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Over de Eemlandhoeve – de ‘groene oase’
Wij bieden een ontmoetingsplek voor mensen die graag verrast worden,
midden op het platteland maar ook vlakbij de stad. Als u aan komt rijden
uit het vlakke polderlandschap, valt de Eemlandhoeve meteen op als
'groene oase'. De rust en de weidse omgeving geven een positieve boost
aan uw nieuwe ideeën en het bedenken van creatieve oplossingen voor
de uitdagingen waar u voor staat. Vanuit de zalen of het restaurant loopt
u gemakkelijk één van de prachtige tuinen in. Wij beschikken over zeven
zalen, stuk voor stuk uniek door hun omvang, uitzicht of warme inrichting.
Onze zalen bieden ruimte aan groepen van 2 tot 150 personen. Ook is het
mogelijk een combinatie van zalen te huren.
Daarnaast zijn we natuurlijk ook een boerenbedrijf, waar vijfenvijftig
vleeskoeien van het Franse ras Blonde d'Aquitaine lopen en verzorgd
worden door Henk Huijgen. De koeien zijn geadopteerd door betrokken
burgers. Een zuivere Blonde d'Aquitaine stier zorgt voor het nageslacht.
Het Inspiratiehuys biedt plek waar Jan Huijgen, boer, filosoof en winnaar
van de Sicco Mansholtprijs voor zijn bijdrage aan de duurzame landbouw,
zijn visie en ideeën over een Maatschappelijk Gezond Voedselsysteem
kan delen. Dit doet hij middels diverse initiatieven en coalities. Zoals
BB4Food, Coalitie Voedsel Transitie en tal van andere initiatieven.
Ons natuurbeheer is in handen van boerin Maaike Huijgen. Samen met
haar team heeft ze ervoor gezorgd dat de natuur rond de hoeve
uitgroeide tot de grootste publiekstrekker. Bezoekers verwonderen zich
telkens over de enorme variatie aan planten en bloemen, vooral als ze
horen dat veel van wat er groeit en bloeit vanzelf is opgekomen, dankzij
zorgvuldig zorg voor het kleine ecosysteem rond de boerderij. Daarnaast
zijn er de moestuinen op het erf met 'vergeten groenten’, aardappels,
groente en fruit.
Met de Eemlandhoeve willen we een voorbeeld zijn om het contact
tussen burgers en boeren weer te stimuleren en de herkomst van ons
voedsel zichtbaar en herkenbaar te maken. Dit doen we door zorg te
dragen voor klimaat, bodemdiversiteit, voedselkwaliteit en integriteit en
het leveren van een goed stuk eten. Dit contact met de burgers betekent
dat we ook dagbesteding voor jong en oud hebben en zijn er ook een
aantal bedrijven op onze hoeve gevestigd.
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Al de activiteiten die sinds de begin jaren ’90 zijn ontstaan, zijn erop
gericht de ontmoeting tussen boer & burger, platteland & stad en Creator
& creatie te bevorderen. Met het oog op duurzaam leven en
geïnspireerd vanuit christelijke waarden. De laatste jaren heeft zich dat
ontwikkeld tot twee kernwaarden: voedsel en ruimte. U en uw collega’s
zijn van harte welkom om dit met ons te delen en mee te genieten van
deze ruimte.
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Vergaderen op Maat
Wij bieden een ontmoetingsplek voor mensen die graag verrast willen worden,
midden op het platteland maar ook vlakbij de stad. Als u aan komt rijden uit het
vlakke polderlandschap, valt de Eemlandhoeve meteen op als 'groene oase'.
Vanuit de zalen loopt u gemakkelijk één van de prachtige tuinen in. De rust en de
weidse omgeving geven een positieve boost aan uw nieuwe ideeën en het
bedenken van creatieve oplossingen voor de uitdagingen waar u voor staat.
Wij beschikken over zeven zalen, stuk voor stuk uniek door hun omvang, uitzicht of
warme inrichting. Onze zalen bieden ruimte aan groepen van 2 tot 200 personen.
De hoeve is centraal gelegen in Nederland, 5 minuten van de A1, vlakbij
Amersfoort en heeft volop gratis parkeergelegenheid.

