
Vergaderingen 
Bedrijfsfeesten 

Relatie-evenementen 
Productpresentatie 

Netwerkbijeenkomsten 
100% ontzorgen van uw event
Altijd uw eigen aanspreekpunt 

Betaalbare exclusiviteit



Maak van uw zakelijke evenement een onvergetelijke 
ervaring. Kasteel Wijenburg is niet alleen een stijlvolle en 
makkelijk bereikbare locatie met uitstekende faciliteiten, ons 
ervaren team zorgt er ook voor dat uw relatie-evenement, 
seminar, vergadering of bedrijfsfeest perfect verloopt.

Of u nu kiest voor een grootschalig evenement voor 
honderden relaties of medewerkers, of een bijzondere 
vergadering voor een twintigtal mensen. Wij maken het 
mogelijk. Perfect georganiseerd, toegesneden op uw wensen. 
Kasteel Wijenburg is namelijk een uniek kasteel, dat voor 
één dag van u wordt. Waar u uw gasten letterlijk én figuurlijk 
exclusief kunt ontvangen, omdat u met uw bedrijf onze 
enige gasten bent!

De drie verdiepingen van het kasteel zijn gebouwd in drie 
verschillende eeuwen en elke verdieping heeft haar eigen 
kenmerkende stijl. De ruimtes kunnen zowel afzonderlijk als 
in combinatie gebruikt worden. U heeft dus veel te kiezen 
over welke onderdelen van het programma u waar in het 
kasteel wilt laten plaatsvinden. En daarmee bepaalt u zelf 
welke sfeer u aan deze bijeenkomst wilt meegeven!  
Chique met een exclusieve uitstraling of juist informeel en 
no-nonsense? 

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende bezichtiging 
of een offerte. Wij helpen u graag met het organiseren van 
uw event! 



Hoe oud het kasteel is, weten we 
niet precies. De oudste verhalen 
gaan terug tot het jaar 1178. Door de 
eeuwen heen heeft Kasteel Wijenburg 
dan ook een bewogen geschiedenis 
doorgemaakt. Het kasteel is van 
1272 tot 1751 in het bezit geweest 
van de familie Van Wijhe. Daarna 
kwam het kasteel door huwelijk in 
het bezit van Willem van Wassenaar 
en later ging het kasteel over naar 
de familie Van Balveren. Zij boden 
het op hun beurt in 1928 ter veiling 
aan. De nieuwe eigenaar werd Baron 
van Verschuer. Tijdens de oorlog 
werd het kasteel een legerplaats voor 
militairen. Het kwam onder zwaar 
granaatvuur te liggen en raakte zwaar 
beschadigd. In 1956 schonk de baron 
het kasteel aan de Stichting Vrienden 
der Geldersche Kasteelen. Daaraan 
verbond hij de voorwaarde dat het 
zo spoedig mogelijk in de oude staat 
terug gebracht moest worden. Na een 
restauratie van ruim 20 jaar staat er nu 
een prachtig kasteel voor u klaar.



Persoonlijke benadering 
Wij geloven in een persoonlijke benadering. Daarom heeft u 
bij ons altijd één aanspreekpunt, ook op de dag zelf. Binnen 
ons kleine maar zeer ervaren eventteam staan uw wensen 
voorop. 

Wij nodigen u graag uit voor een gesprek. We leiden u 
rond door de zalen en salons van het kasteel, bespreken 
samen uw voorkeuren en informeren u uitgebreid over de 
mogelijkheden die het kasteel biedt. Daarna stellen we een 
programma op, gebaseerd op uw wensen en budget. 

Wij denken met u mee op basis van de doelstelling van het 
event en hoe bijvoorbeeld zaalkeuze, inrichting, aankleding, 
culinaria, break-out activiteiten en entertainment 
tot het gewenste resultaat kunnen leiden. Tijdens de 
voorbereidingen hebben wij regelmatig contact, sturen 
zaken aan of bij om te kunnen zorgen voor een perfect 
zakelijk evenement. 



Zakelijk en toch verrassend; dat is uw bijeenkomst op het 
kasteel. Uw boodschap doet er toe maar wint nog meer 
aan kracht in de inspirerende ruimtes van het kasteel. De 
keuze van de ruimte bepaalt de sfeer van de bijeenkomst. 
Natuurlijk afgestemd op het aantal gasten zodat de zaal nooit 
te groot voelt en tussen de officiële gedeeltes door genieten 
de gasten van de informele sfeer en onze gastvrijheid.    



