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“Wanneer onze gasten de snelweg verlaten en via slinge-
rende binnendoorweggetjes met lieflijke huisjes ernaast 
en koeien in de wei onze oprijlaan bereiken, hoeven wij 

ons hotel niet meer te verkopen”, glimlacht Mariëlle Hae-
nen, Director of Conference Sales. Inderdaad raak je hier 
vanzelf in een vakantiestemming, ook al bezoek je Bilder-
berg Kasteel Vaalsbroek met een zakelijk doel. “Wij noemen 
het hier ook wel ‘een stukje binnenland in het buitenland’. 
Het scheelt ook niet veel, want het Drielandenpunt op de 
Vaalserberg bevindt zich in de directe nabijheid. Onze loca-
tie trekt al sinds het ontstaan van de hotelfunctie internati-
onale gezelschappen aan, ook op zakelijk niveau. Naast het 
unieke karakter van deze grensregio die Nederland, België 
en Duitsland verbindt, vormt de aanwezigheid van een kas-
teel vaak een reden om een kamer of een zaal te boeken.” 

Opvallend genoeg torent het niet boven een berg uit, maar 
ligt het juist in een dal, met een glooiend eigen landgoed dat 
wordt omringd door groene heuvels. Zuid-Limburg op zijn 
mooist. 

BLOEDLIJN MET DSM
De opgetekende historie gaat in ieder geval terug tot 1420. 
Zoals gebruikelijk kende het kasteel door de eeuwen heen 
verschillende eigenaren, totdat de Tweede Wereldoorlog 
eindigde en het in handen kwam van achtereenvolgens 
twee stichtingen die voor NV Staatsmijnen het beheer 
voerden. “Het functioneerde als ontvangst- en opleidings-
centrum”, vertelt Haenen. “Zo loopt er nog altijd een bloed-
lijn met DSM, één van onze grote vaste klanten.” In 1999 
transformeerde een Amerikaans concern het in een hotel 
en daarmee verwierf het internationale bekendheid. Tien 
jaar later liet Bilderberg haar oog op deze betoverende plek 
vallen en kocht het volledige landgoed met de gebouwen, 
wat een mooie uitbreiding van de portfolio naar het uiterste 
zuiden van Nederland betekende, met België en Duitsland 
in de directe nabijheid. Kasteel Vaalsbroek past precies 
bij de Nederlandse hotelgroep, die zich onder andere wil 
onderscheiden met unieke locaties. 

22 ZALEN
Het hart van het landgoed bevat feitelijk twee gebouwen. 
Allereerst een separaat hotel met 130 comfortabele kamers, 
twee luxueuze boardrooms, een bistro, een à la carterestau-
rant en een wellnesscentrum, dat binnenkort een volledige 
renovatie ondergaat. Het ontbijt vindt plaats in het kasteel, 
waar bovendien voor grotere gezelschappen de lunch en het 
diner (met sinds kort ook live cooking) verzorgd worden. 
“We kunnen de beleving ’s avonds bourgondisch comple-
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Andere wereld 
van 18 hectare
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Bilderberg Kasteel Vaalsbroek

De naam Bilderberg Kasteel Vaalsbroek spreekt al tot de 
verbeelding. Diep in het zuidelijkste puntje van Limburg 
strekt het landgoed van achttien hectare zich uit over een 
prachtig dal, waar je je in een andere wereld waant, zeker 
tijdens meerdaagse meetings. Hier wordt elke vierkante meter 
ingezet om een bijeenkomst of evenement impact te geven. 

Tekst: Aart van der Haagen 
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teren met streekgerechten, zoals zoervleisj, 
bommeriger hoen, livarfilet of knien in ‘t 
zoer. Desgewenst ontvangen we de men-
sen op de binnenplaats, die we bij slecht of 
kouder weer overkappen. Dan houden we 
daar bijvoorbeeld een barbecue voor tiental-
len tot honderden zakelijke gasten. Als we 
alle ruimtes in het kasteel meetellen, kunnen 
we tot duizend personen tegelijk ontvan-
gen. Het bevat 22 zalen met alle moderne 
faciliteiten, geschikt voor alle doelgroepen, 
van twee mensen die een bespreking willen 
houden tot 350 gasten die in het Moretti-
paviljoen met zijn theateropstelling een 
presentatie komen bijwonen.” Dat Bilderberg 
Kasteel Vaalsbroek een heel speciale sfeer 
oproept ten opzichte van het gemiddelde 
vergader- en conferentiecentrum, behoeft 
geen betoog. “Het voelt hier echt als weg van 
huis, weg van kantoor. Je komt hier in een 
andere gemoedstoestand en dat zorgt ervoor 
dat de boodschap van het verhaal beter zal 
blijven hangen.”

BOOGSCHIETEN, SCHERMEN, VALKERIJ
Bilderberg introduceerde twee jaar geleden 
het concept #outofoffice, dat sterk inzet op 
het bovenstaande. Elk van de locaties stelt 
haar eigen unieke programma van activi-
teiten samen, bedoeld om zakelijke gezel-
schappen in een ontspannen en inspirerende 
setting te brengen. Daarin spelen de lokale 
mogelijkheden, natuur en cultuur een 
hoofdrol. “Wij stellen onszelf ten doel om 
bij wijze van spreken elke vierkante meter 
van onze achttien hectare te benutten”, zegt 
Haenen. “De activiteiten lopen uiteen van 
bootcamp op één van de twee parcoursen 
tot een Deux Chevaux- of een Tesla-rally en 
workshops boogschieten, schermen, valkerij 

en vlotten bouwen, met onze vijver om ze 
te testen. Laatst kwam hier een hele groep 
kamperen in het kader van een Expeditie 
Robinson-sessie. Samen met onze partners 
in de regio regelen wij dan alle benodigdhe-
den. Het idee hierachter is dat mensen veel 
inspiratie opdoen. Ze lopen vaak rond met 
goede ideeën, maar hebben de juiste setting 
en ingrediënten nodig om die eruit te laten 
komen. Met onze locatie en de ondersteu-
nende rol van een Maître B’ kunnen wij 
meerdaagse groepen en grote internationale 
gezelschappen even #outofoffice brengen, 
zodat ze ruimte krijgen voor creativiteit, 
verbinding met elkaar aangaan en tastbaar 
resultaat halen uit de bijeenkomst.”

INTERESSANTE WISSELWERKING
Voor een heel bijzonder effect zorgt de work-
shop schapendrijven; mooi te koppelen aan 
een zakelijke meeting. Haenen: “Je moet de 
dieren in een juiste richting begeleiden en 

iedereen pakt dat op zijn eigen manier aan, 
wat een heel interessante wisselwerking 
in een groep geeft. Weer een heel andere 
beleving geeft een wijnproeverij in Vijlen bij 
een wijnboer, wat veel mensen niet direct in 
Limburg verwachten. ’s Avonds tijdens het 
diner kunnen we het cultureel complete-
ren met streekgerechten, zoals zoervleisj en 
bommeriger hoen. Met name internationale 
gezelschappen vinden het vaak interessant 
om iets rondom het Drielandenpunt te doen, 
wat wij desgewenst culinair ondersteunen. 
Mogelijkheden te over, dus. Samen met de 
opdrachtgever kijken we naar wat het best 
bij de groep en de doelstellingen van het 
bedrijf en de bijeenkomst past.” Daarmee 
bezorgt Bilderberg Kasteel Vaalsbroek het 
gezelschap een onvergetelijke ervaring in 
een prachtig stukje Nederland, vér buiten 
het kantoor. 

www.bilderberg.nl
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