
 
 

Ballonfiësta Barneveld: 
Steeds weer een feest voor jong en oud! 

Barneveld – Ballonvaren is geweldig om te doen en geweldig om te bekijken. 
Tijdens Ballonfiësta Barneveld kan men vier avonden, van 11 t/m 14 augustus, 
genieten van een ballonspektakel. Vanaf een groot grasland in het bos, achter 
Kasteel De Schaffelaar in Barneveld, gaan een dertigtal ballonnen de lucht in. 

Steeds weer een feest voor jong en oud! 
 

 
 

Ballonfiësta Barneveld gaat haar 27ste editie in en is daarmee het oudste ballonfestival 
van Nederland. Kenmerkend voor dit evenement is de sfeervolle locatie, ook bij 

ballonvaarders zeer geliefd. In de ‘achtertuin’ van Kasteel de Schaffelaar ligt de Koewei, 
omringd door een gracht, midden tussen de bomen. Een sprookjesachtig landschap dat 

een prachtige omlijsting vormt voor de 30 ballonnen die elke avond, als de 
(weers)omstandigheden meewerken, de lucht in gaan. Het publiek maakt alles mee: van 
de spanning en de hectiek van het opblazen van de ballonnen tot het langzaam opstijgen 
van de ballonnen en het uitzwaaien van de bemanning en passagiers. Barneveld is ook 

bekend om de goede afwisseling tussen de ‘gewone’ ballonnen en de special shapes die 
vaak ieders harten stelen. Dit jaar nemen onder andere deel: Monki de Aap, Caliméro, 

De Brandenburger Tor, Miss Daisy en de Brandweerautoballon. Ook Clown Mauriske, de 
Smurf met een nieuwe muts en het Kuiken van Barneveld zijn dit jaar van de partij. 

 

 
 

De Ballonfiësta steunt ook dit jaar weer lokale, goede doelen 
Dit evenement is een initiatief van de Stichting Internationale Ballonfiësta Barneveld 

(SIBB). Het feest heeft deels tot doel om vier uitermate gezellige avonden voor jong en 
oud te verzorgen, maar ook om de opbrengst van deze avonden te besteden aan lokale, 



goede doelen. De geselecteerde doelen voor dit jaar zijn: Kinderhospice De Glind, 
Oranjestichting Barneveld en zorgboerderij ’t Paradijs. 

Toch is de entreeprijs laag gehouden: €3,- voor volwassenen, €2,- voor kinderen. 
Daarvoor krijgt men een avondvullend programma met veel afwisseling. De ballonnen 
voeren uiteraard de hoofdtoon, maar daarnaast verzorgt de Vrijwillige Brandweer van 

Barneveld vanwege haar 100-jarig bestaan, een schitterend showspektakel. Daarna, als 
de ballonnen weer zijn teruggekeerd, volgt de lasershow met aansluitend de altijd 

sfeervolle en boeiende Nightglow, waarbij de ballonnen op het ritme van de muziek 
worden aangelicht. 

 

 
 

Informatie over Ballonfiësta Barneveld is te vinden op www.ballonfiëstabarneveld.nl. 
Programma Ballonfiësta Barneveld 

17.00 uur | Kassa’s open. Het toegangskaartje kan een prachtige prijs opleveren, 
onder andere een ballonvaart. 

Hijskraan met passagiercabine biedt voor slechts €1,- een adembenemend 
uitzicht over de Koewei en omgeving. 

Showrijden door Henk Vink sr. met zijn speciale paarden voor de wagen: 
de Pecherons. 

18.15 uur | De opening van de avond met het landen van de parachutisten op een 
aangegeven plek op de Koewei. Tandem- en precisiesprongen zullen ook 

dit jaar weer de nodige spanning meegeven. 
 

 
 

18.30 uur | Defilé van piloten en ballonnen op het terrein. Aansluitend het preparen en 
opstijgen van de ballonnen. Bij gunstige weersomstandigheden zal op 

vrijdagavond een parachutist de sprong wagen uit een ballonmand. 
20.00 uur | Speciaal programma in samenwerking met de Vrijwillige Brandweer 

Barneveld, een zinderende show waarin de elementen brand, botsing en 
hulpverlening aan bod komen. Aansluitend uitdagende kinderspelen die 

enige vaardigheden vereisen. 
21.30 uur | Terugkeer ballonnen om zich voor te bereiden op de Nightglow. Tijdens het 

opzetten van de ballonnen zal onbetwist ballonexpert Ben Bläss het publiek 
onderhouden met talloze zeer interessante wetenswaardigheden van de 

ballonsport. 
22.00 uur | Op de klanken van prachtige, speciaal geselecteerde muziek een 

adembenemende lasershow. 
 



 
22.30 uur | De imponerende afsluiter van elke avond waar je nooit genoeg van krijgt: 

de Nightglow. Deze show staat garant voor mooie herinneringen en 
fantastische foto’s. Een waardig einde van een geweldige ballonnenavond. 

 

 
 

 
 

Beknopte gegevens 
Locatie De Koewei, achter kasteel De Schaffelaar aan de Stationsweg in Barneveld 

Data 11, 12, 13 en 14 augustus 2010 
Tijd 17.00 – 23.30 uur 

Entree Volwassenen €3,- 
Kinderen t/m 12 jaar €2,- 

Kijk op www.ballonfiestabarneveld.nl voor het laatste nieuws over Ballonfiësta Barneveld. 
 

 


