
Ontdek onze exclusieve locaties: 
de Oranjerie • het vijverveld • het olifantenveld • De watertoren • de garage • de koninglijke  stallen • De AA-zolder

Een groene plek van verbinding & innovatie



welkom op 
landgoed  

Paleis 
soestdijk

GROEN & EXCLUSIEF
Zodra je 1 stap zet op het bosrijke 
landgoed ervaar je meteen de 
prachtige natuur, de verfrissende 
buitenlucht, de rijke historie en de 
exclusieve locaties. Het landgoed 
beweegt met alle seizoenen mee. 
Sprookjesachtige winterse taferelen 
en het kleurrijke park in de herfst 
wisselen elkaar af. Dit is slechts een 
fractie van wat Paleis Soestdijk jou 
en je gasten te bieden heeft. Zo kun 
je bij Paleis Soestdijk onder andere 
rekenen op een proactief team, 
duurzame catering en technische 
ondersteuning van hoge kwaliteit.

 

RUIMTE & VERTROUWEN
Op Paleis Soestdijk voel je ruimte. 
Het park, de paleisvijver en de  
buitenlucht zorgen voor rust,  
reflectie en geven je gasten nieuwe 
energie. De flexibel in te richten 
locaties met hun bijzondere  
architectuur en authentieke 
kenmerken geven een gevoel 
van privacy en vertrouwen. Onze 
hoogwaardige service en faciliteiten 
zorgen ervoor dat je bijeenkomst 
een succes wordt.

VERRAS JE GASTEN
Maak indruk met een uitnodiging 
voor Paleis Soestdijk. Al jarenlang 
een bekende naam in binnen- en 
buitenland. De tijden zijn veranderd, 
maar sommige dingen blijven 
hetzelfde. Paleis Soestdijk was en 
is nog steeds een plek waar kennis 
wordt gedeeld, zaken worden  
gedaan en nieuwe contacten  
worden gelegd.

De perfecte locatie voor jouw  
zakelijke bijeenkomst.

Centraal in Nederland midden in de 
natuur ligt Paleis Soestdijk. Een unieke 
locatie die je gasten meeneemt op reis 
naar toen, nu en straks. Een plek waar 
het interessante verleden en de duur-
zame toekomst nauw zijn verweven. 
Een plek in beweging, waar iedereen 
welkom is en waar mensen met goede 
ideeën samenkomen.



inhoud
 Daarom PAleis Soestdijk

 Landgoed PAleis Soestdijk in vogelvlucht

 de locaties

 faciliteiten & service

 Paleis in transitie

 wij staan voor je klaar



Daarom
Paleis

Soestdijk

Wij zorgen ervoor dat jouw congres, 
receptie of diner indruk maakt en 
soepel verloopt. Onze bijzondere 
locaties zijn flexibel in te richten  
en geschikt voor grote en kleine 
gezelschappen.

PREMIUM SERVICE &  
FACILITEITEN
Heb je al een duidelijke invulling 
voor ogen? Wij regelen het. Heb je 
een goed idee, maar ook wat hulp 
nodig? Wij denken met je mee. 
Naast ons proactieve team, met 
ruim 15 jaar ervaring, kun je ook 
rekenen op uitgebreide faciliteiten. 
Zoals:
• Onze 7 unieke locaties op een 

historisch landgoed
• Onze bosrijke omgeving waar  

je gasten kunnen wandelen  
en opladen

• Onze perfecte combinatie van  
comfort binnen en natuur buiten

• Onze centrale ligging in Nederland
• Onze 250 parkeerplekken 

ONZE DUURZAME AMBITIE
Paleis Soestdijk heeft de ambitie 
om het eerste energieneutrale  
paleis ter wereld te worden. 
Daarom organiseren we onze 
bijeenkomsten niet alleen met 
oog voor detail, maar ook met oog 
voor natuur en klimaat. We werken 
samen met duurzame partners op 
het gebied van catering en AV & 
Livestreaming. Kortom; we regelen 
je bijeenkomst tot in de puntjes met 
respect voor de planeet.

LOCATIE VRIJBLIJVEND BEZICHTIGEN?
Kom langs, bespreek de mogelijkheden en ervaar 
onze locaties en ons landgoed in het echt. 
 
