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Doornburgh
buitenplaats voor kunst en wetenschap



Buitenplaats Doornburgh in Maarssen 
is een unieke omgeving, waar je 
weg van dagelijkse deadlines en 
onvoorspelbare actualiteit de focus 
kunt vinden. Het 18e-eeuwse hoofdhuis 
is één van de parels aan de Vecht.  
In 1966 bouwden de Kanunnikessen 
van het Heilige Graf hier hun klooster. 
In de kenmerkende architectuur van de 
Bossche School leefden zij hier tot 2016 
in alle rust. 

Inspiratie aan de Vecht
Doornburgh biedt nu letterlijk én 
figuurlijk de ruimte die je nodig hebt voor 
een brainstorm, presentatie of congres. 
Mede dankzij de strakke, geometrische 
architectuur wordt de aandacht als 
vanzelf geleid naar de kern van de zaak.
Het park, met vijvers en bosschages 
en prachtig gelegen aan de Vecht, 
inspireert tot nieuwe inzichten. 

Doornburgh biedt je de ruimte

Maatwerk en persoonlijke aandacht
Samen zorgen we ervoor dat je 
evenement een succes wordt. 
Wij ontvangen je graag op onze 
buitenplaats om wensen en 
mogelijkheden te bespreken.  
Neem contact met ons op over onze 
mogelijkheden. 

Cornelie Huetink, Event Manager: 
c.huetink@buitenplaatsdoornburgh.nl 
088 – 36 63 100

Waarom Doornburgh?

• Een exclusieve locatie die je verrast 

• Een centraal en tegelijk idyllisch gelegen plek 

• Een ontsnapping naar rust en ruimte  

• Een memorabel evenement voor je gasten 

• Binnen- en buitenruimte tot je beschikking



Rust en ruimte in de Priorij
Het voormalig klooster van Buitenplaats 
Doornburgh beschikt over meerdere 
karakteristieke ruimtes met moderne 
faciliteiten. Het is daardoor een 
ideale locatie voor uiteenlopende 
bijeenkomsten voor groepen tussen de 
20 en 500 personen; van congres tot 
brainstorm en van lezing tot diner.  

Locatie voor verwondering en inspiratie 

Het park als decor voor je bijeenkomst
Niet alleen in de Priorij, maar ook 
in het omliggende park zijn volop 
mogelijkheden om je gasten te 
ontvangen en te laten genieten van de 
buitenplaats aan de Vecht. Een picknick 
in het gras, een wandeling op de paden 
of een coachingsessie in de buitenlucht: 
Buitenplaats Doornburgh biedt zowel 
binnen als buiten een verrassende 
omgeving.

Voorbeelden van evenementen die wij voor je 
kunnen faciliteren

• Congres met plenaire bijeenkomst en break-outsessies  
in verschillende ruimtes in de hele Priorij

• Private dining met 3-gangendiner in de Refter
• Lezing in de Grote Kapel met ontvangst in de binnentuin
• Borrel met luxe hapjes in de Huiskamer
• Informele picknick in het historische park

Capaciteit

Locatie Opstelling

Receptie Theater Vergadering Diner

Grote Kapel 225 200

Refter 200 150 75 75

Huiskamer 75 40 40

Keuken 50 40

Gehele Priorij 500



In de Grote Kapel stappen je gasten 
het serene universum van de Bossche 
School binnen. De architectuur van 
de zaal vormt een prachtig decor voor 
bijvoorbeeld lezingen, congressen en 
symposia. 

De originele kerkbanken zijn speciaal 
voor deze ruimte ontworpen. Daarnaast 
beschikken wij over comfortabele 
stoelen om tot 200 gasten in 
theateropstelling te laten plaatsnemen.  

Waarom de Grote Kapel?
• Ruimte voor bijeenkomsten met 

grote groepen 
• Perfect voor een lezing, congres  

of symposium
• Prettige akoestiek 
• De originele banken van  

architect Jan de Jong 
• Steeds wisselende uitstraling 

dankzij exposities

Grote Kapel

Praktisch

• 320 m2
• Capaciteit  

Theater   200 p 
Receptie  225 p

• Beamer, scherm en 
geluidsversterking

Refter
Locatie in Priorij

Grote Kapel

Refter

Huiskamer

Grote Kapel



Op de plek waar de zusters vroegen 
dineerden, kun je nu met je gasten 
genieten van de lokale keuken van 
restaurant DeZusters, met het originele 
meubilair en hedendaagse kunst als 
uniek decor. Met uitzicht op het park 
en de rivier de Vecht deel je samen 
gerechten en gedachten. 

