
Bezoekerscentrum Renkums Beekdal / verhuur 

 
Over de Stichting Renkums Beekdal 
De Stichting Renkums Beekdal is een centrum voor 
informatie, educatie en participatie rond natuur en 
cultuurhistorie in de Renkumse Beekdalen. Zij schenkt aandacht aan alle natuurhistorische en 
cultuurhistorische aspecten van de Renkumse Beekdalen en de Renkumse Poort. Zij exploiteert een 
bezoekerscentrum en een vrijwilligersruimte 'Het Mussennest'.  
Het Bezoekerscentrum Renkums Beekdal ligt op een prachtige plek aan de rand van het Beekdal. 
Steeds meer wordt bekend over de positieve effecten van een verblijf in de natuur. Daar willen we 
ook anderen van laten profiteren via de verhuur van onze ruimtes. 
 
Wie kunnen onze ruimtes huren?  
Natuurorganisaties, scholen, bso's, bedrijven, familie en vrienden. Vrijwilligersgroepen die in het 
Beekdal actief zijn hebben korting. Informeer bij twijfel bij info@renkumsbeekdal.nl of je daar bij 
hoort. 
 
Waarvoor kun je onze ruimtes huren? 
In het Bezoekerscentrum Renkums Beekdal of het Mussennest kun je terecht als je 
natuurgerelateerde activiteiten wilt organiseren zoals: vergaderingen, trainingen, cursussen, 
teambuilding, veldonderzoek voor het onderwijs, workshops, lezingen. Onze voorkeur gaat uit naar 
organisaties die voor hun activiteit bewust een natuurlijke omgeving opzoeken en respect hebben 
voor natuur en cultuur.  
Naast huur van de ruimte kun je bij ons natuurexcursies of rondleidingen boeken. Deze kun je 

aanvragen via https://www.renkumsbeekdal.nl/doen-beleven/excursies/ 

Verhuur 
Het Mussennest is onze vrijwilligersruimte. Op momenten dat eigen vrijwilligers daarvan gebruik 
maken kan deze niet verhuurd worden. Het bezoekerscentrum is tijdens openingstijden niet te huur. 
Overleg in geval van twijfel met onze bureaucoördinator, Shelley Pattiasina. 
 

ruimte aantal * 
personen 

prijs per dagdeel 

Bezoekerscentrum/presentatieruimte 25  75  €  

Bezoekerscentrum/hele gebouw 25 150 € 

Mussennest 14   60 € 

Mussennest + Kapschuur 14 + 24 120 € 

Beamer    10  € 

Daarnaast 2,50 € p.p. voor koffie en thee   

 
Huisregels 
We verwachten van de huurder dat de ruimte na afloop wordt achtergelaten zoals deze is 
aangetroffen en de gebruikte kopjes gaan in de afwasmachine. Aankleding van de ruimte is alleen 
mogelijk in overleg. Het is niet toegestaan de ruimtes te gebruiken voor andere activiteiten dan in de 
reservering is opgegeven. Overleg van te voren als u gebruik wilt maken van het erf.  
Voor het hele terrein geldt: geen open vuur en (luide) muziek.  
De huurder betaalt naast de huur voor koffie en thee per persoon. Als meer catering gewenst is, dan 
dient dat afgenomen te worden van Boscafé de Beken. Dit spreekt u zelf af met Aart van de Glind of 
één van zijn collega’s. 
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Gegevens Boscafé 
0317-35 84 42 (tijdens openingsuren) 
E-mail: lunchroom@debeken.com 
debeken.com/lunchroom-de-beken/ 
 
Het is toegestaan eigen brood mee te nemen en dit in de gehuurde ruimte te nuttigen.  
Dat betekent dat de terrassen horend bij Boscafé De Beken hiervoor niet gebruikt kunnen worden.  
 
Betalen en annuleren 
Bij boeking dient u direct te betalen. Tot 4 weken van tevoren kunt u uw boeking kosteloos wijzigen 
in een andere datum of annuleren. Indien u twee tot vier weken voor de gereserveerde datum wilt 
annuleren dan houden we 15 € administratiekosten in. Annuleert u binnen een week van de gekozen 
datum dan kunnen wij de ruimte  niet meer aan iemand anders verhuren en restitueren wij niet.  
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Shelley Pattiasina via info@renkumsbeekdal.nl 
Via onze website www.renkumsbeekdal.nl/bezoek/verhuur kunt u een boekingsaanvraag aanmaken. 
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