
Hof ter loonst
B u s i n es s  &  e v e n t  c e n t e r



G e r e n o v e e r d  k a s t e e l S f e e r v o l  k a d e rG r o e n e  o m g e v i n g

Inhoud Introductie

Introductie

Het kasteel ‘Hof Ter Loonst’ is een unieke locatie van 5 ha in Kampenhout waar u en uw gasten 
versteld van zullen staan. De historiek van deze site gaat namelijk terug tot in 1162. De huidige 
eigenaars, hebben het authentieke pand volledig gerestaureerd en gerenoveerd tot een 
privéwoonst met moderne kantoor en vergaderfaciliteiten alsook een evenementenzaal.

Het historische gebouw en zijn groene omgeving geven uw vergaderingen en events een 
rustieke en karaktervolle toets. Daarnaast biedt ook het binnenplein met zijn charmante 
uitstraling, tal van mogelijkheden om uw vergadering of event te verzorgen.

U vindt dit beschermd monument terug te midden van Brussel, Mechelen en Leuven. Het is een 
groene oase in een historisch kader nabij deze grootsteden.

Wij wensen u een aangenaam en constructief verblijf op onze locatie tijdens één van jullie 
vergaderingen of events. Ons team staat klaar om u te helpen bij uw specifieke vragen.

Tot binnenkort,

Caroline & Nico 

Introductie 3

Historiek 4

Zalen 8

Arrangementen 12

Andere mogelijkheden 14 

Praktische informatie 18 

De mening van 20

Contactgegevens 22

32



Historiek
"Hof Ter Loonst" wordt voor het eerst vermeld in geschriften uit 1162. De verstrekte hofstede 
omgeven door grachten was een leengoed van de heerlijkheid van Stalle.

Ter Loenst is een plaats waar meerdere open plekken in het bos bestonden.

De slotgrachten die het domein omringen, evenals de schietgaten van de ingangspoort, tonen 
aan dat Hof Ter Loonst een versterkte leenhoeve was die, hoewel niet in staat om aan een beleg 
het hoofd te bieden, toch haar bewoners een schuilplaats bood bij een onverwachte aanval.

Het pand heeft de tand des tijds goed doorstaan en werd recent volledig gerestaureerd tot een 
modern centrum onder toezicht van de dienst Onroerend Erfgoed.

Eigenaar: Adriaen vanden Broeck

Eigenaar: Herman In de Schale
Eigenaar: jonker Aert de Borchgrave, edelman 
aan het hof van Keizer Karel Eigenaar: jonker Louis de Borchgrave Eigenaars: De Pret de Calsberg-Moretus

Eigenaars: Julienne Ghislaien Hortence, 
burggravin de Spoelberch en Jean Marie 
Eugène Eigenaars: Amant Fromes-Pelgrims

Het landgoed wordt beschermd als 
cultuurhistorisch landschap en een deel van 
het kasteel als monument Opening bedrijvencentrum

Eigenaars: Antoinette Josephine Appollonia de 
Pret de Calesberg en Emiel Ferdinand Charles 
Joseph Aintoine, baron du Bois de Nevele 

Eigenaars: baronnen Vinck de Deux Orp Eigenaars: graaf Guy Carpentier De Chang en 
gravin Consuelo De Meeûs d’Argenteuil

Huidige eigenaars:  
Nico Swinnen en Caroline Steensels

Verhuurd door Maria Theresia Josepha Moretus, 
echtgenote van Carolus Franciscus Josephus 
Gislenus, baron vanderlinden d’Hooghvorst aan 
Henricus Goosens, pachter van het pachthof, 
stokerij, schuur, stallen en gebouwen genaamd 
Hof Ter Loonst met hof en hofgrachten

Eigenaar: ridder vanden Dale Driedaags bezoek van Keizer Karel V op doorreis 
naar Duitsland. De sint-Sebastiaansgilde van 
Kampenhout, waarvan men beweert dat ze in 
haar beginperiode gehecht was aan het hof Ter 
Loenst, kwam er samen met de bevolking de 
keizer toejuichen. 

Hof Ter Loenst is gebouwd
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Unieke Locatie
Bij Hof Ter Loonst kan u terecht voor diverse professionele 
diensten zoals kantoor- en vergaderfaciliteiten, seminars, 
bedrijfsevents, congressen, jubliea, personeelsfeesten, 
trouwfeesten, modeshows, (product) voorstellingen, 
exposities, beurzen of andere.

Samen met u zoeken we uit wat het beste past voor uw 
vergadering, seminar of event en binnen uw budget.  
Het historishe gebouw en zijn groene omgeving geven uw 
vergaderingen en events een rustieke en karaktervolle toets.

Daarnaast biedt ook het binnenplein met zijn charmante 
uitstraling, een tal van mogelijkheden om uw vergadering of 
event te verzorgen. U vindt dit beschermd monument in het 
middelpunt van Brussel, Mechelen en Leuven.