Deze mooie, hoge ruimte is zeer geschikt 
voor werksessies en vergaderingen. Ook 
leent de Refter zich ook uitstekend voor 
lunch, diner of een uitgebreide borrel. 

Waarom de Refter?
• Sfeervolle ruimte voor een diner  

of borrel
• Zicht op de Vecht
• De originele tafels van architect  

Jan de Jong
• De plek waar de zusters vroeger 

gezamenlijk dineerden
• Ook flexibel te gebruiken als  

vergader- of theaterzaal 
 
  

Refter

Praktisch

• 206 m2

• Capaciteit:  
Diner   75 p 
Vergadering  75 p 
Receptie  200 p

• Beamer, scherm en 
geluidsversterking 

Refter
Locatie in Priorij

Grote Kapel

Refter

Huiskamer

Refter



Schuif aan, ontspan en dompel jezelf 
onder in de authentieke sfeer van de 
Huiskamer. In deze huiselijke omgeving 
voelen gasten zich snel op hun gemak 
en kom je samen tot de kern van de 
zaak. De ruimte geeft een prachtig 
uitzicht over het park, de Vecht en het 
18e eeuwse hoofdhuis. De ruimte is 
ingericht met het originele meubilair van 
de zusters, die hier jarenlang hun avond 
afsloten met koffie, muziek van de 
platenspeler en een goed gesprek. 

De Huiskamer is flexibel in te delen: 
informeel voor kleine groepen, of in 
een cirkel voor een centrale discussie 
of presentatie. De ruimte is bij uitstek 
geschikt voor brainstormsessies of een 
bijzondere receptie. 
 
Waarom de Huiskamer?
• Perfecte ruimte voor brainstorms  

of borrels 
• Flexibel in te delen
• Huiselijke sfeer, met zithoeken en 

inclusief platenspeler en elpee’s
• Mogelijkheid om binnen de ruimte in 

afzonderlijke groepen te werken
• De originele banken, tafels en 

kasten van architect Jan de Jong

Huiskamer

Praktisch

• 160 m2
• Capaciteit  

Vergadering  40 p 
Receptie  75 p

• LCD-presentatiescherm

Refter
Locatie in Priorij

Grote Kapel

Refter

HuiskamerHuiskamer



In het souterrain van het voormalige 
klooster bevindt zich de Keuken. 
Hier werken de chefs aan bijzondere 
gerechten, bereid met ingrediënten die 
zijn geoogst in het park en de binnentuin 
van het klooster.
 
De keuken is een unieke locatie voor 
een workshop, een intiem diner of een 
gezellige borrel. 

Waarom de Keuken?
• Sfeervolle ruimte voor een receptie, 

borrel, diner of cocktail
• Interactie met de keuken
• Hapjes direct uit de keuken 

geserveerd door de chefs
• Geschikt als ontvangstruimte 

voorafgaand aan een evenement

Keuken

Praktisch

• 124 m2
• Capaciteit  

Diner / workshop 40 p 
Receptie  50 p



Via de entreehal van de Priorij stap je 
een prachtige, besloten tuin binnen, 
omlijst door een zuilengang. Hier 
worden je gasten verwelkomd door het 
fotogenieke hart van Doornburgh, dat 
elk seizoen weer een andere aanblik 
heeft. 

De binnentuin biedt een unieke plek voor 
een lunch, diner of borrel. De overdekte 
galerij biedt schaduw bij zonnig weer 
en bij regen is het toch mogelijk om te 
genieten van de tuin. 

Waarom de binnentuin?
• Eten of borrelen temidden van de 

prachtige tuin
• Elk seizoen een andere aanblik
• Beschut dankzij de overdekte galerij
• Ruimte voor een (onversterkte) 

performance of muzikale omlijsting
• Prachtig verlicht in de avonduren

Binnentuin

Refter
Locatie in Priorij

Grote Kapel

Refter

Huiskamer

Binnentuin



Een oase van rust in hartje Randstad:  
het park van Doornburgh haalt je 
even weg uit de dagelijkse hectiek. 
Een wandeling door het park, gelegen 
aan de Vecht, verfrist en biedt nieuwe 
inspiratie. 