Over een goed bedrijfsfeest wordt nog weken nagepraat en over een bedrijfsfeest op Kasteel Wijenburg nog 
járen! De aankleding, het verrassende entertainment, het heerlijke eten en bovenal de sfeer die het kasteel 
toevoegt aan uw feest maken het onvergetelijk. Kiest u voor een galafeest met een klassiek diner en een 
bruisend feest met big band en casino, of voor een ‘voor elk wat wils feest’ met op elke verdieping een andere 
sfeer. Natuurlijk kunt u ook kiezen voor één van onze themafeesten welke wij samen met u op maat maken.  



Het landgoed rondom Kasteel Wijenburg is ook 
zeer geschikt voor buiten meetings. Vergaderen in 
de boomgaard of aan de rand van de slotgracht? 
Wij zorgen voor rust, voldoende schaduw 
en prachtig uitzicht. Mocht u liever binnen 
vergaderen dan kunnen wij aansluitend uw borrel 
of diner wellicht buiten laten plaatsvinden. Want 
wist u dat Echteld, met haar ligging tussen de 
Waal en de Rijn en tegen de Utrechtse heuvelrug 
aan, tot de droogste gebieden van Nederland 
behoort? Mocht u uw event groter willen 
aanpakken? Rondom het kasteel hebben we ruim 
1000 m2 gazon beschikbaar voor bijvoorbeeld 
tentenaccommodatie en stands als aanvulling of 
uitbreiding van uw event.



De vroegere binnenplaats vormt nu de Entree van Kasteel 
Wijenburg. Een mooie en ruime hal. Hier treft u de receptie 
en heeft u direct toegang tot de Salons. De Ridderzaal op de 
eerste verdieping en de Breughelkelder en Gelaghkamer. De 
centraal gelegen Entree is daardoor uitstekend geschikt voor 
verwelkoming (en registratie) van uw genodigden.

De historische Bibliotheek met de zestiende-eeuwse 
open schouw biedt uw gasten de gelegenheid om in klein 

gezelschap bij te praten of even tot rust te komen. Deze 
klassieke ruimte is een prachtige entourage voor een koffie-

ontvangst of een welkom met een aperitief.
 

theater 35 p. / cabaret 20 p. / carré 14 p. / U-vorm 10 p. /  
diner 30 p. / buffet 40 p. / receptie 60 p. / feest 60 p.

De Blauwe Salon straalt rust en stijl uit en biedt ruimte aan 
middelgrote gezelschappen. Uitstekend geschikt als vergader- 
of presentatieruimte. Bovendien biedt de Blauwe Salon een 
uitnodigende en intieme sfeer wanneer u hier het diner wilt 
laten verzorgen.

theater 60 p. / cabaret 35 p. / carré 25 p. / U-vorm 20 p. /  
diner 60 p. / buffet 80 p. / receptie 100 p. / feest 100 p.



De grote imposante Ridderzaal bevindt zich op de eerste verdieping en 
loopt over de volle lengte van het kasteel. Deze zaal biedt ruimte aan een 
grote groep in theateropstelling en is daarmee uitermate geschikt voor 
het plenaire gedeelte van uw seminar, productpresentaties of kick-off. 
Met uw relaties dineren onder de kristallen kroonluchters of hier de band 
het feest laten losbarsten, behoort ook tot de mogelijkheden. 

theater 180 p. / cabaret 120 p. / carré 60 p. / U-vorm 50 p. /  
diner 140 p. / buffet 175 p. / receptie 200 p. / feest 200 p.

Wilt u na een intensieve vergaderdag nog napraten en een  
(informele) borrel houden? Dat kan ook in de keldergewelven 
van het Kasteel waar zich de Breughelkelder, de Gelaghkamer 
en de Wijnkelder bevinden. Ook kunt u hier lunch- en diner-

buffetten laten verzorgen voor grote gezelschappen.  
De grotendeels met kaarsen verlichte Breughelkelder straalt een 
middeleeuwse sfeer uit, wat extra wordt geaccentueerd door de 

rustieke houten tafels, de banken en de gezellige bar. 

diner 100 p. / buffet 125 p. / receptie 125 p. / feest 125 p.

