
Ervaring:
‘Kasteel Wijenburg is de afgelopen jaren meerdere malen 
uitgeroepen tot ‘Beste Trouwlocatie van Nederland’. Hier-
door draaiden we, ondanks de crisis, zo’n 130 tot 160 hu-
welijken per jaar. Inmiddels hebben bedrijven de weg 
naar het kasteel weer gevonden en zijn we ‘back in busi-
ness’. Want zakelijke events benaderen wij met dezelfde 
intensiteit als huwelijken. Wij schatten het belang van de 
bijeenkomst op de juiste wijze in en zijn gewend om met 
torenhoge verwachtingen om te gaan. Wij werken minu-
tieus volgens draaiboeken en laten opdrachtgevers zelf 
keuzes maken voor zalen en culinaria. Bovendien voegen 
wij daar de befaamde ‘Wijenburg-cultuur’ aan toe, waarin 
gastvrijheid, professionaliteit, informaliteit en kwaliteit 
hand in hand gaan. Het kasteel beschikt over een ervaren 
managementteam dat al meer dan 18 jaar bij elkaar is. Bij 
evenementen huurt u het kasteel letterlijk en figuurlijk 
voor u zelf en heeft u altijd een vast aanspreekpunt, die 
meewerkt aan de voorbereidingen van de bijeenkomst 
en aanwezig is op de dag zelf. Alles op het hoogste niveau 
zonder dat dit voor hele hoge prijzen is.’

Ligging en mogelijkheden:
‘De bereikbaarheid van het kasteel is optimaal. We lig-
gen op één minuut van de A15, op een half uur van 
Utrecht, drie kwartier van Rotterdam en een uur van 
Amsterdam. Aan het begin van de oprijlaan passeer 
je het Hotel van Balveren dat beschikt over 21 hotel-
kamers. Dit is vooral praktisch bij kleinere, soms meer-
daagse, zakelijke bijeenkomsten. Maar we richten ons 
vooral op eendaagse evenementen. Hiervoor beschikt 
het kasteel over zeven authentieke zalen en salons ver-
deeld over drie verdiepingen uit verschillende eeuwen, 
en 1000m2 grond, geschikt voor beurzen, productpre-
sentaties, relatiedagen en bedrijfsfeesten. Alle zalen zijn 
voorzien van royaal daglicht, gratis WiFi, een geluidsin-
stallatie, beamer en een scherm. Het kasteel is geschikt 
voor maximaal 400 personen, waarbij de zaalcapaciteit 
varieert van 8 tot 180 personen. Ook op culinair gebied 
is de locatie optimaal flexibel. Met een eigen keukenbri-
gade hebben we geen vaste menu’s, maar bepaalt de 
gast wat er geserveerd wordt afhankelijk van het thema 
of het gezelschap. Een chique ontvangst in de Biblio-
theek, winetasting in de Breughelkelder, een plenaire 
sessie in De Ridderzaal of een bedrijfsfeest met enter-
tainment en walking diner op meerdere verdiepingen; 
juist die afwisseling zorgt voor toegevoegde waarde.’

Waarom Kasteel Wijenburg een goede 
evenementenlocatie is? 
Kasteel Wijenburg biedt de luxe en exclusiviteit van 
een authentieke locatie, maar niet de oubolligheid 
van een historisch pand. Het is gemakkelijk bereikbaar, 
heeft 100 gratis parkeerplekken, beschikt over hotelka-
mers wanneer nodig en biedt door de verschillende 
ruimtes verrassend veel mogelijkheden voor zakelijke 
evenementen. Door de jarenlange ervaring van het 
team wordt er niets aan het toeval overgelaten. Mede 
door de moderne faciliteiten is deze locatie niet alleen 
geschikt voor bedrijven met een authentiek product, 
maar juist ook inzetbaar als contrastlocatie voor bij-
voorbeeld ICT-bedrijven en start-ups. Luxe maar laag-
drempelig, voor een niet al te hoog budget.
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Te midden van een sprookjesachtig decor, in het Gelderse Echteld, bevindt zich al ruim 700 

jaar Kasteel Wijenburg. Eeuwenlang is het historische pand in bezit geweest van adellijke 

families en hertogen, maar sinds 25 jaar wordt het geëxploiteerd als evenementenlocatie 

voor bedrijven en particulieren. Met een letterlijk en figuurlijk stevig fundament, onder 

leiding van Johan Huisman, zorgt de Wijenburg-cultuur voor gastvrijheid op het hoogste 

niveau. De authentieke sfeer, de professionaliteit én de exclusiviteit voor ieder budget, 

maakt het dan ook uw kasteel met onze service. 
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Evenementenlocatie Kasteel Wijenburg:

uw kasteel, 
onze service