NEEM CONTACT OP:
+31 (0)35 541 28 41
sales@paleissoestdijk.nl 
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HET 
LANDGOED 
• Circa 145 hectare park & bos
• Circa  20 hectare paleistuin
• 23 monumenten

7 EVENEMENTEN
LOCATIES
• De Oranjerie
• Het Vijverveld
• Het Olifantenveld
• De Watertoren
• De Garage
• De Koninklijke Stallen
• De AA-zolder

HET PALEIS
• Circa 170 kamers
• Oppervlakte van circa 9.000 m2

• 410 ramen

BEREIKBAARHEID
MET DE AUTO:
• Utrecht Centrum: 25 km
• Schiphol: 50 km
• Eindhoven: 100 km
• 250 parkeerplaaten op het terrein 

MET HET OV:
• Station Baarn: 2 km
• Bushalte: Voor de deur

UNIEK
• Bijzondere locatie op  

historisch landgoed 
• Voor kleine en grote gezelschappen
• Alle seizoenen 
• Oranjerie

LAndgoed PAleis Soestdijk 
in vogelvlucht
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DE 7 LOCATIES:

1. De Oranjerie
2. Het Vijverveld
3. Het Olifantenveld
4. De Watertoren

5. De Garage
6. De Koninklijke Stallen
7. De AA-zolder



1. DE ORANJERIE



LICHT & RUIM
De Oranjerie is een hoge en lichte ruimte 
met zomers terras, met uitzicht op het 
paleis en de historische landschapstuin.

De Oranjerie is onze grootste en meest 
gewilde locatie. Het is sfeervol, heeft een 
aangrenzend terras, uitgebreide facilitei-
ten en ruimte voor 200 personen. Door 
het interieur en de grote ramen is de 
Oranjerie licht en ruimtelijk. Zo worden 
binnen en buiten perfect met elkaar ver-
bonden. Deze verbinding wordt versterkt 
door het uitzicht op het paleis en de tuin.

Dankzij de openslaande deuren kunnen 
je gasten zonder omweg het zomerse 

terras op lopen. Blijven ze liever binnen? 
Dan is er altijd wel een plekje aan de 
ruime bar. Verder biedt deze locatie mo-
gelijkheden voor branding van je bedrijf, 
organisatie of merk. 

TERRAS ORANJERIE
Op het zomerse terras van de Oranjerie 
kunnen je gasten na een presentatie een 
frisse neus halen. Een welkome afwisse-
ling met binnen. Je gasten hebben vanaf 
hier een prachtig uitzicht op het paleis 
en ze worden omringd door kleurrijke 
flora en fauna. 

Het terras is groot genoeg voor een 
variabele inrichting. Wil je knusse 

zithoeken, een borrelachtige setting met 
verschillende statafels of een combina-
tie? Dat kan. Daarom is het terras niet 
alleen geschikt voor de pauze, maar kun 
je het ook inzetten voor een receptie of 
walking dinner.

ALLES IS MOGELIJK
Zoek je een locatie waar veel licht, ruimte 
en mogelijk is? Kies de Oranjerie.  
De flexibiliteit en de uitgebreide faciliteiten 
maken het de ideale locatie voor grote 
en kleine bijeenkomsten.

1. 
DE ORANJERIE
Capaciteit
• Theater: 130 personen
• Diner: 130 personen
• Receptie: 200 personen
• Vergadering: 50 personen 

Perfect voor
• Congres
• Diner
• Netwerk- of personeelsbijeenkomst
• Presentatie
• Receptie
• Vergadering
 
Faciliteiten
• 80 stoelen
• Vaste bar
• AV, projectiescherm, beamer,  

microfoon (handheld)
• Wifi 

Pluspunten
• Flexibel in te richten
• Aangrenzend terras
• Uitzicht op het paleis en de tuin
• Exclusief gebruik en besloten karakter
• Ideaal voor een break-outsessie in de tuin
• Compleet ingericht
• Keuken aanwezig
• Rijksmonument
• Het prachtige park waar je vrij kunt wandelen



‘Het licht, de ruimte en de  
giganitische deuren naar het  
terras maakt de overloop van  
informatief naar informeel  
heel ongedwongen.’ 

