Conferencing & Events

Landcommanderij Alden Biesen
‘Where epic stories begin’

De Landcommanderij Alden Biesen is sinds haar ontstaan in 1220 uitgegroeid
tot een culturele erfgoedparel.

Since its origins in 1220, the Grand Commandery of Alden Biesen evolved
into a magnificent cultural heritage site.

Zes eeuwen lang vervulde Alden Biesen haar rol als één van de meest
toonaangevende hoofdkwartieren van de Teutoonse ridderorde en werd
de site een trefpunt voor Europa’s belangrijkste edellieden en diplomaten
tijdens feesten en bijeenkomsten. Na de Franse revolutie kwam het domein in
privéhanden terecht. In 1971 werd de Landcommanderij aangekocht door de
overheid en zet het zijn toonaangevende functie verder als culturele site en
trekt het internationale congressen en evenementen aan.

For six centuries the castle will remain one of the most influential
headquarters of the Teutonic knights, as the site became a meeting point
for Europe’s most important nobility and diplomats who gathered here
for meetings and celebrations. After the French revolution, Alden Biesen
became privatized and remained so until 1971, when the Flemish government
purchased the castle. Today Alden Biesen continues its influential role as
a cultural site and international conferencing and events location.
The castle, with its extensive 80-acre grounds and
unique high-crested orchards, forms the largest
publicly accessible castle within the Euregio,
a region encompassing parts of Belgium, the
Netherlands and Germany, and offers a historic
setting for meetings, seminars, conferences and
events. With meeting facilities for up to 350 people
and outdoor areas for large festivals for up to
25.000 visitors, Alden Biesen is able to offer a wide
range of possibilities to meet your event needs.

Het 80ha grote terrein, met zijn unieke
hoogstamfruitboomgaarden, vormt het grootste
kasteeldomein binnen de Euregio en biedt een
prachtig historisch kader aan voor meetings,
seminaries, congressen of events voor zowel
bedrijven en verenigingen. Met vergaderfaciliteiten
van 10 tot 350 personen en grote weilanden voor
publiekstoegankelijke evenementen tot 25.000
bezoekers kan Alden Biesen u verschillende
mogelijkheden op maat aanbieden.
Met zijn 800-jarige geschiedenis vormt de Landcommanderij een geschikt decor
als locatie voor films of productlanceringen. Ook bedrijfsfeesten, seminaries of
teambuildingsdagen kunnen hier doorgaan. Ondanks haar statige leeftijd maakt
de Landcommanderij gebruik van de modernste technieken en audiovisueel
materiaal, en worden kwaliteit en comfort in een monumentale setting
aangeboden waarbij iedereen kan genieten van een inspirerende omgeving.

With its 800-year history on display, the Grand Commandery of Alden
Biesen is equally suitable for film productions or product launches, and
offers a fitting location for company parties, board of director retreats or
teambuilding events. Meeting rooms are well equipped with up-to-date AV
and technical support, while its tranquil surroundings offer a perfect venue
for all to enjoy.

Europese adel, waaronder de Franse koning Lodewijk XV, bezochten Alden Biesen.
European royalty, including French king Louis XV, frequented Alden Biesen.

Meerdaagse congressen
Multi-day meetings

Alden Biesen is de thuisbasis van het grootste meertalig vertelfestival van Europa.
Meer dan 12.000 deelnemers volgen 100 verschillende vertelpistes.

Alden Biesen vormt een schitterend decor
voor uw meerdaags congres. Met 3500 m2
aan vergaderruimtes, een verscheidenheid
aan plenaire zalen tot 350 personen en tal
van break-out mogelijkheden, beschikt de
Landcommanderij over een ruim aanbod aan
congresruimtes.
Gelegen in het hartje van Europa, op slechts
50-minuten rijden van Brussel en 60-minuten
van de luchthaven van Zaventem, is de
Landcommanderij ideaal gelegen voor uw
(internationaal) congres. Voor deelnemers die
wensen te overnachten kunnen wij 30 kamers
aanbieden op het domein zelf, terwijl het
naastgelegen Martin’s Rentmeesterij hotel met
72 kamers en de vele B&B’ s in de omgeving
uitstekende overnachtingsmogelijkheden
verschaffen.

