PERSOONLIJK

Prinsheerlijk genieten

Ontspan op een historisch landgoed
midden in de natuur
Kasteel De Vanenburg biedt u in een sfeervolle landelijke omgeving volop de
gelegenheid om optimaal te genieten. Er is ruimte en rust, maar ook stijl en
klasse. Deze combinatie maakt van uw verblijf een onvergetelijke ervaring.
De gastvrijheid van ons team en de ongedwongen sfeer geven daarnaast een
extra dimensie aan uw bezoek.
Het kasteel wordt omgeven door prachtige kasteeltuinen en is voorzien
van alle denkbare moderne faciliteiten. Gasten worden bij ons ouderwets
verwend en in stijl verwelkomd voor een prinsheerlijke overnachting, culinair
diner, huwelijk of jubileum en andere feestelijke bijeenkomsten.

• 52 luxe hotelkamers
• Culinair omlijst met heerlijke gerechten inclusief
verse producten
• Prachtig zonnig terras middenin de
kasteeltuinen
• Wandel- en fietsroutes in de omgeving
• Shuttleservice van en naar station Putten
• 300 gratis parkeerplaatsen

Restaurant

Prachtige opgemaakte borden, verse en smakelijke
producten en onvoorwaardelijke gastvrijheid.
Dat is een culinaire beleving bij Kasteel De
Vanenburg. Met veel passie, enthousiasme en
aandacht zet onze keukenbrigade van dag tot dag
verrassende creaties op de tafel. In de bereiding
van de gerechten wordt zo veel mogelijk gebruik
gemaakt van groenten, fruit en kruiden uit eigen
tuin. Het samenspel met de sommelier maakt uw
avond compleet en zorgt voor een complete en
gebalanceerde beleving.
Laat uzelf omarmen door de bijzondere ambiance
en gun uzelf een moment van pure ontspanning.
U bent van harte welkom in ons a la carte
restaurant.

Recepties en
Jubilea

Door de diversiteit aan zalen biedt ons landgoed
u vele mogelijkheden voor recepties, jubilea en
andere feestelijke bijeenkomsten. Dagelijks wordt
alles vers bereid: van een luxe broodjeslunch,
een buffet en een uitgebreid diner. Wij houden
hierbij uiteraard zoveel mogelijk rekening met uw
specifieke (dieet)wensen. Daarnaast denken wij
graag mee met uw wensen en uw budget. Elke
bijeenkomst vinden wij uniek en verdient daarom
ook onze persoonlijke aandacht en service.

Hotel

Kasteel De Vanenburg beschikt over 52
hotelkamers die allen gelegen zijn op ons
landgoed. Kasteel De Vanenburg is door
de Nederlandse Hotel Classificatie (NHC)
onderscheiden met de officiële vier sterren
excellent classificatie. U kunt van maandag t/m
zaterdag bij ons overnachten.

Onze Comfort een- en tweepersoonskamers
meten circa 17 vierkante meter en zijn verspreid
over diverse hofjes rond de kasteelgracht en
hebben een eigen terras.
De Deluxe Tweepersoonskamers zijn voorzien
van een woongedeelte met een zithoek en bureau
en meten cica 27 vierkante meter.
Onze Executive Tweepersoonskamers zijn
voorzien van extra luxe zoals een Nespresso
koffiemachine en een ruime badkamer met
jacuzzi.
De Superior Suites zijn vrijstaande gebouwen
met een eigen entree vanuit de kasteeltuin.
De suites bieden met 54 vierkante meter een
ruim verblijf met een grote woonkamer en een
keuken, tot in detail afgewerkt met hoogwaardige
materialen.
Nadat u de volgende ochtend wakker wordt
op ons landgoed kunt u genieten van een ruim
gesorteerd ontbijt in het kasteel.

‘Culinair Genieten’
Arrangement
Proef, beleef en ervaar
Kasteel De Vanenburg - Aperitief met
amuse - 3-gangen verrassingsdiner Prinsheerlijke overnachting
inclusief uitgebreid ontbijtbuffet.

€ 89,50
p.p.

