
Omnisport Apeldoorn behoort tot een van de meest aantrekkelijke 

evenementenlocaties in Midden-Nederland. In het imposante en multifunctionele 

complex beoefent de Nederlandse top hun sport.

Omnisport Apeldoorn is echter meer dan een sportaccommodatie! Naast een wielerbaan, 

topsporthal, atletiekbaan zijn er diverse volledig ingerichte vergader- en subruimtes 

beschikbaar. Hierdoor biedt Omnisport een unieke setting met de wow-factor en perfecte 

ambiance voor al uw congressen en bijeenkomsten. 

Alle ruimtes hebben een eigen identiteit van de immense Wieler- en Atletiekhal met het 

middenterrein en vaste tribune met circa 5.000 zitplaatsen tot de Topsporthal met tevens 

vaste tribune en flexibele wanden. Door deze unieke ambiance is Omnisport Apeldoorn 

geschikt voor productpresentaties, bedrijfsfeesten en andere business to business 

activiteiten.

 

topprestaties OP ZAKELIJK NIVEAU

Feiten: 
 

 Van 2 tot 15.000 personen

 2 (top)sporthallen en  

 9 vergaderzalen & subruimtes

 +/- 5.000 tribuneplaatsen

 Combinatie van business, sport   
 én entertainment

 Uitstekend bereikbaar, nabij   

 snelwegen A1 en A50

 2.000 parkeerplaatsen

Op slechts 5 minuten loopafstand  

van NS-station Apeldoorn De Maten

relaties over Omnisport
“Je merkt dat men er alles aan doet om je een mooie beleving te 

geven. Tijdens het eerdere evenement zie je dat men flexibel is als 

er op het laatste moment nog iets gewijzigd moet worden.  

Men denkt mee en zoekt naar oplossingen.”

Clinic - Rabobank Nederland

event services

partners

Catering services 

meer informatie
 

T. 088 - 9000 390, E. organiseren@libema.nl, W. organiseren-bij-libema.nl
De Voorwaarts 55, 7321 MA Apeldoorn 

Onze klanten beoordelen  
ons met een:

8.7
De mooiste tijd beleef je bij Omnisport Apeldoorn, onderdeel van Libéma 

Ons eigen horeca label biedt voor al uw gasten een 

op maat gemaakt assortiment aan hapjes en dranken 

aan. Complete buffetten, snelle snacks of een vier 

gangen menu. Ons cateringlabel is uw culinaire 

oplossing. Een team van culinaire experts gaat graag 

met u in gesprek om een menu op te stellen dat bij 

uw beurs of evenement en uw gasten past. Wij maken 

gebruik van duurzame producten, met een knipoog 

naar de regio.

De medewerkers van Omnisport leveren met hun 

ervaring en specialisme een belangrijke bijdrage aan 

uw event. Vanaf de voorbereiding tot en met de afbouw 

heeft u te maken met één vast contactpersoon. 

Hierdoor blijven de lijnen kort en de betrokkenheid  

met uw evenement hoog. Zijn er vlak voor of tijdens uw 

evenement nog zaken die wijzigen? Dan is het fijn om 

te werken met mensen die flexibel zijn en snel kunnen 

schakelen. 

Libéma overhandigt u niet alleen de sleutel van 

de accommodatie, maar levert ook diverse extra 

diensten, zoals elektra, wateraansluitingen, 

maar ook parkeerbegeleiding en EHBO’ers. 

Door de uniforme aanpak en de samenwerking 

met innovatieve en professionele partners worden 

evenementen een gegarandeerd succes.

Binnenkort 
vernieuwde congresruimtes!



kom langs en 
ervaar het zelf

Proef de topsport sfeer en 
ervaar de unieke ambiance 

met de wow factor.

T. 088 - 9000 390

relaties over 
Omnisport

“Korte lijntjes met de eventmanagers 

die steeds hebben meegedacht. Mooie 

uitstraling, goede bewegwijzering en 

originele oplossing met de horeca in de 

pauze. De rondleiding na afloop is ook heel 

positief ontvangen door onze bezoekers.”

Cloud Energy Optimizer

relaties over 
Omnisport

“Omnisport en met name alle 

medewerkers zijn uitermate 

dienstverlenend en weten wat het 

is om klanten te “ontzorgen”. Altijd 

positief en oplossingsgericht. Hele 

fijne partij om mee te werken.”

Lowlands Throwdown

Elke ruimte in de juiste ambiance
U kunt bij Omnisport Apeldoorn terecht voor een zakenlunch met twintig 

personen, een innoverend zakelijk evenement of zelfs een wervelend sportgala tot 

wel 11.000 gasten. De accommodatie kent vele mogelijkheden op het gebied van 

aankleding, licht- en geluidstechniek en audiovisuele voorzieningen. Daardoor 

kan in elke ruimte de juiste stijl en ambiance gecreëerd worden. We zijn de enige 

locatie in Nederland die WK’s en EK’s accommodeert op het gebied van atletiek en 

baanwielrennen. Omnisport Apeldoorn is een moderne en unieke locatie met een 

exclusieve (sport) vibe. Er is op een natuurlijke en makkelijke manier connectie te 

leggen tussen gezondheid en events.

BEGANE GROND EERSTE ETAGE

TWEEDE ETAGE DERDE ETAGE

Wieler-/atletiekhal
2.618 m²

Wieler-/atletiekhal
2.618 m²

Topsporthal
1.760 m²

Catacombe
1.155 m²

Wieler-/atletiekhal
2.618 m²

Topsporthal
1.760 m²

Topsporthal
1.760 m²

Promenade
597 m²

Business
lounge
541 m²

Topsporthal
1.760 m²

Sportfoyer
638 m²

VIP-terras

Wieler-/atletiekhal
2.618 m²

Afmetingen Opstellingen

Ruimte Afmetingen l x b (m) Oppervlakte (m2) Theater Tribune Carré Staand

Begane grond

Wieler- en Atletiekhal (WAH) 4.896 5.000

Wieler- en Atletiekhal (middenterrein) 2.618 3.000 4.000

Topsporthal (TSH) 53 x 34 1.802 1.456 3.000

1e verdieping

Sportfoyer 638 300 300 (diner) 500

Balkon Sportfoyer WAH 216 208 100

Surplace zaal 1 5,8 x 5,5 32 24 14 31

Surplace zaal 2 9 x 5,5 49 52 22 49

Surplace zaal 3 8,5 x 5,5 46 52 22 46

Surplace 1 + 2 14,8 x 5,5 78 86 40 80

2e verdieping

Promenade 601 597 400 600

Yagodin 85,5 68

3e verdieping

Business Lounge 541 250 350

Smash 1 4,8 x 6,4 31 30 14 31

Smash 2 7,1 x 6,4 45 54 36 44


