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Vergader- en presentatieruimten 
Het buitencentrum beschikt over twee vergader-

ruimten, de Heidezaal (5- pers.) en de Zeedennen -

zaal (5- pers.). Beide zalen kijken uit op de 
buitenomgeving. De Heidezaal is voorzien van een 
privéterras. De ruime zalen zijn volledig ingericht met 
flipover, beamer en WIFI.

Eten & drinken
In Buitencentrum Schoorlse Duinen bevindt zich ook

een uitstekende cateraar, IJgenweis, eten en drinken!

Deze cateraar werkt voornamelijk met biologische

streekproducten. U kunt het vergaderarrangement

uitbreiden met een overheerlijke lunch. Borrel of extra

hapjes naar wens in overleg. Vraag een offerte aan via

de email: schoorlseduinen@staatsbosbeheer.nl

Vergaderarrangement
Eén dagdeel (: - : uur of : - : uur),

inclusief koffie, thee, water en koekjes.

Twee dagdelen (: - : uur),

inclusief koffie, thee, water en koekjes.

Deze folder is mede mogelijk gemaakt door:

www.staatsbosbeheer.nl/schoorlseduinen
© Staatsbosbeheer | auteursrechten voorbehouden

Vergaderen in de
duinen

Rust en ruimte in en om buiten-

centrum Schoorlse Duinen maken uw

vergadering, training of workshop

compleet. Laat het seizoen je

vergadering kleuren. Van de lente

met het frisse groen, de zomer met

de prachtige paarse heidevelden, de

herfstkleuren en het magische wit in

de winter. Na de lunch kunt u met de

boswachter naar het hoogste duin

van Nederland klimmen. Vanaf het

hoogste punt heeft u zicht op de

polder en de Noordzee.

Liever een dagdeel naar buiten?

Ontdek dan onder deskundige

begeleiding de Schoorlse Duinen op

de Segway. Deze unieke ligging en de

ruime parkeergelegenheid maken het

buitencentrum tot een geschikte

locatie voor verschillende doeleinden. 

Informatie en reserveringen
Buitencentrum Schoorlse Duinen

Oorsprongweg ,  HA Schoorl

Telefoon:    

E-mail: schoorlseduinen@Staatsbosbeheer.nl

Eén van de twee volledig ingerichte vergaderruimten.

Vergaderen met uitzicht op de duinen.