Het is een stukje groene rust in een historisch kader nabij 
grote steden. U kan bij ons terecht voor uw vergadering of 
event zowel tijdens de week, als in het weekend.
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Hof Ter Loonst beschikt over drie zalen, namelijk 'Ter 
Loenst', 'Beethoven' en 'Keizer Karel'. De namen van de 
vergaderzalen hebben telkens een historische waarde 
en verwijzing, waarmee ze de authenticiteit van het 
middeleeuwse gebouw en zijn omgeving benadrukken.

Authenticiteit betekent niet dat u hoeft te vergaderen of 
vertoeven zoals in de middeleeuwen. Onze zalen beschikken 
over de volgende moderne vergader- en eventfaciliteiten:

Alle zalen zijn rolstoeltoegankelijk. Er is eveneens een toilet 
aanwezig in het kantoorgebouw dat ingericht is naar de noden 
van mensen met een beperking.

'Ter Loenst' verwijst naar de middeleeuwse schrijfwijze van de locatie 
en is met zijn van 4 personen onze kleinste vergaderzaal. Deze zaal is 
gelegen in het hoofdgebouw en is de ideale vergaderplaats voor uw 
kleine buitenshuis vergaderingen. U kan de vergaderzaal gebruiken 
voor korte of lange vergaderingen met een klein gezelschap.

In de 16de eeuw woonde de voorvader van Beethoven in 
Kampenhout op de landbouwgronden gelegen langs het kasteel. 
Deze Kampenhoutse trots gaven de eigenaars graag mee aan een 
van hun vergaderzalen, namelijk de Beethoven vergaderzaal. 
In deze vergaderzaal met veel lichtinval kan u terecht met een 
groter gezelschap.

BEAMEr WHITEBOArD TELEFONIE BrAINSTOrM MATErIAAL

(FLIPCHArT EN STIFTEN)

 WIFI GELUIDSINSTALLATIE 
MET MICrOFOON

Ter Loenst

Beethoven

C a p a c i t e i t :  m a x .  4  p e r s o n e n

C a p a c i t e i t :  m a x .  12  p e r s o n e n

Zalen

Zaal Vergadertafel Theater Klas U-Vorm Diner receptie

Ter loenst 4

Beethoven 12

Keizer Karel 100 100 60 60 120 200
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Kom vergaderen en vertoeven in onze prachtige Keizer Karel 
zaal, vernoemd naar de bezoeker en gast van het kasteel dd. 
1538.  Keizer Karel V verbleef toen 3 dagen op Hof Ter Loonst 
tijdens zijn doorreis naar Duitsland. Deze historische informatie 
was de inspiratiebron om deze zaal te benoemen en in te kleden. 
Daarom ook wordt hier ook Keizer Karel bier geschonken van de 
brouwerij van Haacht, hier dichtbij gelegen.

De Keizer Karel zaal is mutlifunctioneel inzetbaar. De zaal kan 
zowel dienen als vergaderzaal als voor evenementenzaal.

Inspirerend vergaderen in een historisch gebouw met een 
gigantisch eiken gebindte en omgeven door prachtige natuur, 
dat is wat u kan doen als u vergadert in onze Keizer Karel zaal. 
Deze zaal biedt ook tal van mogelijkheden om productieve 
vergaderingen af te wisselen met ontspannende breaks of team 
building activiteiten.  De zaal heeft naast een grootte oppervlakte 
beneden ook een break-out ruimte bovenaan waar men in 
kleinere groep zich kan afscheiden. 

Naast de Keizer Karel zaal is er een keukenruimte voorzien 
met mobiele  werktafels, spoelbak en afwasmachine.   

De unieke sfeer van deze zaal wordt mee naar buiten getrokken 
op de prachtige binnenkoer, ideaal voor uw recepties of pauzes. 

De grasvelden die het gebouw omgeven zijn tevens ter uwer 
beschikking voor buitenactiviteiten.

Wanneer de Keizer Karel zaal gebruikt wordt met stoelen en 
tafels, is de capaciteit ongeveer 120 personen.

Keizer Karel
O p p e r v l a k t e  v a n  d e  z a a l :  24 0  m ²
L e n g t e :  16 m   
B r e e d t e :  11m  

C a p a c i t e i t  (#  p e r s o n e n)
Z i t t e n d  r o n d e  t a f e l s :  10 0
Z i t t e n d  r e c h t h o e k i g e  t a f e l s :  12 0
S t a a n d :  2 0 0
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Indien u de zaal huurt in een eventformule, zal het ganse 
arrangement op individuele basis samengesteld worden. U 
kan u onder meer volgende onderdelen bij opnemen in uw 
arrangement
•  Onthaal arrangement 
• Fruitkorf
•  Mini koffiekoekjes of cake of een assortiment koekjes
•  Koffiepauzes met versnapperingen
 (dessertjes, cake, assortiment koekjes of fruitsnacks)
•  Luxe broodjeslunch
•  Open bar 
• Uitgebreide maaltijden  (externe cateraar)
•  ...

