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Wij komen al vele jaren 
ontzettend graag bij Kaap 
Doorn!  
 

Zij weten precies wat er nodig 
is om onze bijeenkomsten tot 
een succes te maken, soms 
zelfs nog beter dan wij zelf.  
 

Er is een fijne sfeer, geweldige 
service, heerlijke koffie en 
ruime zalen met veel daglicht.  
 

De prachtige bosrijke omgeving 
geeft de kans om in de pauze 
een mooie wandeling te maken. 
Een absolute aanrader! 
 

Mw. Huisman, Sioo 

Kaap Doorn heeft passie 
 

Die passie is dat wij ervoor zorgen dat u bij ons volledig ontzorgd wordt, zodat u zich 

alleen maar bezig hoeft te houden met de inhoud en uw gasten. Met meer dan 25 jaar 

ervaring zijn wij specialist op het gebied van zakelijke bijeenkomsten regelen alles 

voor u!  
 

Kennisoverdracht vraagt om een inspirerende en rustige omgeving. Bij ons vindt u 

hiervoor de optimale omstandigheden. U bent verzekerd van een verblijf zonder 

leisure gasten. Of het nu gaat om een training, vergadering of een exclusief diner,  

wij verzorgen het voor u. 
 

Graag tot ziens bij Kaap Doorn! 

Wij zijn de specialist in het 
verzorgen van zakelijke 
bijeenkomsten.  
 
Onze gastvrije en flexibele 
medewerkers zijn er volledig op 
gericht om van uw bijeenkomst 
een succes te maken! 
 
 

https://ernstsillemhoeve.sharepoint.com/sites/Reserveringen-KaapDoorn/Gedeelde%20documenten/Corona%20periode/WWW.KAAPDOORN.NL
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Maatschappelijk verantwoord ondernemen: logisch 

voor Kaap Doorn 
Kaap Doorn houdt zich op allerlei gebieden bezig met duurzaamheid. 

We werden in 2010 bekroond met de Gouden Green Key, als één van 

de eerste conferentiecentra van Nederland. Om die Green Key te 

behalen namen we meerdere maatregelen op het gebied van 

energiebesparing en afvalscheiding. Zo installeerden we elektrische 

laadpalen op ons parkeerterrein, gebruiken we alleen maar LED- en 

PL-verlichting en stroomt er 100% groene stroom door onze 

stroomkabels.  
 

Ook het eten en drinken is bij Kaap Doorn duurzaam en verantwoord. 

We schenken biologische, Fairtrade koffie en thee. In ons restaurant 

serveren we biologisch vlees en zuivel en vis met het MSC-keurmerk. 

Veel van ons broodbeleg en hapjesassortiment is ook biologisch. En 

de kaas op het lunchbuffet komt van een lokale kaasboerderij. De 

drinkglazen op de hotelkamers zijn door het bedrijf Rebottled gemaakt 

van de onderkanten van lege wijnflessen, onder andere door mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt. En al ons bed- en badlinnen 

draagt nu twee keurmerken: Fairtrade en GOTS. En dit is niet alles. 

Kijk voor een actueel overzicht op onze website. 
 

MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN YMCA 

Wanneer u een bijeenkomst bij Kaap Doorn organiseert, steunt u het 

goede werk van de YMCA. De vereniging YMCA is in 1853 opgericht. 

YMCA Nederland is de enige aandeelhouder van Kaap Doorn en heeft 

het CBF keurmerk (Erkend Goed Doel). De YMCA houdt zich tot op de 

dag van vandaag bezig met het uitvoeren van maatschappelijke 

activiteiten op het gebied van jeugd- en jongerenwerk en 

vakantiekampen voor kinderen met een hulpvraag in Nederland. 
  

Maatschappelijke betrokkenheid en duurzaamheid zit in ons DNA. 

Door uw bijeenkomst in ons conferentiecentrum te organiseren 

ondersteunt u dit belangrijke werk, want een groot deel van het 

rendement van Kaap Doorn wordt gebruikt om deze activiteiten te 

financieren. 

https://ernstsillemhoeve.sharepoint.com/sites/Reserveringen-KaapDoorn/Gedeelde%20documenten/Corona%20periode/WWW.KAAPDOORN.NL
http://www.kaapdoorn.nl/
https://ymca.nl/
https://yoinexcellentmeetingplaces.com/
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ONTSPANNING EN ACTIVITEITEN 
 

Door de prachtige ligging en de prettige faciliteiten is Kaap Doorn een 

heerlijke plek om te ontspannen na een dag vol inspanning. 
 

MIDDEN IN DE NATUUR 

Kaap Doorn is prachtig gelegen midden in de uitgestrekte bossen van 

de Utrechtse Heuvelrug. De ideale plek voor een lange of korte 

wandeling, maar ook voor activiteit en bbq. Alle zalen kijken uit op 

mooie natuur, waardoor u echt het gevoel heeft even weg te zijn van 

uw dagelijkse omgeving. 
 