Omgeving

Buiten het centrum van het Veluwse dorpje
Putten is ons landgoed te vinden. In de
natuurrijke omgeving rondom het kasteel zijn
talloze mogelijkheden voor ontspanning, maar
ook zeker voor diverse activiteiten. Onze locatie
bevindt zich daarnaast te midden van veel
fiets- en wandelroutes. Denk bijvoorbeeld aan
de avontuurlijke klompenpaden met gezellige
tussenstops en leuke bezienswaardigheden.

Activiteiten

Wij hebben elk seizoen diverse interessante
activiteiten in onze agenda staan. Op culinair,
cultureel en creatief gebied organiseren wij
diverse activiteiten. U bent van harte welkom
om deel te nemen aan bijvoorbeeld een concert,
workshop, beurs of een speciale thema-avond
in ons restaurant. Houd onze website in de
gaten voor ons actuele activiteitenaanbod:
www.vanenburg.nl/agenda.

Rondleiding over
het landgoed

De ideale manier om onze locatie met eigen
zintuigen te ervaren. Geniet van de prachtige
omgeving op en rondom ons landgoed. Ga
samen op avontuur en ontdek de historie van
Kasteel De Vanenburg. Voor de kinderen is er
een speciale speurtocht. Deze speurtocht is
verkijgbaar bij de receptie in het kasteel. Wilt
u graag met een groep gebruik maken van
een rondleiding? Neem dan contact op voor de
mogelijkheden.

Historie

1389-1645 Diverse kloosterarchieven vertellen
ons veel over het ontstaan van de Vanenburg. De
naam ‘Vaenenborch’ komen we daarin voor het
eerst tegen in 1389. Negentig jaar later, in 1479
werd De Vanenburg van Hendrick van Vanenvelt
beleend. Zijn drie erfgenamen deelden de
bezetting op en verkochten ieder hun deel. Pas
in 1622 wist Jan van Angeren de drie erfdelen
te kopen. Na lange tijd was De Vanenburg weer
compleet. Na het overlijden van de toenmalige
eigenaar werd De Vanenburg in 1645 openbaar
geveild. De hoogste bieder was Hendrick van
Essen. De vorm die hij aan het gebouw gaf is nog
steeds de basis van het huidige kasteel.
1645-1868 Tot 1645 had het kasteel een
agrarische functie. Hendrick van Essen breidde
het huis flink uit en gaf het meer het karakter van
een buitenplaats, met behoud van die agrarische
functie. Zijn nabestaanden hielden het tot aan
het begin van de 18e eeuw in stand. Het is in
deze periode moeilijk om achteraf een scheiding
aan te brengen tussen de economische en
recreatieve functie van het kasteel. Enerzijds was
het een plaats waar men zich kon ‘vermeyen’,
ontspannen in een natuurrijke omgeving.
Anderzijds leek de buitenplaats toch veel op een
agrarisch bedrijf.

1868-1917 In 1868 werden Anne Frederika van
Pallandt van Goltstein en haar man eigenaar van
Kasteel De Vanenburg. Zij gaven opdracht een
nieuw huis te ontwerpen en bouwen. Mogelijk
hebben 2 villa’s die in 1860 aan het Willemspark
in Den Haag werden gebouwd de tekenaar
geinspireerd. De basis van het kasteel bleef met
de nieuwbouw intact; de bijgebouwen werden
afgebroken en vervangen. Nog steeds staat het
huis –de blikvanger van Kasteel De Vanenburgfier overeind.
1917-HEDEN De afgelopen eeuw is voor Kasteel
De Vanenburg uiterst dynamisch geweest. Het
Kasteel was in gebruik als vakantiekolonie en als
opleidingschool Bescherming Burgerbevolking
van de overheid. Door verval en moderniseringen
dreigde het complex zelfs verloren te gaan. In
1996 nam de Vanenburg Group haar intrek
in het pand. Zij bracht het Kasteel terug in de
oorspronkelijke staat. Het is volledig gerenoveerd
en alle moderne voorzieningen zijn aangebracht.
Tegenwoordig is het Kasteel De Vanenburg een
sfeervol hotel, restaurant en congrescentrum
waar jaarlijks vele mensen inspiratie opdoen,
netwerken, vergaderingen bijwonen en genieten
van culinaire hoogstandjes.
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