Wanneer u uw zakelijke bijeenkomst wilt onderbreken met 
een moment van smaakvolle ontspanning kunt u terecht in 

de schitterende Heerensalon. Hier serveren we bijvoorbeeld 
lunches en diners voor gezelschappen. 

theater 35 p. / cabaret 20 p. / carré 16 p. / U-vorm 12 p. /  
diner 35 p. / buffet 45 p. / receptie 60 p. / feest 60 p.



Bereikbaarheid
Kasteel Wijenburg is uitstekend bereikbaar. Met de auto 
bent u binnen 2 minuten op de A15 met de knooppunten 
A2 en A50 op korte afstand. De afstand vanaf Utrecht is 
30 minuten, 45 minuten vanaf Rotterdam en 60 minuten 
vanuit Amsterdam. Echteld is gelegen tussen Utrecht, de 
Foodvalley, Arnhem, Nijmegen en Den Bosch

Parkeren
Kasteel Wijenburg beschikt over 100 gratis parkeerplaatsen 
en indien nodig is er meer parkeergelegenheid bij het 
tegenover gelegen 13e-eeuwse kerkje van Echteld.

Overnachten
Er zijn verschillende mogelijkheden om te overnachten. 
Naast het kasteel bevindt zich Hotel van Balveren in de 
voormalige dorpsherberg. Het hotel beschikt over  
21 kamers. Ook kunt u terecht bij Van der Valk Tiel of Hotel 
de Twee Linden in Beneden-Leeuwen. Wij regelen het taxi 
vervoer voor u en uw gasten.

Break-out activiteiten
Even ontsnappen aan de zakelijke materie of juist een 
flinke boost geven aan de interne samenwerking van uw 
medewerkers. Wij bieden verschillende activiteiten aan. Wat 
dacht u van een Barrista of Cocktail workshop? Of ontdekt u 
liever de teamspirit in de Escaperoom XXL? Wilt u het liever 
wat rustiger aan doen dan is een tuktuk- of Solexrally door 
de Betuwe een prachtig buitenactiviteit waar nog lang over 
nagepraat zal worden. Een wijnproeverij of whiskeynosing 
bij ons in het kasteel is ook een aanrader. Laat ons uw 
wensen weten, er is namelijk heel veel keuze.



Uitstekende vergaderfaciliteiten
Ons landgoed staat altijd exclusief tot uw beschikking. 
Alle zalen zijn  voorzien van royaal daglicht, gratis WiFi, 
flip-over, geluidsinstallatie, beamers en schermen. 

Mocht u professionele technische ondersteuning willen 
hebben, bijvoorbeeld een live wall voor uw social media 
berichten, extra laptops of microfoons, dan zorgen wij 
daarvoor.  Vertel ons uw wensen en wij organiseren en 
regelen het graag voor u.

Gastronomie
Kasteel Wijenburg beschikt over een eigen ambachtelijke 
en biologische keuken. Culinair genot en fijne kookkunst 
zijn de speerpunten van onze Chef kok. Als geen 
ander kent hij de kunst van lekker eten en drinken. 
Of het nu gaat om een zakelijke lunch of diner, een 
aangeklede borrel of een spetterende feestavond,  onze 
culinaire kwaliteiten kennen geen grenzen. Tijdens uw 
bijeenkomst staan onze zeer ervaren, professionele 
gastvrouwen en -heren u exclusief ter beschikking. 
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Ochtend Wijenburg v.a. € 42,50 p.p.*

4-uurs arrangement met een ochtendbreak (Betuwse 
smoothie en vruchtentartelettes), onbeperkt koffie, thee 
en ijswater. Een lunchbuffet met assortiment van zoete 
broodjes en luxe hartig belegde broodjes, soep van de dag, 
Betuwse fruit en melk, karnemelk en vruchtensappen. 

Middag Wijenburg v.a. € 42,50 p.p.*

4-uurs arrangement met een lunchbuffet met assortiment 
van zoete broodjes en luxe hartig belegde broodjes, soep van 
de dag,Betuwse fruit, melk, karnemelk en vruchtensappen.
Een middagbreak (Betuwse smoothie en worstenbroodje), 
onbeperkt koffie, thee en ijswater.

Dag Wijenburg v.a. € 52,50 p.p.*

8-uurs arrangement van 09.00 tot 17.00 uur met ochtend- 
en middagbreak (Betuwse smoothie, vruchtentartelettes 
en worstenbroodje) onbeperkt koffie, thee en ijswater. Een 
lunchbuffet met assortiment van zoete broodjes en luxe 
hartig belegde broodjes, soep van de dag, Betuwse fruit en 
melk, karnemelk en vruchtensappen.

