




 Uit het gastenboek
 van 1815
‘ Oord van Rheden

 oord van Eden

 Ja Hemeloord

 is Rhederoord’

 Copes van Cattenburch de la Haye



InleidingZie je het voor je?
Stel je voor: een bruiloft op een authentiek
landgoed. Waar jij en je gasten onderdeel worden 
van een traditie die al eeuwen geleden begon.
In een stijlvolle en toch heel vriendelijke sfeer,
omringd door adembenemend mooie natuur. 
Welkom op Landgoed Rhederoord.
Waar jij met je feest geschiedenis schrijft.  





Trouwen 1

Jouw mooiste droom
komt uit op
Landgoed Rhederoord





Trouwen 2



Je bruiloft is misschien wel het belangrijkste 

feest van je leven. Voor zo’n gelegenheid laat

je niets aan het toeval over. Daarom kies je 

voor je bruiloft Landgoed Rhederoord.

Wat Landgoed Rhederoord extra aantrekkelijk

maakt, is dat je hier ook daadwerkelijk kunt 

trouwen. Wij zijn namelijk een officiële 

trouwlocatie. Voor de huwelijksvoltrekking 

kun je zelf kiezen uit diverse plekken, zowel 

binnen als buiten.

Een groot festijn of juist lekker intiem?

Wij hebben er de geschikte ruimte voor. 

Daarbij zorgen onze chef en zijn team voor

de perfecte culinaire invulling.

Met hartige hapjes, een prachtig diner en

de mooiste wijnen... Jij zegt het maar.

Het is tenslotte jóuw feest.





Alles wat een
fantastisch feest
nodig heeft





Na afloop van je feest op Landgoed 

Rhederoord kunnen jij en je gasten blijven 

overnachten in comfortabele kamers.

Waarbij onze allermooiste kamer natuurlijk 

voor het bruidspaar is. En de trouwfoto’s?

Die zijn op zo’n romantische locatie bij

voorbaat geslaagd!

Benieuwd wat wij je precies te bieden

hebben? Kom dan de unieke sfeer van 

Landgoed Rhederoord zelf eens proeven.

Wij ontvangen je graag voor een vrijblij-

vende rondleiding. Als je wilt, kunnen

we dan meteen jouw ideeën en wensen

bespreken. En samen bekijken hoe we

daar een onvergetelijke invulling aan

kunnen geven. 

Wil jij van je bruiloft een echte droom-

bruiloft maken? Bel 026 – 49 59 104 of kijk 

voor meer inspiratie op rhederoord.nl.  

 



Hoeveel mensen je ook wilt ontvangen, Landgoed Rhederoord biedt ruimte op maat voor elk

gezelschap, zowel binnen als buiten. Je gasten kunnen desgewenst ook overnachten in onze luxe 

en sfeervolle hotelkamers. Het is zelfs mogelijk om het hele landhuis exclusief af te huren.

En dankzij onze 24-uursvergunning kan je feest tot in de late uurtjes doorgaan. Wat dacht je

bijvoorbeeld van een vrolijke afterparty in onze intieme pubbar?

Wij geven je de ruimte!







De Trouwzaal
Capaciteit: 100 personen.

De Pubbar
Capaciteit: 40 personen.

De Pubzaal
Capaciteit: 24 personen.

De Bistro
Capaciteit: 20 personen. 

De Rode Zaal
Capaciteit: 40 personen.

Van Heeckeren
van Kell
Capaciteit: 180 personen.

De Petzoldzaal
Capaciteit: 10 personen.

De Wijnkelder
Capaciteit: 12 personen.





Landgoed Rhederoord werd rond 1650 opgezet als productielandgoed.

Stichter Willem Everwijn verwachtte terecht een rijke opbrengst van landbouw, veeteelt, jacht

en visserij. De voorliefde voor streekproducten is door de eeuwen heen altijd overeind gebleven. 

In onze (hoofdzakelijk biologische) gerechten proef je de weelde van de akkers, de weilanden,

de bossen en de rivier.  

De smaak
van de streek



Proef pure
culinaire klasse



Natuurlijk kun je op Landgoed Rhederoord 

ook lekker eten. Héél lekker eten zelfs.

Laat je aangenaam verrassen door de

geheimen uit onze landhuiskeuken. 

Onze koks laten je genieten van de pure 

smaak van verse biologische seizoens-

producten, van eigen landgoed of uit de

directe omgeving. Wat dacht je bijvoorbeeld 

van vlees van de Veluwezoom? En regionaal 

geteelde biologische groenten en fruit? 

Wil je dineren in een nog wat intiemere 

setting, bijvoorbeeld met alleen vrienden 

of familie? Ook dat kan bij Landgoed 

Rhederoord. Onze locatie is met zijn vele 

verschillende ruimtes bij uitstek geschikt 

voor dit soort private dining gelegenheden.

Onze chef hoort graag wat jouw wensen

zijn, zodat hij met zijn brigade kan zorgen 

voor een onvergetelijke ervaring. 