Biologisch lunchbuffet
Ons lunchbuffet is biologisch en seizoensgebonden en heeft een aantal vaste
elementen, zoals een huisgemaakte soep (v), wisselende warme lekkernij, brood
van het Vlaams Broodhuys, diverse kazen, vleeswaren, salade en rauwkost (v), zoet
beleg,
melk,
sappen
en
verse
kruidenthee.
Verderop in deze brochure vindt u uitgebreide informatie.
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Arrangementen
Wij bieden verschillende arrangementen die het voor zowel grote als kleine
groepen aantrekkelijk maken om te komen vergaderen. Daarnaast is het huren van
combinaties van zalen ook een mogelijkheid. Dus ook voor grotere bijeenkomsten,
trainingen of conferenties is de Eemlandhoeve een zeer geschikte locatie.
Vergaderarrangement
In onze vergaderarrangementen is de zaalhuur inbegrepen. Hierdoor is het ook met
kleine groepen voordelig vergaderen op onze locatie. Daarnaast stellen wij binnen
de arrangementsprijzen onbeperkt koffie, thee en water beschikbaar in de zaal.
4-uurs vergaderarrangement € 21,50 p.p.
4-uurs vergaderarrangement met lunchbuffet € 38,00 p.p.
8-uurs vergaderarrangement met lunchbuffet € 46,50 p.p.
Alles inclusief zaalhuur, gratis parkeren en gratis wifi.
Trainingsarrangement
•
•
•
•
•

Vanaf 10 deelnemers, 1 trainer gratis
5% korting op arrangementsprijs van € 46,50 bij 3-daagse boeking
Veel mogelijkheden: mogelijk gebruiken van diverse werkruimtes binnen, bij
mooi weer buiten en pipowagen voor 1 op 1 gesprekken of oefeningen
Boerenlounge voor werken in de ruimte, 80 m2 open ruimte!
Gratis parkeren en gratis wifi.

Congresarrangement - basis
•
•
•
•

Boerenlandzaal, onze grootste zaal inclusief goede kwaliteit beamer en
projectie, geluidsapparatuur.
Uitzicht op tuinen en aansluitend terras
Volledig verzorgde congresdag voor 100 personen, 8-uurs arrangement van €
46,50 voor € 40,- p.p.
Gratis parkeren en gratis wifi.

Congresarrangement - plus
•
•
•
•

Boerenlandzaal, onze grootste zaal inclusief goede kwaliteit beamer en
projectie, geluidsapparatuur.
Uitzicht op tuinen en aansluitend terras
Volledig verzorgde congresdag voor 100 personen, 8-uurs arrangement,
inclusief gebruik van 4 subzalen/ruimtes voor € 50,- p.p.
Gratis parkeren en gratis wifi.
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Wilt u een keer iets anders, of uw arrangement uitbreiden? Hier een greep uit
onze mogelijkheden:
Walking lunch arrangement
Wij nemen u mee naar de ecologisch beheerde tuinen van de Eemlandhoeve en
u gaat op zoek naar de oorsprong van de gerechten die langs de route
geserveerd worden. De ideale manier om een drukke dag met vergaderingen te
onderbreken. Prikkel al uw zintuigen, vul uw maag en krijg nieuwe energie voor
een effectieve middag samen! Supplementsprijs op uw arrangement met lunch is
€ 8,- p.p.

Vrijdagmiddag Borrel bij de Boer
Wilt u de week met uw team of bedrijf gezellig afsluiten? Dan bieden wij een
compleet vrijdagmiddag arrangement aan. Bij mooi weer kunnen jullie lekker
buiten genieten van het zonnetje. Goedgevulde borrelplank en warme snacks
van Ecofield is € 5,95 p.p (bij minimaal 10 personen), drankjes op nacalculatie.

Diners, buffetten en BBQ’s
Voor groepen vanaf 15 personen bieden wij diners en buffetten aan. Deze
worden in overleg met u samengesteld. Wij houden hier rekening met het seizoen
en zijn biologisch. Op de BBQ wordt gebruik gemaakt van het vlees van onze
eigen Blonde d'Aquitaine koeien, uiteraard wordt er ook rekening gehouden met
vegetariërs.
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Activiteiten
Tijdens een bezoek aan de Eemlandhoeve is het zeer de moeite waard om één
van onze activiteiten in uw dagprogramma op te nemen. Onze activiteiten en
workshops brengen u in aanraking met het boerenwerk en zetten op een leuke,
ontspannen manier aan tot nadenken over goede samenwerking en
communicatie. Bovendien levert het uw team gegarandeerd onvergetelijke (en
hilarische) momenten op.
Handen uit de mouwen
Denkt u aan een groene activiteit al teambuilding? Op de Eemlandhoeve is altijd
genoeg te doen op het erf en in de tuinen; van wilgentakken vlechten tot het
uitrieten van de sloot. In overleg stellen wij een gevarieerd programma voor u
samen waarin allerlei facetten van het boerenbedrijf aan de orde komen en het
levert gegarandeerd hilarische en leerzame momenten op!