Borrel Wijenburg v.a. € 12,50 p.p.*

1-uurs arrangement. Onbeperkt drankjes naar keuze 
(Hollands assortiment), origineel tafelgarnituur en drietal 
warme hapjes. 

Wijnproeverij Wijenburg v.a. € 17,50 p.p.*

1-uurs arrangement. Keuze uit 6 wijnen, originele 
borrelplanken en begeleiding van onze kasteelsommelier.  

Diner Wijenburg v.a. € 50,00 p.p.*

2,5-uurs arrangement, drie gangen Menu du Chef inclusief 
bijpassende wijnen, water en koffie of thee en bonbons. 

Feest Wijenburg v.a. € 80,00 p.p.*

6-uurs arrangement van 18.30 tot 00.30 uur met 
welkomstcocktail, tafelgarnituur en entreehapje, drie-
gangendiner met wijnarrangement, onbeperkt drankjes naar 
keuze (Hollands assortiment) hapjes en late night snack.



Exclusiviteit
Vanaf een gezelschap van 20 personen heeft uw 
gezelschap de exclusiviteit van het Kasteel. Tijdens 
uw bijeenkomst zijn er dus geen andere gasten of 
bedrijven aanwezig. Dit geeft u en uw gasten alle 
ruimte en vrijheid om het gehele kasteel te benutten 
en bijvoorbeeld aan te kleden met uw eigen vlaggen, 
banners en/of producten.

Kasteelhuur
Per dagdeel 
(ochtend, middag of avond, maximaal 6 uur) € 1.075,-
Elk volgend dagdeel €    675,-

Servicekosten, personeelskosten, decoratiekosten en 
schoonmaakkosten zijn in de huur verrekend.



We kunnen het niet vaak genoeg zeggen maar kom langs 
voor een vrijblijvende afspraak op ons kasteel en laat u 
inspireren. We leiden u graag rond en bespreken ter plekke 
uw voorkeuren en wensen ten aanzien van uw zakelijke event. 

We gaan samen om tafel zitten en bespreken de 
doelstellingen van uw event. Wij denken mee en geven 
advies over de invulling en mogelijkheden. Door met elkaar 
te brainstormen komen de mooiste programma’s tot stand. 

Onze ervaring leert dat een event organiseren voor 
een organisatie soms stressvol kan zijn, u organiseert 
tenslotte ook niet elke dag een event die vlekkeloos 

moet verlopen. Wij wel! Wij ontzorgen u, samen met uw 
vaste contactpersoon binnen het kasteel wordt er een 
gedetailleerd voorstel gemaakt waarin  de hele dag in de 
vorm van een draaiboek wordt uitgeschreven. 

Op de dag zelf zorgen wij ervoor dat alles verloopt zoals 
we hebben besproken. Alles met de dezelfde persoonlijke, 
gastvrije begeleiding die u van ons in het voortraject al 
gewend bent. Wij ontvangen uw gasten, stemmen de 
benodigde techniek af, zorgen voor prachtig aangeklede 
zalen en laten de culinaire invulling als een rode draad door 
uw event lopen.



Op het laatste moment een geschikte ruimte vinden voor uw 
event, vergadering of een ingelaste personeelsmeeting? Check 
bij ons of er nog ruimte is. Vaak lukt dit op een maandag, 
dinsdag of woensdag. Op basis van beschikbaarheid en 
maximaal 6 weken van te voren bieden wij u een aantrekkelijke 
last minute deal aan. Het voordeel van onze last minute deals? 
U betaalt geen kasteelhuur! U gebruikt dan ook niet het hele 
kasteel, maar één van de prachtige salons of zalen. U geniet 
dan wel van alle voordelen van het prachtige kasteel zoals 
de uitstekende bereikbaarheid, de eigen keuken en warme 
gastvrijheid en de moderne faciliteiten!

Neem contact met ons op voor het meest actuele aanbod, we 
helpen u graag verder.



Voorstraat 2 • 4054 MX Echteld 
0344 – 641 859 • info@kasteelwijenburg.nl • www.kasteelwijenburg.nl  

KVK 11021202 • BTW NL 008987300B01 • IBAN NL10INGB0685935728


