
SENTOWER PARK
H I P P I S C H E  E N  N O N - H I P P I S C H E  E V E N E M E N T E N

www.sentowerpark.com

F O R  A L L  Y O U R  E V E N T S

https://www.sentowerpark.com/nl/sentower-park


WELCOME TO
SENTOWER PARK

Sentower Park is gevestigd in Opglabbeek, centraal in de provincie Limburg en een
25-tal km van Hasselt. Het is ontworpen als een multifunctioneel park van ongeveer
10 ha met inbegrip van een state-of-the-art hippisch centrum. Sentower Park is meer
dan een hippisch centrum. Het is een park met een multifunctionele dimensie waarbij
naast de paardensportbeoefenaars - zowel professioneel als recreatief - , ook
zakenmensen, toeristen, wandelaars en fietsers maar ook gewone bezoekers van
harte welkom zijn.

Sentower Park biedt de mogelijkheid om aan een brede waaier van activiteiten en
evenementen deel te nemen, in een mooi en natuurlijk kader. Wandelpaden en het
uitgebreide fietsroutenetwerk verbinden op een elegante manier het park met zijn
omgeving, de duinengordel.



EVENTLOCATIE
BEKNOPT
Sentower Park is, met zijn infrastructuur, grote parking en
verschillende zalen, dé locatie voor al uw bedrijfsfeesten &
events. Op elk niveau kan Sentower Park u een aanbod maken dat
op de maat van uw bedrijf wordt afgestemd.
Voor de uitwerking van de events zijn er verschillende
mogelijkheden, zowel indoor als outdoor. 

Werken jullie met een eventsbureau? Geen probleem.. Nog geen
ideeën voor een leuk event? Geen probleem… In elke situatie zal
team Sentower Park jullie bijstaan met de nodige ondersteuning.
Wij bieden u de kans om uw event te laten plaatsvinden op de
prachtige terreinen van Sentower Park, maar kunnen u optioneel
ook de volledige uitwerking hierrond verzorgen! Alles is mogelijk.

11.600 m²  indoor

3 x horecapunten outdoor

3 x horecapunten indoor

4 x feestzalen

4 x sanitaire blokken

+2000 parkingplaatsen

3 x indoor arena's

1296 tribune seats

1 x VIP tribune

Industriële vergaderruimte

2 x uitgeruste keukens

Audio -en visuele technieken

Ledscherm cube

Vrij van catering

F O R  A L L  Y O U R  E V E N T S

Vanaf  min. 100 personenIn eigen beheer of adhv
onze eigen expertise



P
A

R
K

IN
G

IN
D

O
O

R
A

R
EN

A
'S

OUTDOOR
ARENA

O
U

TD
O

O
R

 A
R

EN
A

O
U

TD
O

O
R

A
R

EN
A

O
U

TD
O

O
R

 A
R

EN
A

BRASSERIE



INDOOR 
    ARENA'S

1065 TRIBUNE SEATS

231 TRIBUNE SEATS 

VIP TRIBUN
E

VIP FO
YER

MAIN ARENA

ARENA B
AR

EN
A 

C

85x40m

70x30m
97

x2
5m

sanitaire 
blok

sanitaire 
blok

sanitaire 
blok



MAIN ARENA

De hoofd arena of expo hal kan gebruikt worden voor veschillende type
evenementen. Vanwege de reeds aanwezige basisfaciliteiten zoals vaste
seating, horeca, sanitaire blokken, ledschermen,... is dit een echte plug-
and-play evenementenhal!

Beurzen - Sport - Events - Corporate - Congressen - Veilingen

Oppervlakte 85x45m

15m nokhoogte

+3000 staanplaatsen

1296 vaste tribune seats

+500 extra zitplaatsen tribune

Centraal ledscreen cube 4x2x3m

Cafetaria met zicht op arena

3 x sanitaire blokken





ARENA B

Deze arena is gelegen naast de Main Arena en kan perfect gebruikt
worden voor kleinere evenementen en/of in combinatie met de Main
Arena. De centrale Senterbar kijkt tevens ook uit op deze arena.

Beurzen - Sport - Events - Corporate - Congressen - Veilingen

Oppervlakte 70x30m

12m nokhoogte

+1500 staanplaatsen

Cafetaria met zicht op arena

1 x sanitaire blok





ARENA C

Deze rechthoekige arena kan dienen voor de organisatie van evenementen
maar ook als logistieke opslagruimte/werkruimte tijdens het evenement.
Deze arena sluit perfect aan op de Main Arena.

Beurzen - Sport - Events - Corporate - Congressen - Veilingen

Oppervlakte 94x25m

8m Nokhoogte



THE SENTERBAR

Centraal horecapunt met zicht op de Main Arena en
Arena B. Gezellige en warme ruimte om te genieten
van een drankje en een hapje...

150 staanplaatsen

+100 zitplaatsen

Uitgeruste bar

Foodcorner

4 x TV scherm

Zicht op de arena's

Basis audio -en visuele
technieken



Deze feestzaal is ideaal voor de organisatie van recepties,
trouwfeesten, corporate events, zittend diner, ... Door de
gezellig aankleding en totale verduistering is dit een kant-
en-klare feestzaal...