Het park van 9 hectare met vijvers 
en bosschages is aangelegd in de 
negentiende eeuw door J.D. Zocher en 
heeft een grote diversiteit aan flora en 
fauna. De groene omgeving biedt volop 
mogelijkheden, zoals een picknick, of 
werksessie in de buitenlucht. 

In het park bevinden zich bijzondere 
rijksmonumenten, zoals het hek 
aan de Vecht en de ijskelder van de 
buitenplaats. Dankzij de ligging aan 
de rivier is het mogelijk aan te meren 
met een sloep of boot: een bijzondere 
aankomst voor je gasten.

Waarom het park?
• Prachtig gelegen aan de Vecht, met 

mogelijkheid voor aankomst per 
boot

• Ieder seizoen een andere aanblik
• Mogelijkheid om break-outsessies 

in de open lucht te houden
• Picknicken op het gras of een 

verfrissende wandeling

Park



Zo’n bijzondere plek aan de Vecht,  
die wil je eigenlijk voor jezelf houden.  
In bijzondere gevallen is het mogelijk 
om het totale klooster te reserveren 
voor een evenement tot maximaal 500 
personen. Reserveer de hele Priorij voor 
je gasten en neem hen mee op reis door 
het voormalige klooster, met gebruik van 
de verschillede ruimtes waar vroeger de 
zusters leefden. Een bijzondere ervaring! 

Onze event manager maakt graag een 
voorstel op maat passend bij je wensen. 

Waarom de hele Priorij?
• Bijzondere locatie voor een 

feestelijke ontvangst/bijeenkomst 
voor grote groepen

• Vrijheid en flexibiliteit wat betreft 
het gebruik van de ruimtes 

• Neem je gasten mee op reis door 
het voormalige klooster

• Ontvang je gasten in alle rust op de 
buitenplaats

• Volop ruimte voor vergaderen, 
break-outsessies, lunchen, borrelen 

Je eigen Priorij

“Een ideale locatie waar 
inspiratie en denkwerk 
elkaar versterken.”

Masha Trebukova, kunstenaar



Geworteld in de regio
Maarssen en omgeving is voor veel 
van onze medewerkers al jaren een 
thuis. We kennen de omgeving goed en 
hebben een sterk netwerk, waarmee we 
efficiënte en kwalitatieve oplossingen 
en adviezen kunnen aandragen.  
Onze event manager denkt graag met je 
mee voor een voorstel op maat. 

Voorstellen op maat

Rondleidingen op Doornburgh
De geschiedenis van Doornburgh 
beslaat drie eeuwen. Met een 
rondleiding komt de rijke historie voor 
je gasten écht tot leven. We bieden 
verschillende rondleidingen aan, o.a. 
over de architectuur, de geschiedenis 
van de Priorij en de zusters, de 
buitenplaats in het algemeen en de 
wisseltentoonstelling. Uiteraard denken 
we met je mee als je een rondleiding op 
maat wilt aanbieden. 

Ontdek de Vechtstreek
Buitenplaats Doornburgh ligt aan 
de Vecht, tussen Maarssen-dorp en 
buitenplaats Goudestein. Combineer 
Doornburgh met een bezoek aan de 
andere parels aan de Vecht - per boot of 
te voet. Goudestein ligt op slechts 250 
meter lopen afstand en is één van de 
eerste buitenplaatsen langs de Vecht die 
vanaf de 17de eeuw werden aangelegd. 
Nu is hier het gemeentehuis van 
Maarssen gevestigd en het Vechtstreek 
Museum. Ook is Slot Zuylen dichtbij en te 
bereiken per boot.

“Doornburgh is een 
echte ‘hidden gem’ op 
een prachtige locatie 
middenin de Randstad, 
tussen Utrecht en 
Amsterdam.”