TOEN
Een ander woord voor  
‘oranjerie’ is wintertuin. 
Vroeger werd deze locatie 
gebruikt als overwinter-
plaats voor de koninklijke  
sinaasappel- en citroen- 
bomen. Vandaar de grote  
ramen. Het licht en de 
warmte van de zon zorgden 
ervoor dat de bomen goed 
de winter doorkwamen. Nu 
kunnen jouw gasten genieten, 
groeien en bloeien op deze 
locatie. En de sinaasappel- 
bomen? Die hebben een  
andere mooie overwinterplek 
gekregen op het landgoed.

TERRAS
Capaciteit
• Receptie: 200 personen 

Perfect voor
• Receptie
• Walking dinner

Pluspunten
• Het prachtige park waar je vrij kunt wandelen



BLAUW & PANORAMISCH
Het Vijverveld is een openluchtlocatie en 
ligt direct naast de paleisvijver. Er is ruimte 
voor 200 personen. Op het Vijverveld 
kijken je gasten uit op het water aan de 
ene kant en het paleis en de tuin aan de 
andere kant. Een bijzondere combinatie. 
We kunnen hier een luxe tent plaatsen of 
je kiest voor een mooie opstelling in de 
openlucht.

Het Vijverveld is perfect als je je gasten 
wilt ontvangen aan het water en een bij-
zonder uitzicht wilt bieden. Omdat dit een 
openluchtlocatie is kunnen wij het volledig 
opbouwen en inrichten zoals jij wilt.

2.
HET VIJVERVELD
Capaciteit
• Theater: 175 personen
• Diner: 150 personen
• Receptie: 200 personen 

Perfect voor
• Diner
• Netwerkbijeenkomst
• Personeelsbijeenkomst
• Receptie
• Walking dinner
 
Faciliteiten
• We regelen wat nodig is. 

Pluspunten
• Flexibel op te bouwen en in te richten
• Grenst aan de paleisvijver
• De mooiste locatie van het landgoed  

met uitzicht op paleis en vijver
• Het prachtige park waar je vrij kunt wandelen



3.
OLIFANTENVELD
Capaciteit
• Theater: 175 personen
• Diner: 150 personen
• Receptie: 200 personen 

Perfect voor
• Netwerkbijeenkomst
• Personeelsbijeenkomst
• Receptie
 
Faciliteiten
• We regelen wat nodig is. 

Pluspunten
• Flexibel op te bouwen en in te richten
• Omgeven door natuur
• Ideaal als break-out locatie in combinatie  

met de Oranjerie
• Het prachtige park waar je vrij kunt wandelen

GROEN & FRIS
Het Olifantenveld ligt in een groene oase 
met uitzicht op het paleis. Deze openlucht-
locatie heeft ruimte voor 200 personen. 
 
Op het Olifantenveld worden je gasten 
omringd door indrukwekkende bomen en 
prachtige bloempartijen. We kunnen hier 
een luxe tent plaatsen of je kiest voor een 
verrassende opstelling in de openlucht.

Het Olifantenveld is ideaal als je op zoek 
bent naar een groene achtergrond voor  
je bijeenkomst. Omdat dit een openlucht- 
locatie is kunnen wij het volledig  
opbouwen en inrichten zoals jij wilt.



4.
DE WATERTOREN
Capaciteit
• Diner: 16 personen
• Receptie: 25 personen
• Vergadering: 14 personen 

Perfect voor
• Netwerkbijeenkomst
• Personeelsbijeenkomst
• Receptie
 
Faciliteiten
• We regelen wat nodig is. 

Pluspunten
• Flexibel op te bouwen en in te richten
• Omgeven door natuur
• Ideaal als break-out locatie in combinatie  

met de Oranjerie
• Het prachtige park waar je vrij kunt wandelen

MONUMENTAAL & MODERN
Onze Watertoren is de oudst bekende 
in Nederland en heeft ruimte voor 25 
personen. Je huurt deze locatie altijd 
in combinatie met de Oranjerie. Verder 
heeft dit rijksmonument een grote ver-
gadertafel. Vanaf de Watertoren kijken 
je gasten uit op de Oranjerie en de tuin. 
De cilindervormige toren is gebouwd in 
1680 en staat vandaag de dag nog fier 

overeind. Al heeft het inmiddels wel een 
ander doel; een passend podium bieden 
voor jouw bijeenkomst.