Rijschool & Foyer
Een polyvalente ruimte met tribune en
podium. Ideaal als plenaire zaal, lezingen of
bedrijfsvoorstellingen.
A multi-functional room with movable auditoriumstyle seating; ideal for meetings and lectures.

Alden Biesen is the home of the largest multi-lingual storytelling festival in Europe,
as 12.000+ participants follow 100 different tracks.

Alden Biesen offers a magnificent setting for
your next multi-day event. With 3500 square
meters of meeting space, including multiple
plenary meeting spaces for 100-350 people and
a wide range of breakout rooms, the Grand
Commandery can cater to all of your meeting
needs.
Situated in the heart of Europe, at only a
50-minute drive from Brussels and a 60-minute
drive from Brussels airport, Alden Biesen is
conveniently located for (international) meeting
participants. For participants wishing to stay
overnight, Alden Biesen offers 30 guest rooms,
situated inside the heritage site, while the
nearby 72-room Martin’s Rentmeesterij hotel
and the many local B&B’s offer ample additional
accommodations.

Ontspanning | Creativiteit | Productiviteit
Vanuit de Bowling Green van het Engels Park imponeert de Landcommanderij als geen ander, en merk
je de grootsheid van het domein op met zijn rijkelijke architecturale elementen.
Bezoekers en congresgangers kunnen genieten van de natuurpracht die het domein te bieden heeft:
van de hoogstamfruitboomgaarden tot de ‘follies’ van het Engels Park, de symmetrie van de Franse
tuin of het meanderende Vlonderpad. Wat is er beter dan na een vergadering even met het team een
ontspannende wandeling maken, of zelfs een workshop organiseren midden in de natuur?

De ‘Heer van Biesen’ en het ‘Biesensap’ zijn twee streekprodukten die gebruik maken van het fruit uit onze boomgaarden.
Indien je graag andere lokale ingrediënten en producten wil ontdekken, integreren we ze graag in je menu’s.

Relaxation | Creativity | Productivity
Looking down from the Bowling Green towards the castle, the Grand Commandery impresses like
no other. From this viewpoint one can take in the vastness of the castle and admire the many
architectural elements embedded into the site.
Visitors and conference attendees can equally enjoy the natural surroundings: including Flanders
largest enclosed high-crested orchard, the ‘follies’ of the English Park, the symmetrical lines of the
French garden or the meandering plank bridges. And why not enjoy a healthy walk after your
meeting, or even consider organizing a workshop in the middle of nature?

The ‘Heer van Biesen’ en het ‘Biesensap’ are two local products that use the fruit from our orchards. If you like to
discover more locally sourced ingredients and dishes, we will gladly incorporate them into your menu choices.

Overzicht zalen
Meeting chart

De waterburcht
De waterburcht, het zwaartepunt
van het domein, imponeert met
zijn statige raampartijen en
torens en is omringd door een
verdedigingsgracht. Gebouwd tussen
1543 en 1566 in de traditie van
een laatmiddeleeuwse beveiligde
waterburcht evolueerde het in
de 18de eeuw tot een laatbarok
residentieel slot met poortdoorgang.
Binnen kijken de hoektorens en de
gerestaureerde vertrekken uit op
de symmetrische Franse tuin of
kan je genieten van het zicht op
het Engels Park. Dit park werd in
1786 ontworpen door de befaamde
architect Joseph Ghislain Henry;
tevens architect bij de uitbreiding
van de koninklijk paleizen te Brussel
en Laken.

The moated castle

Het ‘goederenregister van Alden Biesen’ wordt aanzien als veruit het belangrijkste en meest
omvangrijke, origineel bewaarde Nederlandse handschrift uit de vroege middeleeuwen.