Anne van der Zwaag, Director 
OBJECT & BIG ART



Prijzen & capaciteit

Prijs per locatie Dagprijs 
(8u)

Dagdeel 
(4u)

Grote Kapel € 1.250 € 675

Refter € 1.000 € 550

Huiskamer € 650 € 350

Keuken € 500 € 300

Buiten Op aanvraag

Gehele Priorij Op aanvraag

Prijs is inclusief 1 eventmedewerker

Capaciteit per 
locatie

Opstelling

Receptie Theater Vergadering Diner

Grote Kapel 225 200

Refter 200 150 75 75

Huiskamer 75 40 40

Keuken 50 40

Gehele Priorij 500

Prijzen technische  
middelen

Prijs

LCD-scherm € 150

Beamer € 250

Geluidsset € 150

Flip-over € 25

Technicus v.a. € 35 p.u.

Eventmedewerker v.a. € 30 p.u.

Alle prijzen zijn exclusief BTW



Het keukenteam onder leiding van Roy 
Wiggers (voorheen Vuurtoreneiland) 
en Niels van Zijl (voorheen De Librije) 
koken ieder weekend een bijzonder 
menu voor DeZusters, het restaurant 
van Doornburgh. Zij werken met lokale 
producten en serveren een eigentijdse 
versie van de traditionele Hollandse 
keuken in de verschillende ruimtes 
van de Priorij. De chefs denken graag 
mee over passende catering bij het 
evenement en geven invulling aan de 
culinaire wensen van ontbijt tot en met 
diner.

Eten en drinken

“Eten bij DeZusters is 
een bijzondere ervaring, 
waarbij het eten 
 onderdeel wordt van de 
 omgeving en vice versa.”

Hiske Versprille, culinair recensent 
De Volkskrant

“Op Buitenplaats 
Doornburgh in Maarssen 
zetten de chefs iets héél 
bijzonders neer.”

Nancy van Batenburg, 
hoofdredacteur Culy.nl



Arrangementen

Ontvangst
Filterkoffie van The Village en thee      € 3,50
Filterkoffie van The Village, thee en huisgemaakt zoet    € 5,50

Ontbijt van DeZusters       € 12,50

Lunch
Diverse belegde broodjes met melk, sap en fruit    € 15,50

Uitgebreide lunch
Diverse belegde broodjes met salades, soep, melk, sap en fruit  € 22,50

DeZusters lunch (1,5 uur)
Voor, hoofd en nagerecht, koffie, thee en water                                  € 32,50
Bijpassend wijnarrangement      € 15,50

Tussendoor
Huisgemaakte bruislimonades en water                                            € 4,50
Filterkoffie van The Village, thee, bruislimonade en water   € 5,50
Hartig of zoet tussendoortje      € 3,00

Dranken
Selectie van (non-)alcoholishe dranken (1 uur)                                                       € 8,95
Selectie van (non-)alcoholische dranken (4 uur)                                                   € 29,95

Borrel
Selectie van (non-)alcoholische dranken met noten, pickles,  
kaas en bitterballen       € 14,50

DeZusters borrel
Selectie van (non-)alcoholische dranken, noten, pickels
en diverse amuses van restaurant DeZusters    € 19,50

Diner
DeZusters diner – 3 gangen          € 34,50
DeZusters diner – 5 gangen                                                                                                € 46,00

Dagarrangementen
Onbeperkt filterkoffie van The Village, thee, water – 4 uur       € 7,50 
incl. huisgemaakte zoet – 4 uur          € 10,50
Onbeperkt filterkoffie, thee, water – 8 uur         € 12,50 
incl. huisgemaakt zoet – 8 uur          € 15,50



Een evenement zonder zorgen
Je evenement is pas geslaagd met een 
zorgeloze organisatie en vlekkeloze 
techniek. We adviseren je graag over de 
mogelijkheden die jouw evenement tot 
een succes maken. 

Partners waar we op vertrouwen 
Veel basisfaciliteiten hebben wij in huis. 
Voor extra voorzieningen nemen we je 
de zorg uit handen en maken we gebruik 
van vaste partners waar wij vaak mee 
samenwerken. Denk bijvoorbeeld aan 
voorzieningen op het gebied van:

• AV/techniek
• Meubilair
• Tenten
• Beveiliging

Faciliteiten

“Prachtige locatie, lieve 
behulpzame mensen,  
heerlijk ontbijt en goede 
faciliteiten.”

