
Uniek ensemble in een oase van rust

Duivenvoorde is een uniek ensemble van kasteel, park en landgoed 
en vormt een oase van rust in de drukke Randstad. Gelegen op de 
grens van Voorschoten, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg leidt 
een lange oprijlaan u door het 19de-eeuwse Engelse landschapspark 
op het ruim 270 hectare grote landgoed. Het kasteel is omgeven door 
een majestueuze vijver en geeft uitzicht over weidse landerijen. De 
natuur geeft het kasteel in ieder seizoen een ander betoverend aanzien. 

Duivenvoorde is één van de oudste kastelen van Zuid-Holland. 
De geschiedenis van het kasteel gaat terug naar 1226, waar 
‘Duvenvoirt’ al in een akte wordt genoemd. Door de eeuwen heen 
is Duivenvoorde verbouwd van een robuuste verdedigingstoren 
tot een behaaglijk landhuis. De historische interieurs ademen nog 
steeds een bewoonde en authentieke sfeer.

Tijdens het museumseizoen (april t/m oktober) zijn 14 vertrekken 
voor het publiek opengesteld. Vier vertrekken zijn voor zakelijke 
bijeenkomsten het gehele jaar geopend. Het kasteel is door de 
historische ambiance en de prachtige ligging een uitstekende keuze 
voor uw exclusieve zakelijke bijeenkomsten. Met uw keuze voor 
Kasteel Duivenvoorde draagt u direct bij aan het behoud van dit 
eeuwenoude monument.

De karakteristieke monumentale vertrekken 
inspireren direct! 

Wilt u uw bijeenkomst een bijzonder karakter geven? Duivenvoorde 
is niet alleen een kasteelmuseum, maar juist ook een magnifieke 
entourage voor de meest uiteenlopende exclusieve zakelijke bijeen-
komsten! De stijlvolle vertrekken, de landelijke rust en de lommerrijke 
omgeving vormen het fraaie decor voor uw bijeenkomst.

De unieke Marotzaal, de intieme Eetkamer en het gastvrije Voorhuis 
van Kasteel Duivenvoorde vormen een prachtige ambiance voor 
vergaderingen en congressen, intieme lunches en diners, lezingen 
en concerten of voor feestelijke recepties en bruisende events.  
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Vergaderarrangementen op Duivenvoorde 

Bent u met een kleiner gezelschap en wilt u alleen een regulier 
vergaderarrangement? Dan kan dat ook op Kasteel Duivenvoorde! 
Van 4 tot 35 personen kunt u gebruik maken van onze twee verschil-
lende vergaderarrangementen. 

Vergaderen in de openlucht

Kasteel Duivenvoorde biedt ook de mogelijkheid om uw bijeenkomst 
in de openlucht te laten plaatsvinden. Op het gazon van de kasteel-
tuin wordt uw vergaderopstelling geplaatst en met het schitterende 
kasteel op de achtergrond heeft u een meer dan unieke ambiance 
voor uw gasten gecreëerd. 

Het 270 hectare landgoed biedt u tevens voldoende ruimte om in 
alle rust de benen te strekken. Deze idyllische omgeving is ideaal voor 
een ontspannende wandeling tijdens of na uw bijeenkomst.

Zakelijk of privé?  

Zittend aan prachtig gedekte tafels met fonkelend glaswerk, linnen 
servetten, kaarslicht en weelderige bloemen of juist in een informele 
setting met statafels, buffetten en een grote dansvloer; wij verzorgen 
elke zakelijke of feestelijke bijeenkomst geheel in stijl voor u. 

De uitstraling en sfeer van Kasteel Duivenvoorde zorgen voor een 
exclusief gevoel. De vertrekken zijn zowel gezamenlijk als afzonderlijk 
te boeken. Wat dacht u van een intiem diner van 25 personen in de 
sfeervolle Eetkamer of juist een jubileum voor 100 gasten in de 
Marotzaal. Maar ook een bruisend feest waar u tot maar liefst 200 
gasten kunt ontvangen op de begane grond is mogelijk op Kasteel 
Duivenvoorde!

Culinaire verwennerij 

Kasteel Duivenvoorde heeft er bewust voor gekozen om 
voor de complete culinaire invulling, stijlvolle aankleding en 
de personele bediening van bijeenkomsten, diners en events 
(vergaderarrangementen verzorgen wij geheel zelf) een intensieve 
samenwerking aan te gaan met drie kwalitatief hoogwaardige 
topcateraars in Nederland. 

Ieder met zijn eigen creativiteit & specialiteit. Aan de hand van 
uw specifieke wensen en behoefte adviseren zij graag in het 
samenstellen van een perfecte culinaire invulling.

De twee cateraars waar Kasteel Duivenvoorde mee samen-
werkt zijn: House of Lords en MPS | Martinair Party Service. 
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ZAALOVERZICHT KASTEEL DUIVENVOORDE

Naam zaal m2 Vergadering   Lunch Congres  Receptie 
  Meeting Diner Concert Event

1  Voorhuis & terras 12 x 8 m – – –
 96 m2        

2  Marotzaal 12 x 9 m 35 90 100
 100 m2 u-opstelling   ronde tafel theater
   opstelling opstelling 

3  Eetkamer 8 x 6 m 12 25 –
 50 m2 u-opstelling ovale tafel  
   opstelling

4  Bestuurskamer 4 x 6 m 4 – 8 – – –
    1e etage 24 m2 blokopstelling   

200 sta 
opstelling

150 sta/zit
opstelling



1 2 3 4



INfORMATIE

Meer informatie en locatiebezoek

Kijk voor meer informatie op onze website. 
Wilt u reserveren of meer weten over een zakelijke 
en/of privé bijeenkomst op Kasteel Duivenvoorde? 
De kasteelbeheerder zal in een persoonlijk gesprek 
graag de verschillende mogelijkheden met u doornemen.

Kasteel Duivenvoorde
Laan van Duivenvoorde 4
2252 AK Voorschoten
Telefoon: 071 – 562 37 84
E-mail: sales@kasteelduivenvoorde.nl
Website: www.kasteelduivenvoorde.nl