The moated castle forms the central
focal point of the site, and impresses
with its stately windows and towers.
Built between 1543 and 1566 in the
tradition of a late-mediaeval fortified
castle, it evolved in the 18th century
to a late baroque-style residential
palace with gated entrance. From
inside the corner towers and
residences one overlooks the English
Park, designed in 1786 by famed
architect Joseph Ghislain Henry who
also expanded the royal palaces in
Brussels and Laken.
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Dit overzicht is slechts een beperkte opsomming
van alle bestaande zalen.
Verschillende buitenlocaties bieden de
mogelijkheid voor grotere publiekstoegankelijke
evenementen of kunnen gebruikt worden door
uw deelnemers als receptieruimte of voor product
placement.
This overview offers just a small sample of the
available meeting spaces.
Various outdoor locations offer the possibility
to organize larger events that are open to
the public, or can be used to cater to your
conference guests for receptions or product
placement.

The ‘property register of Alden Biesen’ is considered to be one of the most important
and comprehensive, original kept Dutch manuscript of early Medieval times.

Lokale smaak
Local taste
Laat je verleiden door een ochtendbuffet,
geniet van een lunch of avondmaal, of fleur je
receptie op met plaatselijke hapjes en drankjes.
Alden Biesen heeft een eigen keukenteam dat
instaat voor uw bediening. Zowel een simpele
koffie met heerlijke Haspengouwse taart als
een gastronomisch diner liggen binnen de
mogelijkheden. Bovendien hebben klanten de
keuze om met geselecteerde cateraars te werken.
Het event- en congresteam van Alden Biesen zal u
graag met raad en daad begeleiden.
Start the day with a breakfast buffet, enjoy a
luncheon or evening meal, or impress your guests
with a selection of locally sourced hors d’oeuvres
and drinks. As an event organizer, you can select
Alden Biesen’s own kitchen team to help you
create your menu. From a simple coffee with a
typical pie from the Haspengouw region, to a
gastronomic dinner, everything can be arranged.
In addition, clients can also select from a handpicked list of preferred caterers. The conferencing
and events team will gladly assist you in making
the best choice for your event.

Alden Biesen heeft de grootste aaneengesloten hoogstamfruitboomgaard van de Benelux.
Meer dan 500 variëteiten maken deze boomgarden tot een uniek erfgoed fructuarium.

Ontspanning en Natuur
Leisure and Nature
Jaarlijks bezoeken 250.000 personen de landcommanderij Alden Biesen.
Zowel deelnemers aan evenementen en feestelijkheden als een
groot aantal toeristen. Gezien de pracht van de streek is dit niet
uitzonderlijk. Je vakantiegevoel wordt zeker aangewakkerd door de vele
ontspanningsmogelijkheden die de regio te bieden heeft. Van een uitstap
naar Hasselt of Maastricht, tot een gezellige avond in Bilzen. Van een
fietsontdekking met de familie in het Haspengouwse landschap tot een
avontuur doorheen mergelgrotten of een interactieve speurtocht met Bilzen
Mysteries’ “het verhaal” of “het complot”. Op en rond Alden Biesen is er voor
jong en oud, sportief of rustgevend altijd wat te beleven.

Annually, the Grand Commandery attracts over 250.000 visitors. While most
are here for events, meetings and festivals, there are also a good number
of tourists visiting. This comes as no surprise seen the exceptional holiday
feeling one gets when seeing the many leisure activities that the region has
to offer. From a visit to Hasselt or Maastricht, to a cozy evening in Bilzen,
exploring the area on bicycles, going on an underground cave adventure, or
booking the interactive Bilzen Mysteries quests ‘the story or “the conspiracy”.
At Alden Biesen there is always something to discover for young or old,
active or relaxing,

Alden Biesen is the home of the largest high-crested orchard in the Benelux.
More than 500 varieties turn this into a unique heritage arboretum.
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