
Het 3,5 hectare grote forteiland is een bijzonder inspirerende omgeving met een groot 
contrast tussen het oude forteiland met al haar charme en de state-of-the-art geotechnieken 
met alle innovatieve kenmerken. GeoFort biedt u de keuze uit comfortabele zalen, met elk hun 
eigen karakter, geschikt voor 5 tot 150 personen. Meer ruimte nodig? Dan zijn ook de 
sfeervolle  overdekte Kazernestraat, het ruime terras en zelfs het gehele eiland voor u 
beschikbaar.

GeoFort GeoZalen

Auditorium
Een goed ingericht auditorium waar u tot 150 
personen kan bijeenkomen.

Kenmerken:
• Hoge resolutie beamer
• Groot scherm en twee LCD schermen
• Geluidsinstallatie met mengpaneel
• Podium
• Flip-over
• WIFI

ESRI-zaal & RPS-zaal
Perfecte ruimte voor het out of the box denken voor 
groepen tot 20 personen.

Kenmerken:
• Hoge resolutie beamer
• Scherm
• Geluidsinstallatie
• Flip-over
• WIFI
• Indien gewenst met eigen ontvangstruimte

Crisismanagement- & Waterschap zaal
Een hightech omgeving en een goede plek als u met  
collega’s echt aan het werk moet.  
U kunt gebruik maken van de Digital Wall met 4 grote 
schermen waarop de informatie wordt geprojecteerd. 
Beide zalen zijn geschikt tot 12 personen. 



Is uw interesse gewekt?
Neem over de mogelijkheden en prijzen contact op met onze Front Office, 0345 – 630 480  
of vul het contactformulier in op www.geofortevents.nl

Kadaster-zaal 
De ideale presentatieruimte voorzien van veel kijk- en  
luistercomfort tot 48 personen. 

Kenmerken:
• Hoge resolutie beamer
• Scherm
• Geluidsinstallatie
• Flip-over
• WIFI 

Kazernestraat 
De karakteristieke Kazernestraat biedt volop  
mogelijkheden voor al uw evenementen tot 100 personen.

Ook kunt u gebruik maken van de aangrenzende  
Landmeet Lounge.

3D-Café 
Het sfeervolle restaurant waar u kunt luchen, borrelen of 
dineren tot 120 personen. Vanuit onze eigen keuken wor-
den diverse gerechten voor u op maat samengesteld.

Kenmerken:
• Hoge resolutie beamer
• Los scherm
• Geluidsinstallatie
• Flip-over
• WIFI

Forteiland 
Naast de indivuele GeoZalen is ook het gehele forteiland 
af te huren. Door de combinatie van binnen en buiten 
heeft u een unieke, inspirerende locatie uiteraard voorzien 
van alle moderne vergaderfaciliteiten en een passende 
catering. Hierdoor is er ruimte voor gezelschappen tot 500 
personen.
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Indeling   GeoZalen

GeoFort | Nieuwe Steeg 74 | 4171 KG Herwijnen | 0345 - 630480 | www.geofortevents.nl