Zoek je een intieme sfeer en een stukje 
historie met het gemak van nu? Dan is 
de Watertoren de perfecte locatie voor je 
diner, receptie of training.

TOEN
Paleis Soestdijk is altijd al een plek 
van innovatie geweest. De techniek  
in de Watertoren is gebaseerd op  
de sproeitechniek van de fonteinen  
in Versailles. Dat was voor de 17de  
eeuw behoorlijk vernieuwend.  
Zelfs in Nederland.

‘Zodra je binnen deze ronde muren 
bent stap je in een andere wereld.  
De akoestiek, de sfeer en het licht  
zijn uniek. Door de verbinding met  
de Oranjerie is alles perfect te  
combineren. Verleden, heden en  
de toekomst.’ 



5.
DE GARAGE
Capaciteit
• Theater: 50 personen
• Diner: 50 personen
• Receptie: 50 personen
• Vergadering: 50 personen 

Perfect voor
• Foto- of filmshoot
• Netwerkbijeenkomst
• Personeelsbijeenkomst
• Productlancering
• Receptie
 
Faciliteiten
• We regelen wat nodig is. 

Pluspunten
• Flexibel in te richten
• Direct naast het Baarnse Bos
• 40 parkeerplaatsen
• Industrieel karakter

INDUSTRIEEL & FLEXIBEL
De Garage ligt naast het Baarnse Bos op de 
Parade, aan de overkant van het paleis en 
heeft ruimte voor 50 personen. Deze locatie 
heeft een industrieel karakter en wordt casco 
aangeboden. Dit betekent dat de inrichting 
volledig afgestemd kan worden op jouw 
wensen. 

Zijn je gasten toe aan een pauze? Dan wandelen 
zij zo het Baarnse Bos in waar ze zichzelf 
weer kunnen opladen. Door het industriële 
karakter en de flexibele inrichting is de  
Garage in het bijzonder geschikt voor foto-  
of filmshoots of productlanceringen.

TOEN
De Parade is al honderden 
jaren een belangrijk onder-
deel van het landgoed. 

Vroeger was de Parade een 
pittoresk “dorpje” waar de 
medewerkers van het paleis 
de meeste tijd doorbrachten. 
Op de Parade werd gewerkt, 
gewoond en vergaderd. 

Ook vandaag de dag heeft 
de Parade nog steeds die 
unieke combinatie van 
dorpse charme en bruisende 
bedrijvigheid.



6.
DE KONINKLIJKE 
STALLEN
Capaciteit
• Diner: 50 personen
• Receptie: 50 personen 

Perfect voor
• Receptie
• Diner
• Foto- of filmshoot
• Expositie
 
Faciliteiten
• We regelen wat nodig is. 

Pluspunten
• Flexibel in te richten
• Historisch interieur
• Exclusief
• Rijksmonument
• Direct naast het Baarnse Bos

CHIC & RUSTIEK
De Koninklijke Stallen liggen op de Parade 
aan de overkant van het paleis. In de locatie 
is ruimte voor 50 personen. In het rustieke 
interieur komen verrassende details van 
vroeger terug. Zoals de naambordjes van 
de paarden en de authentieke prijzenkast. 
Hebben je gasten behoefte aan wat frisse 
lucht? Dan wandelen zij zo het Baarnse Bos 
in waar ze zich weer kunnen opladen.

De Koninklijke Stallen zijn perfect als je 
originaliteit zoekt binnen een sfeervolle  
locatie. Door de grootte is deze locatie  
vooral geschikt voor intieme bijeenkomsten.



