
Landgoed Broekhuizen straalt een en al romantiek 
uit. Het hoofdhuis, waarvan de historie terug-
gaat tot de vijftiende eeuw, is geheel in Lodewijk 

XVI-stijl vormgegeven, waardoor je ogen tekort komt. 
De plafonds, de lijsten, de ornamenten en het figuratieve 
stucwerk op de wanden van het trappenhuis zijn, onder 
meer op basis van foto’s uit 1901, vervaardigd door de 
vermaarde beeldhouwer en stukadoor August Alexan-
der uit Den Haag. Jarenlang stond het landgoed leeg en 
verwilderde het. De historische elementen van zowel het 

in- als het exterieur werden in ere hersteld en aangevuld 
met eigentijdse kunst, marmer en modern design, veelal 
van Italiaanse en Scandinavische afkomst.  

EIGENTIJDS DESIGN
Na een hartelijke ontvangst bij de receptie nemen we 
de lift naar de eerste etage van het landhuis, waar onze 
kamer ligt. Parc Broekhuizen telt in totaal 22 suites, 
ieder met een prachtig uitzicht en een eigen inrichting. 
Stylist Judith van Mourik zorgde voor een avantgardisti-
sche touch met respect voor de historie van het monu-
mentale pand. 

Onze suite heeft qua formaat het meest weg van een 
balzaal. Alles is hier groot, groter, grootst. De badkamer 
van onze suite is bijna geheel opgetrokken uit marmer 
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Engelse landschapstuinen tussen eeuwenoude bomen, 
een grote vijver, en een imponerend kasteel dat een en al 
historie uitstraalt. Parc Broekhuizen vormt een oase van 
rust, waar je kunt ontsnappen aan de drukte van alledag. 
Lange tijd was het landgoed niet geopend voor publiek, 
maar sinds kort is de locatie omgetoverd tot een smaakvol 
gerenoveerd hotel met restaurant. Hoog tijd voor Meeting 
Magazine om kennis te maken met deze bijzondere plek.

Historische 
allure met 
moderne twist
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Parc Broekhuizen
Zakelijke bijeenkomsten

Parc Broekhuizen heeft alles in huis voor een 

geslaagde zakelijke bijeenkomst. Zo is er restaurant 

Voltaire (40-50 couverts) en zijn  er diverse banque-

ting zalen. In het koetshuis is een grote partyzaal voor 

350 personen.

Begane grond  430 m2, 15 vertrekken

Bel-etage   365 m2, 10 vertrekken

2e verdieping  340 m2, 11 vertrekken

3e verdieping  370 m2

Totale vloer oppervlakte ruim 1500 m2
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en heeft een vrijstaande ovalen design-
badkuip die uitkijkt over de vijver. Wie 
liever voor een verkwikkende douche 
kiest, kan plaatsnemen onder een giganti-
sche regendouche. Wanneer we de deuren 
naar buiten openslaan, ontdekken we een 
balkon waarvan de afmetingen immens 
zijn. Terwijl we genieten van het uitzicht 
ontdekken we dat het landschap en de 
gebouwen duidelijk als één concept zijn 
ontworpen en een onlosmakelijke eenheid 
vormen. Vanuit het hoofdhuis zie je door-
kijkjes op de boerderij, het koetshuis en de 
orangerie. Het liefst zouden we hier een 
tijdje doorbrengen om reeën te spotten, 
maar we willen ook graag nog een bezoek 
brengen aan het restaurant. Hét argument 
om naar het landgoed af te reizen, is voor 
veel gasten namelijk het eten. De witte bri-
gade staat erom bekend gastronomische, 
avondvullende belevenissen te serveren 
die de zintuigen aanspreken. Wanneer we 
arriveren in restaurant Voltaire valt op dat 
ook hier gekozen is voor een bijzondere 
inrichting. Luxe Jean Paul Gaultier-stoffen 
gaan hand in hand met Gubi-stoelen. Het 
restaurant heeft een open keuken, waar-
door het diner in het zicht wordt bereid. 
Het chef’s menu bestaat uit zes gangen vol 
verrassende combinaties als koningskrab, 
pomelo en groene curry en makreel met 
komkommer, citroenmelisse en harissa. 
Opvallend zijn de Aziatische invloeden en 
de vele soorten texturen die de gerechten 

meekrijgen, waardoor de smaakpapil-
len geprikkeld worden. Het bijpassende 
wijnarrangement, dat veelal bestaat uit 
biologisch-dynamische wijnen, zorgt voor 
verrassende en creatieve combinaties. 
Hoewel de lat hoog ligt wat koken betreft, 
geldt dit niet voor de sfeer. Deze is juist 
laagdrempelig. Hier kun je een avondje 
echt genieten, zonder je opgeprikt te voe-
len.

VOGELS
‘s Ochtends worden we uitgerust wak-
ker terwijl we de vogels horen fluiten. Het 

ontbijt biedt voor elk wat wils. Zo is er 
een buffet, maar kunnen er ook gerech-
ten à la carte besteld worden. Hoewel het 
plaatje wat ons betreft helemaal compleet 
is, wordt er momenteel hard gewerkt aan 
verdere uitbreidingen van het landgoed. 
Naast het hoofdhuis is er een koetshuis 
voor grote evenementen, een orangerie en 
de boerderij. Wat precies met de boerderij 
gaat gebeuren, blijft nog even een verras-
sing. Een goed excuus voor ons om bin-
nenkort nog eens terug te keren naar Parc 
Broekhuizen. 
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Geschiedenis Parc Broekhuizen

In 1906 ging het oorspronkelijke 

kasteel Broekhuizen, gebouwd tus-

sen 1793 en 1796, in vlammen op. De 

oorzaak was vermoedelijk een lampje 

dat met een gordijn in aanraking 

kwam. Twee maanden later begon 

de toenmalige eigenaar M.I. ridder 

Pauw van Wieldrecht al met de her-

bouw. In 1909 was het nieuwe kasteel 

Broekhuizen gereed. Het was bijna 

een letterlijke kopie van het oude 

gebouw, met als grootste verschil dat 

nieuwe en brandveilige bouwmateri-

alen, zoals gewapend beton, werden 

gebruikt. Nadat de laatste bewoner 

van Broekhuizen vertrok, stond het 

buitenhuis zeven jaar leeg. Met subsi-

die van het Rijk werd in 2008 met de 

renovatie gestart. In maart 2017 her-

opende het landgoed met een hotel, 

restaurant en diverse vergaderzalen. 
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