Boerenspellen op het erf
Wilt u ontspannen, maar toch actief bezig zijn tijdens uw event of vergadering?
Wij hebben diverse boerenspellen waar uw hele team fanatiek van wordt:
touwtrekken, boerengolf, een kruiwagenrace en de lopende A.
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Andere Groepsactiviteiten
Schapen drijven, schermen, Outdoor cooking, Spelen met vuur, Boogschieten of
Tai Chi… je kunt het niet bedenken of onze partner BuitenBusiness heeft er een
workshop voor. Gespecialiseerd in allerlei buitenactiviteiten.
Belevingsroute
Er zijn recentelijk twee belevingsroutes uitgezet door Maaike Huijgen en Edward
Procee: het "Kringloopje" en het "Levenspad".
De beleving is voornamelijk gericht op het bewust worden van onze zintuigen:
horen, zien, voelen (tastzin), ruiken en proeven.
Door middel van een opdrachtenlijst die u meekrijgt wordt u op een bepaalde
plek gevraagd eens stil te staan bij één of meerdere van uw zintuigen. Uw
ervaringen kunt u noteren op de lijst, die u na afloop mee kunt nemen. Hoe meer
tijd u aan de opdrachten geeft, des te meer zal u ontdekken.
Info en prijs op aanvraag.
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Rondleidingen en excursies
Ontdek de volle breedte van de boerderij tijdens één van de rondleidingen
of excursies (gebaseerd op ongeveer 30 personen):
Rondleiding de uitgekomen droom van Jan Huijgen Boer en filosoof Jan
Huijgen heeft op de Eemlandhoeve zijn droom gerealiseerd: een boerderij
waar op innovatieve wijze wordt nagedacht over voedsel en
voedselproductie. Een plek waar boer en burger elkaar ontmoeten en
samen nadenken over het belang van duurzaamheid en een regionale
voedselcultuur. Maar ook een plek waar u kunt genieten van de rijkheid
van de natuur en waar u helemaal tot rust kunt komen. Tijdens een
rondwandeling over het erf, langs de verschillende gebouwen en tuinen
vertelt Jan u over de Eemlandhoeve, haar ontstaan en de bedrijfsfilosofie.
€ 155,00

Rondleiding ecologisch erfbeheer op de Eemlandhoeve
Boerin Maaike Huijgen en haar team onderhouden de natuur op de
Eemlandhoeve. Door hun werk is de biodiversiteit op het erf enorm. Maaike
zet zich er met hart en ziel voor in dat de beplanting op het erf beschermd
blijft, zodat ook zeldzame planten en bloemen de ruimte krijgen. Tijdens de
rondleiding over het erf laat Maaike u kennis maken met het erfbeheer.
Haar nieuwste trots is de permacultuurtuin achterop het erf, waardoor de
diversiteit van de begroeiing een ecosysteem wordt gecreëerd dat zichzelf
in stand houdt en daardoor weinig onderhoud vraagt. € 155,00
Koeiensafari met Henk Huijgen
Henk kan als geen ander vertellen over de Blonde d’Aquitaine runderen die
het vitale hart van de boerderij vormen. Hij vertelt hoe hij voor de dieren en
de bodem zorgt en wat hij daarvoor terugkrijgt. Ten slotte neemt hij u mee
in het ‘boer zijn’ anno 2018. € 155,00
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Onze zalen
De zalen van de Eemlandhoeve bieden plaats aan 2 tot 175 personen. Voor
bijvoorbeeld conferenties en evenementen is het ook mogelijk een combinatie
van zalen te huren. De hoeve biedt dan onderdak aan 250 personen. De zalen
zijn stuk voor stuk uniek door hun ligging, inrichting of uitzicht.
U-vorm

Carré

School

Cabaret

Theater

Cirkel

Zaal

Boerenlandzaal
Boerenlounge
Boerenbios
Bisschopszaal
Haarsezaal
Herenkamer
Potstal
Het erf

50
60
24
40
40
40
25
30
25
30
10
Op aanvraag
Op aanvraag

50
40
20
20
-

60
50
20
20
-

175
80
40
40
-

60
15
40
20
15
-

Boerenlandzaal
De Boerenlandzaal is de grootste zaal van de Eemlandhoeve en biedt ruimte aan
175 personen. Door de mooie houten vloer heeft de zaal een gemoedelijke
uitstraling en u kunt er dus ook gerust met kleinere groepen terecht. De zaal
beschikt over openslaande deuren met uitzicht op de groene tuinen van de
Eemlandhoeve.

Boerenlounge
De Boerenlounge op de eerste verdieping is ideaal voor bijeenkomsten tot 40
personen. Neem plaats aan de prachtige boomtafel voor een inspirerende
bijeenkomst. Deze ruimte heeft een prachtige lichtinval en biedt uitzicht aan
diverse kanten. Ook ideaal voor beweging sessies door de extra ruimte.
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Boerenbios
De Boerenbios is de kelderzaal van het Landschapshuis. De zaal biedt ruimte voor
circa 60 personen en beschikt over een witte wand waarop u al uw (bedrijfs)films
en presentaties kunt vertonen.
Eethuys
Ons restaurant dat is aangekleed met lange,
robuuste boomtafels waarmee we de natuur
van buiten naar binnen hebben gehaald, biedt
plaats aan 50 tot 60 personen.