Wij raden aan om samen te werken met onze vertrouwde 
catering partners waarmee we meestal samenwerken en 
de zaal kennen.  De catering zorgt zelf voor bedienend 
personeel, de overige keuken- en tafelbenodigdheden 
(linnen, borden, bestek, servietten, ...) en het dekken van de 
tafel.  Er is ruimte in de keuken voor het voorbereiden van 
maaltijden.

De dranken zijn om praktische redenen via Hof Ter Loonst 
af te nemen. De drankenlijst kan u bij ons opvragen en 
samen kunnen we een extra er aan toevoegen op uw 
vraag.  

Tot slot helpen wij u graag op weg bij het organiseren 
van uw event. Wij kunnen u leuke activiteiten, cateraars, 
bloemisten en entertainment aanbevelen  indien u dit 
wenst.

Onthaal (inclusief in vergaderarrangement)
• Onthaalkoffie, thee en waters
• Mini koffiekoeken bij het onthaal
• Koffiepauze met cakejes

Ontbijt 

• Uitgebreid ontbijt
• Koffiepauze met cakejes
• Fruitsap

Lichte lunch 
• Luxe broodjeslunch

Lunch (met externe cateraar)
• Healthy lunch: dagsoepje, buffet van maaltijdsalades
• Warme lunch in buffetvorm
• 3-gangen lunch 
• Warm buffet

Apero (met externe cateraar)
• Glaasje cava, fruitsap of andere drank gedurende 1u
• 3 apero hapjes pp

Wij zijn flexibel en denken graag mee over de opbouw van 
uw vergadering.  Afhankelijk van uw behoeften kunnen wij 
een arrangement voorstellen dat past binnen uw wensen en 
budget. Wij bieden enkele standaard arrangementen aan in een 
vergaderformule die we afwel zelf, ofwel via externe caterar 
kunnen aanbieden en die u desgewenst kan aanpassen naar uw 
voorkeur.

Arrangementen

Diner  (met externe cateraar)

• Uitgebreide warme maaltijden in buffetvorm of aan 
tafel geserveerd, op maat samengesteld
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Hof Ter Loost en zijn omgeving 
bieden verschillende  ontspannings-
mogelijkheden aan. Kom gerust een 
kijkje nemen, u zal versteld staan van 
de mogelijkheden die Hof Ter Loonst 
u biedt.

Op het terrein zelf kunnen 
buitenactiviteiten en binnen-
activiteiten georganiseerd worden. De 
grote groenruimte van 5 hectare biedt 
tal van mogelijkheden om te genieten 
en ontspannen, waaronder aperitieven, 
lunchen, een frisse neus ophalen 
of een buitenspel spelen. Er zijn 3 
grote grasvelden die u kan gebruiken 
voor openlucht activiteiten. Indien 
gewenst, kan u onze stertent huren 
om een overdekte buitenactiviteit te 
organiseren. 

De Keizer Karel zaal heeft een extra 
ruimte waar u afgezonderd van uw 
vergadering of evenement nog een 
extra activiteit kan voorzien. 

Wanneer u opteert om de Keizer 
Karel zaal te huren, kan u de bar 
als een ontspanningsgelegenheid 
voorzien. Door de samenwerking 
met de brouwerij van Haacht kunnen 
u en uw gasten hier genieten van 
Keizer Karel bier of andere dranken.

Vanuit Hof Ter Loonst kan u 
prachtige wandelingen maken 
doorheen het mooie landschap van 
Kampenhout. Er is vlakbij een park 
waar u samen met uw gezelschap 
kan genieten van de mooie natuur. 
 
Er is eveneens de mogelijkheid 
om activiteiten te organiseren in 
samenwerking met een externe 
partner.

 Enkele ideeën:
• Hoefkartocht
• Golf initatie
• Bezoek aan de Brouwerij van  

Haacht

Andere mogelijkheden
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Moeiteloos

• Offerte op maat

• Persoonlijke aandacht

• Makkelijk bereikbaar

Machtig groen

• Uniek gelegen

• Parkgebied

• Mooie tuin

• Eeuwenoude 
bomen

Beleven

• Wandelroutes

• Hoefkartocht

• Golf Kampenhout

• Bezoek de Brouwerij van 
Haacht

• Bezoek Leuven op 12 km

• Bezoek Mechelen op 13 km

• Bezoek Brussel op 26 km

Idyllische feesten

• Elegante feestzaal

• Schitterende 
binnenkoer en tuin

• Bedrijfevents, jubilea, 
verjaardagsfeesten, ...

