
VERHUUR

House of Bird ligt net buiten 
Amsterdam, midden in de 
natuur. Het is de officiële 
brewpub van Bird Brewery 
met een breed assortiment.





House of Bird ligt net buiten Amster-
dam, midden in de natuur. Het is de 
officiële brewpub van Bird Brewery met 
een breed assortiment speciaalbieren, 
uitgebreide lunch- en dinerkaart en een 
hele positieve sfeer. Er zijn verschillen-
de ruimtes - broedplaats, kraaiennest, 
birdroom en brouwlab - beschikbaar 
voor verhuur.

- Natuurlijke ligging
- Goede bereikbaarheid
- Gratis parkeren
- Goede keuken
- Positieve sfeer



VOORZIENINGEN

In het Brouwlab worden ideeën geboren. Er staan kleine 
brouwketels, waarin wij onze bieren testen en brouwcursus-
sen geven. Op de muur wordt het brouwproces uitgelegd op 
onze eigen, illustratieve manier. Een unieke plek.

Het enorme privé terras midden in de natuur maakt het 
bovendien een ideale locatie voor borrels, feestjes of dinings. 
Het Brouwlab is volledig afsluitbaar, makkelijk aan te passen 
aan de gelegenheid en biedt ruimte aan 60 personen. 

BROUWLAB

BROUWLAB
Max 60 personen

BRENG WAT LEVEN 
IN DE BROUWERIJ!

120M² 
PRIVÉ TERRAS

40M² 
OVERDEKT 

TERRAS

UITZICHT
OP BOS

EIGEN GELUIDS-
INSTALLATIE

MAX 60
PERSONEN 

GRATIS 
WIFI 

GRATIS 
PARKEREN

43M² 
BINNENRUIMTE



NET EVEN 
ANDERS DAN 
EEN BOARDROOM.

BIRDROOM
Max 14 personen

De Birdroom is ingericht om te vergaderen in het groen. De 
ruimte past bij de natuurlijk ligging, is ruim opgezet en van 
alle luxe voorzien. Een groot presentatiescherm, whiteboard 
over de hele muur en massief houten tafel met luxe stoelen. 
Door het grote raam heb je daarbij een prachtig overzicht van 
het proeflokaal. 

Binnen is er ruimte om te vergaderen met 14 personen. Het 
grote, privé dakterras met uitzicht over het bos is daarnaast 
de ideale plek om de sessie af te sluiten.

BIRDROOMVOORZIENINGEN

30M² 
DAKTERRAS

55 INCH
TV SCHERM

UITZICHT
OP BOS

6M²
WHITEBOARD

GRATIS 
WIFI 

GRATIS 
PARKEREN

31M² 
BINNENRUIMTE

MAX 14
PERSONEN



Het Kraaiennest zet aan om aan de slag te gaan. Een ideale 
plek om tot nieuwe inzichten te komen tijdens een workshop, 
presentatie of training. Uiteraard van alle hulpmiddelen voor-
zien, zoals whiteboard, scherm en krijtmuur. Met een binnen-
ruimte van 31m2 is het voor maximaal 20 personen ideaal.

De Broedplaats en het Kraaiennest zijn ook samen te huur. 
De schuifwand tussen beide ruimte is volledig weg te halen, 
waardoor er een binnenruimte van 75m2 ontstaat. Perfect 
voor grote groepen.  

KRAAIENNEST

KRAAIENNEST
Max 20 personen

(uitbreiden tot 40 personen mogelijk)

ZORG DAT ER WEL 
EEN HAAN NAAR JE 
KRAAIT.

VOORZIENINGEN

65 INCH
TV SCHERM

2M²
WHITEBOARD

UITZICHT
OP BOS

10M²
KRIJTMUUR

MAX 20
PERSONEN 

GRATIS 
WIFI 

GRATIS 
PARKEREN

31M² 
BINNENRUIMTE



KOM JE BROEDEN 
OP NIEUWE 
PLANNEN?