7.
DE AA-ZOLDER
Capaciteit
• Theater: 50 personen
• Receptie: 50 personen
• Vergadering: 30 personen 

Perfect voor
• Vergadering
• Workshop
• Receptie
• Presentatie
 
Faciliteiten
• Vaste bar
• Keuken
• Podium 

Pluspunten
• Flexibel in te richten
• Originele details
• Direct naast het Baarnse Bos

AUTHENTIEK & INTIEM
De AA-zolder ligt op de Parade aan de over-
kant van het paleis en heeft ruimte voor 50 
personen. Zodra je gasten binnenstappen 
maken ze een reis door de tijd. Want deze 
locatie heeft nog het originele interieur uit 
1976. Er liggen zelfs nog elpees uit die tijd 
op de bar.

Zoek je een authentieke locatie met  
bijzondere details voor je bijeenkomst?  
Kies de AA-zolder.



faciliteiten 
& service

ONZE PARTNERS

Vineyard Catering
Vineyard Catering verzorgt met passie en creativiteit 
premium catering. Van high-end diner tot aangeklede 
borrel, geheel in de stijl van jouw bijeenkomst. Vineyard 
Catering is een duurzame cateraar en werkt met streek-
producten en lokale leveranciers.

Audio Electronics Mattijsen
Onze professionele audio-oplossingen worden verzorgd 
door Audio Electronics Mattijsen. Door hun jarenlange 
ervaring bij high-profile bijeenkomsten kunnen we je 
verzekeren van superieure geluidstechniek.

Audivio
Audivio verzorgt onze livestreaming en audiovisuele 
techniek. Van ontwerp tot realisatie: Audivio doet, net  
als wij, geen concessies aan kwaliteit. Samen zorgen  
we voor een optimale beleving voor je gasten.

Maessen Tentsupply
De tenten voor onze openluchtlocaties worden  
geleverd door Maessen Tentsupply. Van Pagode tot luxe  
& transparant. Maessen Tentsupply heeft wat jij zoekt. 
Met klanten als Netflix, Feadship en Jaguar behoren zij 
tot de top binnen hun business.

Wij zorgen ervoor dat jouw congres, 
diner, personeelsbijeenkomst of work-
shop indruk maakt en soepel verloopt. 
Onze locaties bieden het podium, onze 
faciliteiten en service vormen de  
finishing touch. Samen met onze 
partners regelen we hoogwaardige 
techniek, verrassende catering of  
een luxe tent voor buiten. 
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Bij Paleis Soestdijk vieren wij de 
successen van innoverend Nederland 
en willen we een platform bieden voor 
nieuwe ideeën en initiatieven. Het  
paleis en landgoed wordt de komende 
jaren gerestaureerd en getransfor-
meerd tot een onafhankelijk podium 
voor de kroonjuwelen van de Neder-
landse maak- en kennisindustrie.  
In 2024 opent het nieuwe Paleis 
Soestdijk | Made by Holland haar 
deuren. Met tijdelijke tentoonstellingen, 
lezingen, congressen en een rijk  
educatief aanbod worden hier straks 
dé Nederlandse oplossingen voor 
mondiale uitdagingen gepresenteerd 
aan het grote publiek.

PALEISSOESTDIJK.NL

paleis in
transitie
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Wij staan 
voor je klaar

GEEF ELKAAR DE RUIMTE
Ook nu, in deze tijdelijke 1,5 meter-samenleving, kun je bij ons een congres, diner, productlancering, vergadering of  
workshop organiseren. Wij zorgen voor passende hygiënemaatregelen die voldoen aan de richtlijnen van het RIVM.

Ons enthousiaste Sales & Events team 
beantwoordt graag je vragen en denkt 
mee. Samen creëren we een bijzondere 
ervaring voor je gasten. Jij deelt je 
wensen, wij gaan ermee aan de slag. 
Locatie vrijblijvend bezichtigen?

Kom langs, bespreek de mogelijkheden 
en ervaar onze locaties en ons landgoed 
in het echt.

NEEM CONTACT OP:
+31 (0)35 541 28 41
sales@paleissoestdijk.nl 

PALEIS SOESTDIJK IN HET KORT

• 7 unieke locaties op een historisch landgoed
• Geschikt voor grote en kleine bijeenkomsten
• Bosrijke omgeving tot je beschikking
• Premium faciliteiten & service
• Proactief team met ruim 15 jaar ervaring
• Goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer
• 250 parkeerplekken beschikbaar
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