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Kasteel Oud Poelgeest geeft uw evenement kleur!

Bent u op zoek naar een goed bereikbare en bijzondere locatie voor een vergadering, trai-
ning, workshop of (meerdaags) congres? Dan is Kasteel Oud Poelgeest in Oegstgeest een 
uitstekende keuze.

Kasteel Oud Poelgeest ligt op een prach-
tig landgoed. Een verrassend groene oase 
van rust, midden in de Randstad. Er zijn 15 
vergaderzalen, deels in het Kasteel, deels 
in het Koetshuis, elk met een geheel eigen 
sfeer. Van twee tot tachtig personen, er is 
bijna altijd een vergaderzaal die past bij uw 
wensen.

In deze inspirerende en historische omge-
ving wordt u door ons gastvrij onthaald. Of 
het nu gaat om een uitgebreid lunchbuffet 
of een 3-gangen diner; onze keukenbri-
gade onder leiding van Chef-kok Erik van 
der Hulst, zorgt door gebruik van dagver-
se ingrediënten voor een heerlijke maaltijd. 
Wilt u blijven overnachten? Wij beschikken 
over 47 comfortabele hotelkamers.

Kasteel Oud Poelgeest is goed bereikbaar. 
Het ligt op slechts 10 minuten van de A4, 
tussen Den Haag en Amsterdam, op 10 
(OV-fietsen) minuten van Leiden Centraal 
Station en op 20 minuten van Schiphol. U 
kunt gratis parkeren op het terrein.

Met uw bezoek draagt u bij aan de instandhouding van het cultureel erfgoed. Het maakt 
restauratie, onderhoud en verfraaiing van de monumenten op Landgoed Oud Poelgeest 
mogelijk. Dit doen wij samen met de `Stichting Erfgoed Oud Poelgeest̀ . In 2015 is de res-
tauratie en verfraaiing van de Drakenzaal gestart en 2016 gerealiseerd. In 2016 zijn diver-
se andere stijlkamers gerenoveerd en heeft het kasteel een satelliet keuken gekregen. 
De monumenten van weleer krijgen, ook dankzij u, een nieuwe dynamische toekomst!  

Bijgaand vindt u een overzicht van onze vergaderzalen en vergaderarrangementen.

Met gastvrije groet,

Chiquita & Elodie
Kasteel Oud Poelgeest 
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Capaciteit in het Kasteel
Stijlkamer Oppervlakte U-vorm of Kring Cabaret of Carre Theater
Kasteel – begane grond        
Völker-Dieben 70 m2 28 30 54
Drakenzaal 65 m2 24 26 45
Leeuwerikkamer 35 m2 12 16 18
Vijverzichtkamer 35 m2 12 16 18

Kasteel – 1e verdieping        
Wapenzaal 70 m2 28 30 54
Van Alkemadezaal 65 m2 24 26 45
Kemenadekamer 35 m2 12 16 18
Willinkkamer 35 m2 12 16 18

Kasteel - kelder        
Proeflokaal 30 m2 12 n.v.t. n.v.t.
Oude Mangelkamer 25 m2 8 (blok) n.v.t. n.v.t.
         
Capaciteit in het Koetshuis
Zaal Oppervlakte (m2) U-vorm of Kring Cabaret of Carre Theater
Boerhaavezaal 120 m2 32 44 110
Linnaeuszaal 52 m2 16 18 30
Florazaal 42 m2 14 16 30
Dianazaal 42 m2 14 16 30
Cezeszaal 42 m2 12 14 16
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Vergaderarrangementen

4-uurs arrangement
• Zaalhuur 
• Zoete lekkernijen
• Gebruik van beamer met scherm en flipover
• Hesselink koffie, thee, water, pepermunt en koekjes 
• Uitgebreid lunchbuffet inclusief dranken
• Gratis Wi-Fi en parkeren

8-uurs arrangement
•  Zaalhuur 
•  Zoete lekkernijen
•  Gebruik van beamer met scherm en flipover
•  Hesselink koffie, thee, water, pepermunt en koekjes 
•  Uitgebreid lunchbuffet inclusief dranken
•  Energy break
•  Gratis Wi-Fi en parkeren