Fortinet, bedrijf gespecialiseerd in 
netwerkbeveiliging 



Drie eeuwen Doornburgh
Buitenplaats Doornburgh aan de 
Vecht bestaat al sinds de 17e eeuw. 
Gefortuneerde burgers ontvluchtten de 
warme en vieze steden om te genieten 
van de rust en de natuur aan de Vecht. 
Jan Elias Huydecoper kocht het landhuis 
in 1772, waarna het tot 1912 binnen de 
familie Huydecoper van Maarseveen 
zou blijven. Begin 19e eeuw voorzag de 
landschapsarchitect J.D. Zocher het van 
een bos en park. In het park bevinden 
zich verschillende rijksmonumenten, 
waaronder een ijskelder en prachtig 
gedecoreerd toegangshek aan de Vecht.

Doornburgh: waar verleden en toekomst elkaar ontmoeten

Architectonische tijdreis
Blikvanger van Doornburgh is het 18e 
eeuwse hoofdhuis. Het gebouw is 
momenteel nog niet toegankelijk voor 
publiek. Vanaf 1957 vestigden de zusters 
van de Kanunnikessen van het Heilig 
Graf zich op Doornburgh. Zij gaven 
architect Jan de Jong opdracht tot het 
bouwen van de Priorij (klooster) in de 
naoorlogse stijl van de Bossche School. 
De serene sfeer van de ruimtes en de 
weelderige binnentuin maken het tot 
een memorabele plek om te verblijven.

Buitenplaats voor kunst en wetenschap
In 2016 woonden er nog maar drie 
zusters in de Priorij en daarom 
zochten zij naar een andere eigenaar. 
MeyerBergman Erfgoed Groep 
transformeert de buitenplaats nu tot een 
plek voor kunst en wetenschap.  
Er vinden regelmatig tentoonstellingen 
en lezingen plaats. Het restaurant 
DeZusters serveert gerechten met 
lokale ingrediënten - vaak uit eigen 
tuin of uit de directe omgeving van de 
buitenplaats.



Locatie
De hoofdentree van de buitenplaats 
bevindt zich aan de Diependaalsedijk 17 
te Maarssen. 

Openbaar vervoer (OV)
Maarssen is goed te bereiken met de 
trein. Vanaf het station is het slechts 
7 minuten fietsen naar Buitenplaats 
Doornburgh per OV-fiets. 

Bus 5 richting Oog in Al vertrekt van 
zowel Utrecht CS als Station Maarssen, 
halte Kaatsbaan. Vanaf de bushalte is 
het 3 minuten lopen naar Doornburgh. 

Fiets & auto
Vanuit Utrecht is het ongeveer 20 
minuten fietsen naar Doornburgh. 
Buitenplaats Doornburgh ligt vlakbij 
Utrecht en is eenvoudig per auto te 
bereiken. Onze buitenplaats wordt 
niet door elk GPS-systeem gevonden, 
houd daarom in je navigatie het adres 
Diependaalsedijk 17, Maarssen aan. 
Parkeren kan op ons eigen terrein.   

Bereikbaarheid & plattegronden

Te voet  
In het weekend (vr t/m zo) is het voor 
voetgangers en wandelaars mogelijk 
om Doornburgh via het monumentale 
hek aan de rivier de Vecht te betreden.

Adres
Buitenplaats Doornburgh
Diependaalsedijk 17
3601 GH Maarssen

tel 088 36 63 100
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Doornburgh is sinds de 17de eeuw een 
buitenplaats. In de jaren 50 werd 
het aangekocht door de Reguliere 
Kanunnikessen van het Heilig Graf.  
Architect Jan de Jong ontwierp 
in opdracht van de zusters het 
kloostercomplex in de stijl van  
de Bossche School. 

In deze architectuurstroming staat 
het gedachtegoed van de monnik dom 
Hans van der Laan centraal, die een 
strikt verhoudingensysteem toepaste. 
Priorij Emmaus werd ingewijd in 1966. 
Het park en het bos zijn begin 19de eeuw 
aangelegd door landschapsarchitect 
J.D. Zocher.
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Meer informatie en 
contact

Cornelie Huetink  
event manager
c.huetink@buitenplaatsdoornburgh.nl 
088 – 36 63 100

Buitenplaats Doornburgh
Diependaalsedijk 17
3601 GH Maarssen

buitenplaatsdoornburgh.nl
dezusters.nl

Doornburgh
buitenplaats voor kunst en wetenschap