De Broedplaats is speciaal ingericht voor creatieve sessies. Er 
zijn handige hulpmiddelen – prikbord, whiteboard en scherm 
– om ideeën op papier te zetten. De ruimte ademt creativiteit 
en is er een groot dakterras met uitzicht over het terras. Met 
een binnenruimte van 34m2 en een buitenruimte van 45m2 is 
het voor 20 personen ideaal. 
De Broedplaats en het Kraaiennest zijn ook samen te huur. 
De schuifwand tussen beide ruimte is volledig weg te halen, 
waardoor er een binnenruimte van 75m2 ontstaat.  

BROEDPLAATS

BROEDPLAATS

VOORZIENINGEN

45M² 
DAKTERRAS

65 INCH
TV SCHERM

UITZICHT
OP BOS

WHITEBOARD
2M²

MAX 20
PERSONEN 

GRATIS 
WIFI 

GRATIS 
PARKEREN

34M² 
BINNENRUIMTE

Max 20 personen
(uitbreiden tot 40 personen mogelijk)





Met een groep op excursie in het Diemerbos, een 
4-gangen diner met dieetwensen of verschillende 
ruimtes bij elkaar voegen? Wij slaan onze vleugels 
graag uit en kijken wat er mogelijk is om er een 
prachtige dag van te maken. 

MAATWERK

MAATWERK

KOM JE 
BROEDEN OP 
NIEUWE IDEEËN?

VOORZIENINGEN

GOEDE
BEREIKBAARHEID

EXCURSIES  
OP AANVRAAG

MIDDEN IN
HET BOS

UITGEBREIDE
KEUKEN

5000M² 
TERREIN

GRATIS 
WIFI 

GRATIS 
PARKEREN

VERSCHILLENDE 
RUIMTES



We maken gebruik van pure producten, zoveel 
mogelijk van lokale partners en seizoensproduc-
ten. Het menu in het proeflokaal is beperkt, maar 
kwalitatief zeer goed. Daarnaast koken wij op 
aanvraag voor groepen. Goede ingrediënten zijn de 
basis. De liefde, ervaring en creativiteit van ons 
keukenteam maken het eten onvergetelijk. 

ONZE KEUKEN

ARRANGEMENTEN

We werken samen met platform Local Nature 
Guide, waardoor er allerlei mogelijkheden zijn 
voor (groeps)activiteiten in en rondom het 
Diemerbos. Zij bieden onder andere vogelex-
cursies, wildplukken of op maat gemaakte 
activiteiten aan met verschillende gidsen. 

Je kunt zelf activiteiten boeken via: 
localnatureguide.com/nll/house-of-bird 

EXCURSIES



‘House of Bird is het eerste 
officiële Local Nature Point in 
Nederland. Een ideaal startpunt 
voor natuurexcursies in een 
prachtige omgeving.’

Erik van Bemmel
Co-Founder Local Nature Guide

‘Ik ben vanaf het begin betrok-
ken bij het project. Het zijn 
enthousiaste ondernemers 
met veel creatieve ideeën. Een 
absolute toevoeging voor het 
Diemerbos.’

Jan van Assema
Boswachter Staatsbosbeheer

‘Een ideale plek voor 
workshops, een presentatie
of de start van een 
excursie vogels spotten.’

Arjan Dwarshuis
Wereldrecordhouder 
Vogelsspotten



BEREIKBAARHEID

HOUSE OF BIRD
DIEMERBOSPAD 1A
1111PZ DIEMEN

HOUSEOFBIRD.NL
RESERVERING@HOUSEOFBIRD.NL
+316 155 67 204 

W:
E:
M:

BEKEND UIT DE MEDIA

OPENINGSTIJDEN

Maandag 
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
vrijdag
Zaterdag
Zondag

10.00 – 22.00 uur
10.00 – 22.00 uur
10.00 – 22.00 uur
10.00 – 22.00 uur
10.00 – 23.00 uur
09.00 – 23.00 uur
09.00 – 22.00 uur

Deze kunnen wijzigen per seizoen.


