
TROUWEN IN EEN GROENE OASE MET 

Kas & Oranjerie

Trouwen in Tuin 
de Lage Oorsprong



Toscane in Nederland

Tuin de Lage Oorsprong is een groene oase gevestigd op een eeuwenoud 

landgoed met grote bomen en kabbelende beekjes. Het is een unieke locatie 

voor jullie mooiste dag. Wanneer de gasten via het beekdal de tuin betreden 

wanen ze zich in een groen sprookje. De pure, groene schoonheid van 

de tuin zorgt voor een ontspannen sfeer. “Het lijkt wel Italië”, roepen

 jullie gasten die aan lange tafels onder de rozenberceau zitten.



Unieke Locatie

Het amfitheater, de berceau en het terras bij de vijver met de fraaie kas 

vormen het hart van de tuin. Hier maken jullie exclusief gebruik van. 

De overvloedige rozenberceau en de wit bloeiende Passiebloem in de kas 

maken het plaatje helemaal af. Stel jullie voor om in het amfitheater onder 

de grote bomen elkaar het jawoord te geven, met op de achtergrond de zacht 

klaterende waterval vanuit het grothuisje. Of kiezen jullie voor een ceremonie 

rond de koele vijver of in onze bijzondere kas? Van hieruit hebben jullie een 

prachtig uitzicht over het glooiende landgoed. Het groen binnen en 

buiten de kas geeft jullie het gevoel midden in de natuur te staan. 



Toost & Taart

Na de huwelijksceremonie doet iedereen zich tegoed aan taart & bubbels 

die op landelijk gedekte tafels naast de vijver staan. Een heerlijke plek 

waar de kinderen met bootjes spelen en waar volwassenen genieten in 

de schaduw van de bomen, of zich juist laten koesteren onder de zon. 

Met lekkere hapjes en drankjes wordt er geproost op jullie geluk.



Puur genieten

Onze cateraars koken puur en werken uitsluitend met duurzame 

producten. Met hen kunnen jullie heerlijke menu’s samenstellen, 

en die vervolgens informeel of formeel laten opdienen. Liever gespreid rond 

de vijver of juist gedekt aan die lange tafel met de flessen wijn opgediend? 

Het kan allemaal. Juist, net Italië, maar dan in Nederland! 



Gefeliciteerd: jullie gaan trouwen! Voor Tuin de Lage Oorsprong is jullie 

trouwdag bijzonder want een intiem sprookje creëren daar houden wij van!

Jullie jawoord...

Met plezier denken wij mee om van jullie trouwerij een topdag te maken. 

Vragen als ‘hoe gaat het allemaal in zijn werk?’ ‘wat zijn de mogelijkheden?’

en ‘wat zijn de kosten?’ beantwoorden we graag. Mochten jullie interesse hebben 

kom dan langs zodat we in alle rust jullie ideeën en wensen kunnen bespreken. 

Onze mogelijkheden 

Wat kunnen we jullie bieden? Alle onderdelen van een trouwerij kunnen in de tuin 

plaats vinden. De tuin werkt daarbij samen met feestlocaties op loopafstand. 

Wij organiseren graag jullie mooiste dag!



Dineren in de tuin

Mochten jullie willen dineren in de tuin dan werkt de tuin samen met zes

goede cateraars. Uiteraard kan het menu door jullie zelf worden ingevuld, 

we brengen jullie graag in contact met onze cateraars. 



Prijzen

Op basis van jullie wensen maken we graag een offerte op maat. Om een indicatie 

te geven hanteert de tuin de volgende prijzen (tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden).

maandag donderdag vrijdag zaterdag

€ 2750,- € 2950,- € 2950,- € 2950,-

Vaste- en variabele trouwkosten

De tuin gaat uit van 2 soorten kosten: de vaste kosten die onafhankelijk zjjn van het aantal gasten, 

en de variabele kosten die worden bepaald door het aantal mensen en de verblijfstijd in de tuin.

Vaste trouwkosten

Locatiekosten Tuin de Lage Oorsprong:

onze vintage kas |  rozen berceau | het amfitheater | de vijver met terras zijn je hele
trouwdag beschikbaar. De oranjerie met zwevend terras is alle dagen beschikbaar 

behalve op zaterdagen, dan is deze na 18.00 uur beschikbaar.

Meubilair etc.

stoelen (houten klapstoelen/rotan stoelen/ houten bankjes)
kussentjes amfitheater | tafels | statafels | buffettafels

krijtborden (groot/klein) | schildersezel | kleine krijtborden
2 vuurkorven gevuld met hout | warmtelampen | verlichting (lampen & kaarsen)

Bloemwerk

boeketjes uit bloemenpluktuin

Geluid

microfoon | versterker | boxen

Organisatie 

organisatie trouwdag | coördinatie leveranciers | vaste gastvrouw 
aanspreekpunt ceremoniemeesters | opbouw & afbouw trouwdag

De variabele kosten bedragen € 7,50 p.p.p.u. (het trouwarrangement) en worden 

bepaald door het aantal gasten en het aantal uur (met een minimum van 5 uur) 

dat jullie in de tuin verblijven. Hierbij zit inbegrepen personeel & dranken.



Beschikbare maanden, dagen en het minimaal aantal gasten

Tuin de Lage Oorsprong kan als huwelijkslocatie gebruikt worden van 

maart t/m november op maandagen, donderdagen, vrijdagen en zaterdagen. 

Op een maandag, donderdag en vrijdag staat de tuin exclusief ter beschikking, 

op een zaterdag is de oranjerie tot 18.00 uur in gebruik door onze tuinbezoekers. 

Voor elk van deze dagen/maanden geldt een minimum aantal gasten.

 Trouwen jullie op een maandag dan is de minimale ondergrens 30 personen. 

Op donderdag of vrijdag: in maart, april, oktober en november zijn jullie welkom met 

minimaal 40 gasten. Op de donderdagen en vrijdagen van mei t/m september ligt de 

ondergrens op 50 gasten. Trouwen op een zaterdag kent elke maand de minimale 

ondergrens van 40 gasten. Uiteraard kun je op alle dagen wel met minder mensen 

komen indien je bereid bent voor het minimum aantal gasten te betalen. (zie schema)

maandag donderdag vrijdag zaterdag

minimum aantal personen € 2750,- € 2950,- € 2950,- € 2950,-

mei t/m september 30 50 50 40

maart, april, oktober & november 30 40 40 40



Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen we jullie graag door naar onze website 

www.trouwenintuindelageoorsprong.nl Voor vragen of het maken van een afspraak 

kunnen jullie contact opnemen via info@tuindelageoorsprong.nl 