ACTIVITEITEN 

Graag verzorgen wij, samen met onze partner, een ontspannende 

actieviteit tijdens uw bijeenkosmt voor u. Praktisch alles is mogelijk. 

Het kan een fijne afwisseling zijn bij een intensief programma. Wij 

helpen u graag om een keuze te maken uit de vele mogelijkheden. 
 

FACILITEITEN 

U kunt op diverse manieren ontspannen; in het bos, maar ook in huis 

in onze fitnessruimte of infrarood sauna. Ook kunt u gebruik maken 

van een hapje en een drankje in ons sfeervolle Grand Café of op de 

terrassen, bijvoorbeeld om uw bijeenkomst ontspannen en informeel 

af te sluiten. 
 

UITSTEKENDE KEUKEN 

De uitgebreide keuken van Kaap Doorn staat zeer goed bekend. Op 

ambachtelijke wijze worden dagverse producten iedere dag verwerkt 

tot smaakvolle gerechten. Wij werken veel met streek- en biologische 

producten en kruiden uit onze eigen kruidentuin. We houden rekening 

met u individuele (dieet)wensen. Onze chef-kok weet overal op in te 

spelen en zorgt iedere keer weer voor verrassende gerechten. 

https://ernstsillemhoeve.sharepoint.com/sites/Reserveringen-KaapDoorn/Gedeelde%20documenten/Corona%20periode/WWW.KAAPDOORN.NL
https://www.kaapdoorn.nl/activiteiten/
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Bereikbaarheid 
 

Kaap Doorn is midden in Nederland gelegen en makkelijk bereikbaar met zowel auto 

als openbaar vervoer. Bij Kaap Doorn kunt u gratis parkeren en uw electische auto 

opladen. Kaap Doorn heeft een eigen bushalte voor de deur genaamd ‘Kaap Doorn’. 

Postweg 9, 3941 KA Doorn 

0343 - 41 42 41 

info@kaapdoorn.nl 

www.kaapdoorn.nl 

VRAGEN? 
 
Wij staan u natuurlijk graag te woord om u van 
een goed advies te voorzien.  
 
Onze reserveringafdeling is bereikbaar via  
0343 - 420 436 of reserveringen@kaapdoorn.nl 
 
Een offerte is altijd geheel vrijblijvend.  
 
Wij horen graag van u! 

Dubbel genieten van de koffie bij Kaap Doorn  
 

Het eerste kopje koffie bij het ontbijt, de koffiepauze om tien uur, het 

bakkie na de lunch… Koffie is voor veel Nederlanders een belangrijk 

onderdeel van de dag, en een écht lekker bakje is iets om naar uit te 

kijken. Daarom hebben we bij Kaap Doorn gezorgd dat het met de 

koffie goed zit.  
 

GRAND CAFE 

Loop ons Grand Café binnen en het aroma van versgemalen 

koffiebonen komt je tegemoet. Wij hebben Arabicabonen: bonen van 

de plant Coffea arabica, ’s werelds meest verbouwde koffiesoort. We 

kopen de bonen in bij Peeze, een koffiebranderij uit Arnhem. De 

branderij plaatst duurzaamheid en eerlijk ondernemen hoger dan 

winst. Bijvoorbeeld: Peeze betaalt de koffieboeren uit haar keten 

structureel beter dan gemiddeld. In 2021 ontvingen deze boeren in 

totaal $116.000 meer dan je zou verwachten op basis van de 

wereldmarktprijs.  
 

PEEZE 

Peeze levert ook een bijdrage aan het tegengaan van ontbossing en 

erosie in de landen waar de koffie verbouwd wordt. Op dit moment 

loopt bijvoorbeeld een project van Peeze en Ouwehands Dierenpark 

in Peru, op een aantal koffieplantages die in een natuurreservaat 

liggen. Op deze plantages planten Peeze en Ouwehands inheemse 

bomen en fruitbomen, die de lokale biodiversiteit ten goede komen en 

de koffieboeren voorzien van extra inkomsten.  
 

Een bakje koffie bij Kaap Doorn smaakt niet alleen heerlijk, maar is 

dus ook op een verantwoorde manier tot stand gekomen. Dubbel 

genieten! 

https://ernstsillemhoeve.sharepoint.com/sites/Reserveringen-KaapDoorn/Gedeelde%20documenten/Corona%20periode/WWW.KAAPDOORN.NL
mailto:info@kaapdoorn.nl
http://www.kaapdoorn.nl/
mailto:reserveringen@kaapdoorn.nl
https://meetingreview.com/kaap-doorn-conferentiecentrum-L2121