Genieten van het lekkerste uit de keuken van

Landgoed Rhederoord betekent niet dat jij en

je gezelschap de hele avond heel formeel aan

tafel moeten zitten. Voor groepen kunnen

wij ook een walking dinner organiseren.

Of, om in landgoedtermen te blijven, een

‘dîner à la fourchette’. Zo creëren we een

extra ontspannen sfeer, waarbij jij en je

gasten met veel verschillende mensen even

een praatje kunnen maken.



Seque conest ipsam elignam nobis 

ip susam quo blam quos ium am 

hic tem arcia velignisi undessini-

mus eatur, si beria do lorum

intis  quam, ex ea que conem volo-

ri bus explabo saperem. Seque 

conest ipsam elignam nobis ip 

susam quo blam quos ium

am hic tem ar nobis.

Een barbecue op
landgoedniveau
Een barbecue op een landgoed is natuurlijk niet zomaar een barbecue. Op Landgoed Rhederoord 

maken we er in elk geval iets heel bijzonders van. Met de lekkerste groenten, vlees en vis, door onze 

koks vakkundig bereid op houtskool en compleet gemaakt met de heerlijkste salades en ambachtelijk 

gebakken brood. Dus wil je op een mooie zomeravond op een geweldige manier buiten eten, met een 

groep? Dan weet je waar je moet zijn! 





Restaurant Koetshuis
Rhederoord
Het koetshuis van Landgoed Rhederoord werd in 2014 volledig verbouwd en herbergt nu Restaurant

Koetshuis Rhederoord. De pollepel wordt hier gezwaaid door chef-kok Jeroen van Deursen, die het

vak leerde bij absolute toprestaurants. Hij neemt je mee op een ware ontdekkingsreis naar het mooiste

wat de streek te bieden heeft aan biologische producten, in al hun puurheid verwerkt tot hedendaagse,

stoere en eerlijke gerechten. Jeroen en gastheer Frank Bruinewoud ontvangen je graag voor een

hoogstaande culinaire ervaring. Natuurlijk is Restaurant Koetshuis Rhederoord ook de ideale locatie

om de avondgasten van je bruiloft te laten genieten van een heerlijk diner voordat het feest begint.



Landgoed Rhederoord biedt 22 stijlvolle en comfortabele hotelkamers, waaronder enkele prachtige 

bruidssuites. De kamers zijn verdeeld over het landhuis en het koetshuis. Vanuit de kamers heb je 

een adembenemend uitzicht over de weidse IJsselvallei of het omringende park en het daarachter 

liggende Nationaal Park Veluwezoom. Hier, in de rust van de natuur, krijgt lekker slapen een nieuwe 

dimensie. Dat moet je gewoon zelf komen ontdekken. 

Benieuwd naar onze speciale arrangementen of direct een kamer reserveren? Ga naar rhederoord.nl 

of bel 026 – 49 59 104.

Over
lekker slapen
gesproken... 





Een helder
verhaal 
Landgoed Rhederoord beschikt over een 

eigen waterbron. Hieruit wordt prachtig 

helder en zuiver water gewonnen en op 

het landgoed gebotteld. Het water is

verrijkt met mineralen uit de aardlagen 

waar het in 4000 jaar doorheen sijpelde, 

tot een diepte van 159 meter. We noemen 

het daarom Water 159, het is inmiddels 

een Erkend Veluws Streekproduct. En al 

onze gasten genieten ervan.  



Hart voor de wereld
van morgen
Bij Landgoed Rhederoord nemen we het 

streven naar duurzaamheid serieus. Dat is 

meer dan een statement, we maken er ook 

concreet werk van. 

Zo beschikken wij over het hoogst haalbare 

certificaat voor milieuzorg van het inter-

nationale keurmerk Green Key. We scheiden 

ons afval heel zorgvuldig en gebruiken 

composteerbare materialen. Bij de inkoop 

van producten en diensten gaan we waar 

mogelijk voor fair-trade, bio-gecertificeerde 

producten en/of streekproducten. En met 

onze grootste leveranciers hebben we

duidelijke afspraken gemaakt over een 

duurzaam beleid en een dito samenwerking. 

Allemaal omdat we vinden dat de wereld 

van morgen nú al onze aandacht verdient.



Er is genoeg te doen!  
Landgoed Rhederoord ligt op de Veluwe, in de buurt van Arnhem en grenzend aan Nationaal Park 

Veluwezoom. Op en rond het landgoed is van alles te beleven. Je kunt natuurlijk zelf op je eigen manier 

genieten van lekker fietsen en wandelen in de schitterende natuur. Maar we kunnen voor jou en je 

gezelschap ook allerlei activiteiten organiseren. Zoals een gezellige wijnproeverij in de unieke ambiance 

van onze Wijnkelder. Een interessante wandeling met onze parkbeheerder, die je rondleidt over ons

12 hectare grote landgoedpark. Of wat dacht je van een workshop schermen, extra bijzonder in deze 

historische  omgeving? Bij Landgoed Rhederoord kan het allemaal. 

Benieuwd wat wij op het gebied van activiteiten voor je kunnen organiseren? Bel 026 – 49 59 104

of kijk op rhederoord.nl. 
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