
 KASTEEL NEERIJNEN 

Kasteel Neerijnen is een eeuwenoud cultureel erfgoed. De financiële instandhouding van Kasteel 

Neerijnen is van groot belang. Daarom is het van belang om een functie van Kasteel Neerijnen te 

creëren die niet alleen geld opbrengt om voor onderhoud te zorgen, maar ook leidt tot een levende 

rol in de gemeente West-Betuwe en op een maatschappelijk draagvlak.  

Naar welke kant ontwikkelt het kantoor zich in en na de Coronacrisis. Is dit het einde van het fysieke 

kantoor zoals wij dat nu kennen? Corona laat versnelt zien dat voor het nieuwe werken er steeds 

minder vierkante meters kantooroppervlakte per werknemer nodig zijn. Werken doe je steeds vaker 

thuis. Voor de ontmoeting ga je naar kantoor. Daarbij zijn ‘koffie, wifi & inspiratie’ de belangrijkste 

ingrediënten. Hier ligt een kans voor Kasteel Neerijnen dat al een eigen, onderscheidende, sfeer 

heeft. Kasteel Neerijnen geeft de trots aan in het pand gevestigde kantoren. 

Een groot voordeel is dat Kasteel Neerijnen goed bereikbaar is. Gelegen in het midden van het land 

op nog geen vijf autominuten afstand van de A2.  

Kantoorverzamelgebouw 

Het is onze bedoeling om in Kasteel Neerijnen verschillende kantoren te vestigen op het gebied van 

vermogensplanning en nalatenschapsplanning, onder meer notarissen, fiscalisten en advocaten en 

aanvullende vermogensrechtelijke dienstverlening. Het feit dat we van Kasteel Neerijnen een 

kantoorverzamelgebouw willen maken voegt iets wezenlijks toe. Door met elkaar te participeren in 

een pand, leeft er een bepaald verantwoordelijkheidsgevoel, trots en waardering. 

Trouwlocatie 

Kasteel Neerijnen kent een historie als trouwlocatie. Ook deze functie zouden wij willen behouden, 

aangepast aan de nieuwe tijd, eventueel met meerder mogelijkheden voor bijvoorbeeld een 

huwelijksreceptie als in 2024 het koetshuis in gebruik zou kunnen worden genomen. Het is de 

bedoeling om de trouwzaal in te richten in stijl van de historie van het kasteel met een kijkje in de 

geschiedenis van de vroegere bewoners en gebruikers van het kasteel. Op de dagen dat er geen 

huwelijken plaatsvinden kunnen er lezingen, informatiebijeenkomsten, cursussen en vergaderingen 

plaatsvinden in de trouwzaal. 

Puur Natuur Markt 

Om de heerlijke en eerlijke (seizoens)producten uit West-Betuwe in deze prachtige authentieke 

locatie te laten proeven, zien en te kopen zouden we een maandelijkse puur natuur markt op de 

binnenplaats van Kasteel Neerijnen en naast de moestuin willen organiseren en de ondernemers 

willen stimuleren. De ondernemers uit de omgeving kunnen zelf hun producten verkopen en alles 

vertellen over de ingrediënten en het productieproces.  

Toeristisch informatiepunt 

Neerijnen en omgeving kent vele wandel- en fietsroutes om te genieten van de prachtige natuur, de 

bossen, de uitwaarden en de Waal. Op Kasteel Neerijnen willen wij een Toeristisch informatiepunt 

inrichten, waar bezoekers terecht kunnen voor informatie en routes met als uitgangspunt het 

ecotoerisme. Duurzaam omgaan met de natuur, kennis van de natuur, behoud van het landschap. 

Hierbij wordt ook aandacht gegeven aan de educatie over de omgeving door wandelingen aan 

kinderen en kleine groepen, de flora en fauna, zoals de grote diversiteit aan vogels die leven in het 

gebied. 