12-uurs arrangement
•  Zaalhuur
•  Zoete lekkernijen
•  Gebruik van beamer met scherm en flipover
•  Hesselink koffie, thee, bruisend en plat bronwater, pepermunt en koekjes 
•  Uitgebreid lunchbuffet inclusief dranken
•  Energy break
•  3-gangen signature menu 
•  Gratis Wi-Fi en parkeren

Tarieven vergaderarrangementen
4-uurs arrangement €  15,00  
4-uurs arrangement inclusief lunch €  46,50
8-uurs arrangement €  55,50 
12-uurs arrangement inclusief diner €  99,50 
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Verschillende seizoensgebonden menu’s voor lunches en diners
Driegangenmenu €  44,50 per persoon
Viergangenmenu €  51,00 per persoon
Vijfgangenmenu €  57,50 per persoon

Wij denken graag met u mee over de culinaire invulling van uw bijeenkomst. Vraag gerust 
naar onze mogelijkheden! 

Tarieven in het Kasteel
Stijlkamer Oppervlakte per dagdeel per dag
Kasteel – begane grond      
Völker-Diebenzaal 70 m2 € 575,00 € 825,00
Drakenzaal 65 m2 € 575,00 € 825,00
Leeuwerikkamer 35 m2 € 375,00 € 525,00
Vijverzichtkamer 35 m2 € 375,00 € 525,00

Kasteel – 1e verdieping      
Wapenzaal 70 m2 € 525,00 € 675,00
Van Alkemadezaal 65 m2 € 525,00 € 675,00
Kemenadekamer 35 m2 € 325,00 € 475,00
Willinkkamer 35 m2 € 325,00 € 475,00

Kasteel - kelder      
Proeflokaal 30 m2 € 195,00 € 295,00
Oude Mangelkamer 25 m2 € 245,00 € 345,00
       
Tarieven in het Koetshuis
Zaal Oppervlakte per dagdeel per dag
Boerhaavezaal 120 m2 € 775,00 € 925,00
Linnaeuszaal 52 m2 € 325,00 € 475,00
Florazaal 42 m2 € 275,00 € 395,00
Dianazaal 42 m2 € 275,00 € 395,00
Faunazaal 42 m2 € 250,00 € 375,00

 
Overnachtingen
In het Koetshuis beschikken wij over 47 comfortabele hotelkamers. Op de dag van aan-
komst zijn de hotelkamers beschikbaar vanaf 15.00 uur. Van maandag t/m vrijdag is de 
hotelkamer tot 10.00 uur tot uw beschikking en op zaterdag en zondag tot 11.00 uur. 

Hotelovernachting : Vanaf € 109,00 per kamer per nacht o.b.v. 2 personen exclusief ontbijt.
Bovenstaande tarieven zijn exclusief toeristenbelasting. 
Deze bedraagt € 4,30 per persoon per nacht.



Behoud en herstel van het erfgoed
Met uw bezoek draagt u bij aan de instandhouding van het cultureel erfgoed. Het maakt 
restauratie, onderhoud en verfraaiing van de monumenten op Landgoed Oud Poelgeest 
mogelijk. De monumenten van weleer krijgen, ook dankzij u, een nieuwe dynamische toe-
komst!

Drakenzaal
De veelgeroemde restauratie van de Drakenzaal wordt mede mogelijk gemaakt door uw 
bezoek! In het voorjaar van 2015 werd het prachtige, kleurrijke plafond gerestaureerd (dat 
daarvoor enkel wit was) en bekroond met de nationale schildersvakprijs! Tevens werden 
de drie ‘Witjes’ in oude glorie hersteld. Deze bijzondere driedimensionale schilderingen uit 
1753 zijn ook weer te bewonderen in de Drakenzaal.

Op de valreep van 2015 kon de Stichting Erfgoed Oud Poelgeest de kroon op het werk van 
deze restauratie zetten door de aanschaf en plaatsing van de fraaie en passende haard. 
De haard, die uit het laatste kwart van de 19e eeuw stamt, staat nu in het tot voor kort 
nog gapende gat van de roodgranieten schoorsteenmantel. Het nog enige tillebeest staat 
erboven; de rondborstige roodgranieten sfinx waarvan Jan Wolkers naar verluidt ooit het 
spiegelbeeld de vijver in smeet. 

Kasteel Oud-Poelgeest geeft uw evenement kleur!
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