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DE BUITENPLAATS
Dé outdoor eventlocatie van Nederland

Welkom in Garderen, op de Buitenplaats van Résidence Groot 
Heideborgh! Een unieke outdoor eventlocatie van ruim 200 m2 

aan de rand van het bos. Zoveel ruimte biedt zoveel 
mogelijkheden. Een samenkomst op de Buitenplaats wordt 
gegarandeerd een bijeenkomst om niet meer te vergeten!

● Zoek één van de sfeervolle buitenplekjes op om bij te 
praten;

● Geniet van een uniek diner dat onze koks bereiden in de 
diverse buitenkeukens;

● Kom samen onder de stretchtent en verwonder je over de 
prachtige omgeving, geniet van je gezelschap en van de 
smaakvolle gerechten. 

https://www.bilderberg.nl/meetings-en-events/inspiratie/buitenplaats-heideborgh/


ONTMOET DE BUITENPLAATS 
in 1 minuut

https://www.youtube.com/watch?v=Ehd44CRvSKQ




TENT
Tot 300 personen

Stretchtent, welke flexibel is in te 
delen, met uitzicht op de 

schapenweide en ruimte voor 300 
personen sit down

FOOD STANDS
Vanaf 50 personen

Diverse overkappingen en 
vuurplaatsen met outdoor 

cooking, buffet en bar.

TUINKAMER
Tot 20 personen

Sfeervolle glazen overkapping 
met ruimte voor 20 personen 

voor lunch, diner, borrel of 
brainstormsessie.

BUITEN SAMENKOMEN, VIEREN EN ETEN



WE ❤ FOOD
Ervaar een fantastische Outdoor Cooking 

Experience op één van de vele food stands 
op de Buitenplaats. 

Of het nu gaat om een ontbijt, lunch, break, 
diner of een volledig verzorgd event, onze 
koks staan klaar om jullie te verrassen met 
smaakvolle gerechten die gepresenteerd 

worden in een unieke omgeving.



WALKING DINNER
De Buitenplaats beschikt over 
verschillende food stands; de 

perfecte plek voor een walking 
dinner. Stel je eigen maaltijd 

samen en geniet!

EVENT
Knisperend vuur, een singer 

songwriter die je toezingt, de geur 
van heerlijk eten in een sfeervolle 
buiten setting: dat zijn events op 

de Buitenplaats.

BARBECUE
Een barbecue valt altijd in de 

smaak. Onze koks bereiden de 
meest smaakvolle gerechten op 
de diverse barbecue locaties van 
de Buitenplaats. Een feestje op 

zich!

BUITEN ETEN



„

”
“Toen ik de Buitenplaats bezocht zag ik het meteen voor me. 

In aanloop naar ons event voor 100 personen zijn we goed 
geadviseerd over alle mogelijkheden die er zijn. De singer 

songwriter in combinatie met het walking dinner bleek een 
schot in de roos! We hebben ontzettend genoten van de 

ambiance, de heerlijke barbecue en de gastvrijheid. 
Wij komen zeker nog eens terug!”

Suzanne



Graag tot ziens!
“Nog iedere dag wanneer ik Résidence Groot 
Heideborgh bezoek verwonder ik me over de 

schoonheid van de omgeving. 
Het decor van de Buitenplaats is met recht uniek 

te noemen. 
Ik kijk er naar uit om je persoonlijk te mogen 
rondleiden over deze buitengewone locatie!” 

Wouter Wagelaar
General Manager Résidence Groot Heideborgh

E: reservation@bilderberg-grootheideborgh.nl
T: +31 (0)57 746 44 44

mailto:reservation@bilderberg-grootheideborgh.nl


GA JE MEE 
NAAR BUITEN?