300 staanplaatsen

200 zitplaatsen

Uitgeruste bar

Zicht op Main Arena

Aansluitend VIP tribune

Basis audio -en visuele
technieken

VIP FOYER



VIP TRIBUNE

Deze tribune met 5 niveau's geef u een perfect zicht op
de Main Arena. Toegankelijk via de VIP Foyer of de Main
Arena...

800 staanplaatsen

500 zitplaatsen

Zicht op Main Arena

Aansluitend VIP foyer

Basis audio -en visuele
technieken



BRASSERIE

De Brasserie, gelegen centraal tussen de outdoor
arena's en met aansluitend groot terras. Alle
voorziening voor een feest te organiseren zijn hier
aanwezig...

400 staanplaatsen

150 zitplaatsen

3 x TV scherm

Zicht op de outdoor arena's

Professionele keuken

Basis audio -en visuele
technieken

Sanitaire voorzieningen

Groot zonnig terras



RIDERS BAR

De Riders Bar is de ideale locatie om een dansfeest of
dergelijke te organiseren. De professionele bar, DJ-
booth en showlicht maken het de ideale eventlocatie...

500 staanplaatsen

150 zitplaatsen

Uitgeruste bar

Basis audio -en visuele
technieken

Sanitaire voorzieningen



MEETING ROOM

Sentower Park heeft een 130 m² vergaderruimte met
een industriële look. Deze exclusieve ruimte heeft
een prachtige uitkijk op het hippisch centrum...

130m2 vergaderruimte

2 tot 30 personen

Aangepaste catering

Daglicht & verduistering

Beamer/scherm



PARKING

Recht tegenover de inkom van het domein kunt u parkeren op de publieke
parking van de toeganspoort Donderslag (Duinengordel). Achteraan het
domein bevindt zich de prive parking waar we steeds tot >100 bussen
kunnen parkeren. Deze parking is volledig verhard met klinker, wat voor
het optimaal comfort zorgt.

+100 bussen & +2000 personenwagens



DUINENGORDEL

 Ophovenderheide (Donderslag) biedt een bonte verzameling aan
landschappen: het ene moment struin je door schrale, zandige
ondergrond, het andere dwaal je langs natte heide of door een statig
dennenbos. Tip: passeer zeker één van de vennen! Deze reusachtige
regenwaterplassen in het droge zand lijken net oases in het groen. Af en
toe overwin je een stevige helling of wandel je door een golvend
duinenlandschap dat verborgen ligt onder een bos. Kies je route tussen 4
en 14 km. Bekijk hier de routes op kaart of download de gpx-bestanden.

Het landschap van goud... start bij Sentower Park

Startplaatsen met bezoekersonthaal:
Sentower Park (Leemkuilstraat 21, Opglabbeek): 4,2 km, 6,7 km, 11 km, 14 km

Startplaatsen met parking:
Donderslag (Donderslagweg, Meeuwen): 5,1 km, 8,5 km, 14 km



BEREIKBAARHEID

- Eindhoven +-35min
- Dusseldorf +-50min
- Brussel +-50min

Met het vliegtuig

Met de auto

Neem afslag 31 – Genk Centrum en voeg in op de Westerring/N76 richting
Bree/Opglabbeek. Ga verder op de N76. Neem op de rotonde de 1ste afslag naar Weg
naar Zwartberg. Volg de richtingsaanwijzer 

Vanaf E314/E13 richting Aken/Genk/Luik/Hasselt

Vanaf de A2/E25 richting Weert/Valkenswaard

Neem de afslag richting Eindhovenseweg. Sla linksaf naar de Eindhovenseweg. Sla
rechtsaf richting Maarheezerhuttendijk. Sla linksaf naar de Maarheezerhuttendijk. Sla
linksaf naar de Geuzendijk. Neem de 1ste afslag rechts, de Trancheeweg op. Sla
rechtsaf naar de Kempenweg/N564. U gaat België binnen. Ga rechtdoor op
Lozerstraat/N747. Sla linksaf naar de Hamonterweg/N76. Ga rechtdoor over één
rotonde. Neem op de rotonde de 3de afslag naar Rode Kruislaan/N73/N76. Ga verder
op de Rode Kruislaan/N73. Sla rechtsaf naar de Gruitroderkiezel/N730. Ga verder op
de N730. Ga bij de rotonde rechtdoor naar Weg naar As/N730. Ga verder op de N730.

Dichtstbijzijnde luchthavens:



OVERNACHTEN

Mardaga Hotel Eurotel

Orshof M Hotel

Carbon Hotel Hotel Zuid

B&B Truyenhof B&B Slagmolen







CONTACTEER ONS

Tel: +32 89 20 18 00  I  +32 473 39 70 14

Website: www.sentowerpark.com

Email: info@sentowerpark.com

Adres: Leemkuilstraat 21, 3660 Oudsbergen, België