Bisschopszaal
De Bisschopszaal is een lichte, warme zaal. De openslaande deuren en ramen
aan de noordzijde van de zaal geven zicht op de prachtige wandeltuin. De
capaciteit bedraagt ongeveer 25 personen.
Haarsezaal
In de ruime Haarsezaal kunt u zich in alle rust terugtrekken voor uw overleg. De
ruimte is geschikt voor bijeenkomsten tot 30 personen.
Herenkamer
De Herenkamer is een kleine, rustig gelegen ruimte met uitzicht op het erf. De
kamer is uitstekend geschikt voor bijvoorbeeld één-op-één gesprekken of
teamoverleg tot 10 personen.
Groene kamer
We hebben een prachtige coaching ruimte, waar één-op-één gesprekken
kunnen plaatvinden. Ruimte voor 4 personen.
Potstal (mei-oktober)
Zodra onze koeien weer lekker in de wei lopen, maken wij de potstal helemaal
schoon en kan deze gebruikt worden voor diverse activiteiten.
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Biologisch lunchbuffet
Huisgemaakte soep
Altijd vegetarisch en van het seizoen
Brood van het Vlaams Broodhuys met roomboter
Wisselende warme lekkernij
Bijvoorbeeld : Saucijzenbroodje van Ecofields, stukje quiche, hartige
muffin óf roerei met tuinkruiden

Diverse biologische kazen
Diverse vleeswaren, twee soorten
Countryham of Kalfsgebraad van Ecofields en Livar Ham
Vegetarisch/veganistisch beleg (optioneel)
Eiersalade/Humus uit eigen keuken

Rauwkost
Rauwkost van het seizoen
Zoet beleg
Jam van eigen erf én honing uit de streek
Dranken
Melk/Karnemelk
Biologische sappen
April-November: Verse Kruidenthee en/of water met een smaakje
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Contact
Wij bieden graag maatwerk, hetgeen hier beschreven staat geeft u een idee
van ons aanbod. Wilt u met ons in gesprek? Neem dan gerust contact op!
Adres:

Bisschopsweg 7, 3752 LK Bunschoten-Spakenburg

Telefoon:

033-299 92 00

Email:

info@eemlandhoeve.nl

Web:

www.eemlandhoeve.nl

LinkedIn:

https://www.linkedin.com/company/828234/

Facebook:

https://www.facebook.com/eemlandhoeve/

Twitter:

@Eemlandhoeve

Youtube:

Eemlandhoeve

Openbaar vervoer
Vanaf station Amersfoort neemt u bus 76 richting Bunschoten-Spakenburg.
U stapt uit bij bushalte Polynorm.
Daar steekt u de weg over en loopt u de N414 in richting Industrieterrein De
Kronkels/Baarn.
U loopt dan ongeveer 300 meter en slaat dan linksaf de doodlopende parallelweg
in richting de Eemlandhoeve.
Deze volgt u en na 300 meter ziet u aan uw linkerhand de Eemlandhoeve.
Routebeschrijving met de auto
Uit de richting Amersfoort/Apeldoorn

Vanuit Amsterdam

1. Op de A1 neemt u afslag 12 (richting
Bunschoten-Spakenburg).
2. Bij de rotonde slaat u rechtsaf.
3. Daarna volgt u de N199, voor
ongeveer 2 kilometer.
4. Bij de eerste rotonde gaat u
rechtdoor.
5. Ga bij de stoplichten slaat u
vervolgens linksaf de N414 op
(industrieterrein de Kronkels).

1. Vanaf de A1 neemt u afslag 11
(richting Eembrugge/Baarn).
2. Op de rotonde neemt u de 2e
afslag; de N414/Bisschopsweg op.
3. Op de tweede rotonde gaat u
rechtdoor.
4. U volgt de Bisschopsweg/N414 voor
ongeveer 4 kilometer.
5. Na 4 kilometer is er een grote
afslag naar links (richting het
industrieterrein) en een kleine
afslag naar rechts, u neemt de
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6. Bij het eerstvolgende kruispunt is er
een afslag naar rechts en een kleine
afslag naar links.
7. U neemt de kleine afslag naar links,
de doodlopende parallelweg op.
8. Deze volgt u en na 300 meter ziet u
aan uw linkerhand de Eemlandhoeve.

kleine afslag naar rechts, de
doodlopende parallelweg op.
6. Deze volgt u en na 300 meter ziet u
aan uw linkerhand de
Eemlandhoeve.
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