekleed met 
oude schilderijen en borduurwerkjes. In 
de foyer hangen oude lampen afkomstig 
van het Centraal Station in Brussel. En in 
de toiletten zijn de achterwanden bekleed 
met afdrukken van oude foto’s die in de 
regio zijn gemaakt. Dit maakt de locatie 
heel uniek. Je maakt echt een statement.” 

DUURZAAM
Het hergebruik van de oude materialen 
in het Grand Café sluit aan bij de dui-

delijke focus die de Midden Nederland 
Hallen legt op duurzaam ondernemen. 
“Met de bouw van het pand hebben we 
zoveel mogelijk rekening gehouden met 
de mogelijkheden om het pand duurzaam 
in te richten en als zodanig te laten func-
tioneren”, vertelt Van Stuivenberg. “Zo 
beschikt het pand straks over 500 zonne-
panelen en maken we voor het koelen en/
of verwarmen van de locatie nu al gebruik 

van eigen warmtepompen en een eigen 
warmte-koudeopslag. Deze combinatie 
maakt dat we over een paar maanden het 
eerste energieneutrale evenementencom-
plex van Nederland zullen zijn. Verder 
wordt er overal gebruik gemaakt van LED-
lampen en staan er diverse laadpalen voor 
elektrische auto’s op het parkeerterrein. 
Onze eigen horeca, die voor bijeenkom-
sten alle food & beverage kan verzorgen, 
maakt zoveel mogelijk gebruik van biolo-
gische seizoensproducten afkomstig van 
ambachtelijke leveranciers uit de regio.” 

BELANGSTELLING
Op 9 december wordt de Midden 
Nederland Hallen officieel geopend, maar 
de locatie geniet nu al flink wat belang-
stelling van onder andere opdrachtgevers 
uit de evenementenbranche, het mkb en 
partijen die zich identificeren met duur-
zaamheid en/of hun bedrijfsactiviteiten 
hierop baseren. “Dat ligt natuurlijk aan 
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IN HET INTERIEUR 
VAN DE RUIMTES 
KOMT HET 
INDUSTRIËLE 
KARAKTER VAN HET 
PAND HEEL MOOI 
TOT ZIJN RECHT.
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het feit dat we nieuw op de markt zijn en 
zeker geen standaard locatie bieden. De 
combinatie van de multifunctionele ruim-
tes met de vrije opstelling en het sfeervolle 
Grand Café maakt indruk. Dankzij de con-
gresarrangementen kunnen we een all-in 
concept bieden zodat we elke bijeenkomst 
geheel naar wens van de opdrachtgever 
kunnen verzorgen, van horeca tot tech-
niek en aankleding. En uiteraard zijn de 
centrale ligging en goede bereikbaarheid 

natuurlijk ook punten waar een eventpro-
fessional op let.”
De eerste bijeenkomsten vonden al plaats 
in november. “Voor 1.000 personen bouw-
den we de Expohal om voor een plenaire 
sessie. Ook de horeca werd vanuit deze 
ruimte aangeboden. Daarnaast hebben we 
voor 2017 al de nodige aanvragen. Verder 
zijn we druk bezig met het opzetten van 
samenwerkingsverbanden met lokale 
partners zoals hotels en organisatoren van 

teambuildingsactiviteiten. De combinatie 
van een authentiek, flexibel gebouw met 
focus op duurzaamheid maakt dat deze 
locatie alles biedt wat een eventprofessio-
nal zich maar kan wensen. Iedereen is van 
harte welkom om dit zelf eens te komen 
aanschouwen”, aldus Van Stuivenberg. 

www.middennederlandhallen.nl
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