Oneindig veel mogelijkheden
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BrUSSEL

LEUVEN

MECHELEN

Indien u interesse heeft, kan u steeds de prijslijst bij ons 
opvragen. U kan ook een offerte aanvragen. Wij werken graag 
voor u een persoonlijke offerte op maat uit, met oog voor uw 
wensen en budget.

Onze prijslijst is opgesteld volgens 2 formules: vergaderingen 
en events. Wanneer u maaltijden of andere arrangementen 
wenst bijkomstig aan uw vergadering, dient de Keizer Karel 
zaal gehuurd te worden als een event.

Wanneer u onze Keizer Karel zaal huurt voor een seminar of 
event betaalt u een prijs afhankelijk van het aantal te huren 
uren per dag en het tijdstip in de week of het weekend. Indien 
u extra tijd nodig heeft om een evenement op te bouw of af te 
breken, kan u een extra dag huren.

Wij werken samen met de brouwerij van Haacht. Het aanbod 
en de prijslijst van de dranken kan u bij ons opvragen. Hof Ter 
Loonst voorziet geen bedienend personeel voor het schenken 
van de dranken. Eigen dranken meebrengen laten wij om 
praktische redenen niet toe, we willen wel flexibel zijn en ons 
aanbod van dranken uitbreiden indien u specifieke wensen 
heeft.

U bent van harte welkom om onze zalen te komen bezichtigen. We 
vinden het uiterst belangrijk dat u een goed zicht hebt op wat u 
huurt voor uw vergadering of bedrijfsevent. Wanneer u het kasteel 
en zijn zalen wilt bekijken,  per e-mail een afspraak maken. U vindt 
onze contactgegevens achteraan in deze brochure.

Prijslijsten Plaatsbezoek

De parking van Hof Ter Loonst is vlak naast het kasteel gelegen. 
"Hof Ter Loonst" biedt een verharde parkeerruimte voor 60 
voertuigen aan. Is dit onvoldoende parkeerruimte voor uw 
evenement? Dan kunnen uw gasten ook parkeren op het 
grasveld achter de parking . Bij slecht weer kan u uitwijken 
naar de veilingsite, twee straten verderop, van waaruit u kan 
carpoolen.

Hof Ter Loonst is gemakkelijk te bereiken met de wagen. 
Het gebouw ligt op een booscheut van grote steenwegen die 
leiden naar Brussel, Mechelen of Leuven. De dichtsbijzijnde 
autostrades zijn de E19, E40 en E314.

Komt u met het openbaar vervoer? Stap dan af bij de bushalte 
Kampenhout relst. Vanaf deze halte is het nog een 15-tal 
minuutjes wandelen tot aan Hof Ter Loonst.

De luchthaven van zaventem is vlakbij, op slechts 20 minuten met de 
wagen. Vanaf de luchthaven is Hof Ter Loonst met de bus bereikbaar 
in slechts 30 minuten. Of 15 minuten met de taxi.

Luchthaven BrU 17 km

Brussel  27 km 

Leuven 13 km 

Mechelen 14 km 

Parking Bereikbaarheid

18 19



“De voorstelling van onze herfst/winter collectie vond plaats op het prachtige domein Hof Ter Loonst. 
Het is een uiterst charmante en perfect uitgeruste locatie om een bedrijfsevent te organiseren, een 
absolute aanrader alsook een prima service!”

“Ons evenement van 26/04 was een echt succes. Locatie was prachtig in deze rurale omgeving. Hof Ter 
Loonst beschikt over een groot parking, wat een pluspunt is. Catering was lekker en wij hebben geen 
technische problemen gehad. Caroline en haar echtgenoot hebben ons goed ontvangen en geholpen om 
alles te installeren. Na het evenement hebben wij veel positief feedback van de deelnemers gekregen. 
Om kort te zeggen, raden wij deze plaats zonder aarzeling aan.”

“Heemkring Campenholt organiseerde haar eerste ‘Nacht van Campenholt’ in de Keizer Karel zaal van 
Ter Loonst. Heerlijk eten in een gezellig, rustiek kader, dat smaakt naar meer!”

De mening van enkele klanten...

You Fashion

Bachi

Heemkring Campenholt

“Als huis Cateraar hebben we aan Hof Ter Loonst een top locatie bij om aan te bieden aan onze 
professionele klanten, steeds fijn samenwerken in een schitterend kader.”

"Hof Ter Loonst is een super locatie te midden van een fantastische tuin. De zaal is heel mooi gerenoveerd 
met behoud van alle charmes. De ontvangst was top, een ronduit schitterende ervaring."

The Catering Company

BCA bvba
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Terloonststraat 22
1910 Kampenhout

+32 16 891 610

event@terloonst.com
www.terloonst.com


