
trouwen in het groen 
 
 
Midden in het centrum van Amsterdam ligt de 
Hortus, een van de oudste botanische tuinen 
ter wereld. Tijdens de vier eeuwen van ons 
bestaan is er een omvangrijke verzameling 
planten in onze kassen en tuin bijeengebracht. 
Het eeuwenoude cultureel erfgoed vormt een 
harmonieuze plek, waar mensen de schoonheid 
van natuur op verschillende manieren ervaren. 

De bijzondere ruimtes in de Amsterdamse 
botanische tuin zijn ook te huur voor een 
huwelijk, feest of bijeenkomst. In deze brochure 
lees je meer over de mogelijkheden in de Hortus.  

De Hortus is een officiële trouwlocatie 
waar jullie op de meest natuurlijke plek van 
Amsterdam de ceremonie kunt laten voltrekken.
 



palmenkas 
 
Onze Palmenkas is een beschermd 
monument en een prominent 
onderdeel van het Hortuserfgoed. In 
de winter huisvest de kas een collectie 
palmen, palmvarens (cycadeeën) en 
kuipplanten. De meeste kuipplanten 
gaan ’s zomers naar buiten, maar 
sommigen, zoals de beroemde 
Encephalartos altensteinii van 350 
jaar oud, blijven ook in de zomer in de 
kas staan.   

De linkervleugel van de Palmenkas is 
een ruimte die af te sluiten is en waar 
overdag getrouwd kan worden.  
Een ceremonie in de rechtervleugel 
naast de reizigersboom (zie foto)
waar je gebruik maakt van de gehele 
Palmenkas is vanaf 17:00 uur mogelijk.   

capaciteit 
 
Maximale capaciteit van linkervleugel 
van de Palmenkas
Ceremonie   65 personen 
(exclusief 15 staplaatsen)       
Receptie   80 personen
Diner   60 personen

Maximale capaciteit van de Palmenkas 
Ceremonie  120 personen
Receptie   120 personen 
Diner   100 personen

Gebruik gehele Palmenkas vanaf 
17:00uur (afhankelijk van de 
benodigde opbouwtijd). 
 
 
huurprijs
 
Ceremonie linkervleugel  
tot 14.00 uur                        €1250,- 

Maandag tot en met donderdag  
16.00 uur – 21.30   €2250,-

Vrijdag tot en met zondag  
16.00 – 21.30 uur            €2950,-

Huurperiode voor enkel een 
ceremonie in de linkervleugel is 
tussen 09.00 uur en 14.00 uur.  
Prijzen zijn exclusief catering, 
aankleding, personeel en de schoon- 
maakkosten. In de Palmenkas is 
geen draadloos internet beschikbaar. 
Jullie kunnen gebruik maken van 
onze klapstoeltjes, spreekstoel en een 
trouwbankje tijdens de bruiloft.



oranjerie
 
De Oranjerie, met daarin het 
Hortuscafé, bevindt zich in een 
eeuwenoud monument waar je kan 
dineren tussen de exotische palmen.

De ruime en lichte Oranjerie met 
sfeervolle wandbekleding ontworpen 
door kunstenares Claudy Jongstra 
biedt een bijzondere ambiance voor 
een exclusief diner. De glazen deuren 
geven direct toegang tot het mooie 
terras in de tuin. Er kan zowel binnen 
als buiten gedineerd worden. 

Bij slechte weersvoorspellingen 
kan het terras gedeeltelijk overkapt 
worden door middel van een 
stretchtent. Prijzen voor huur van tent 
in overleg. 

capaciteit 

Receptie  
Oranjerie    80 personen 
Oranjerie + terras 150 personen    
     
Diner  
Oranjerie    70 personen 
Oranjerie + terras 120 personen 
  
Feest  
Oranjerie    80 personen 
Oranjerie + terras 150 personen 

huurprijs

Maandag t/m Donderdag  € 750,- 
Vrijdag t/m Zondag   € 1200,-

De Oranjerie is beschikbaar vanaf 
17:00 uur. De Oranjerie heeft een 
vergunning tot 01:00 uur. Extra 
terrasverwarming kan gevraagd 
worden. 

Prijzen zijn exclusief catering, 
aankleding, personeel en de schoon- 
maakkosten.



laranjazaal 
 
De Laranjazaal ligt op de 
bovenverdieping van de Oranjerie.  
Deze lichte zaal is van ’s
ochtends tot ‘s avonds te huur voor 
een ceremonie, lunch, bijeenkomst, 
vergadering of presentatie. 

Door de bijzondere ligging heb je 
vanuit de Laranjazaal uitzicht op de 
grachten van Amsterdam, terwijl 
aan de andere zijde de rust van de 
botanische tuin en kassen heerst. 
Een serene omgeving middenin het 
centrum van Amsterdam. 

capaciteit 

U-vorm    26 personen 
Theateropstelling  60 personen
Receptie    60 personen
Diner    60 personen
 

huurprijs
 
Per dagdeel   € 465,-
(09:00 - 13:00 uur of 13:00 - 17:00 uur) 
 
Hele dag    € 900,- 
(09:00 - 17:00 uur) 

Avond   € 700,- 
(18:00 - 01:00 uur)

Extra uur   € 150,-

Prijzen zijn exclusief catering, 
aankleding, personeel en de schoon- 
maakkosten.



rondleiding  

Het is mogelijk jullie gezelschap te 
trakteren op een rondleiding in de 
tuin. Rondleidingen zijn mogelijk 
in het Nederlands, Engels, Frans en 
Duits. Een standaard rondleiding 
duurt 1 uur, afwijkende tijden en 
talen zijn mogelijk in overleg. Er zijn 
verschillende thema’s te boeken zoals:  
liefdesrondleiding of rondleiding over 
eetbare planten.

eventmanager 

Onze eventmanager zal gedurende 
jullie aanwezigheid aanwezig zijn 
voor ontvangst, beantwoorden van 
vragen, veiligheidscontrole en verdere 
begeleiding voor een gestroomlijnd 
event. Een eventmanager is verplicht 
bij trouwfeesten en kost €42,50 per 
uur. 

muziek 

In de Palmenkas is een akoestische 
band toegestaan die het volume van 
achtergrondmuziek niet overstijgt. 
In de Oranjerie hebben wij een 

geluidsinstallatie waar je gebruik van 
kan maken. Het maximum volume 
in de Oranjerie is 80 decibel. Bij een 
volume dat dit niveau nadert sluiten 
wij de deuren naar het terras toe. Na 
22:00 moeten de deuren altijd dicht 
i.v.m. onze buren. Wij sturen je graag 
meer informatie over de vaste bands 
en DJ’s van de Hortus. 

technicus  

Onze technicus coördineert 
stroom, apparatuur en monitort 
het geluidsniveau. De technicus is 
op de hoogte van het max. aantal 
dB en kan binnen de opgelegde 
waardes werken om geluidsoverlast 
voor de buurt uit te sluiten. In de 
Palmenkas is geen versterkte muziek 
toegestaan. In de Oranjerie hebben 
wij mogelijkheid om versterkt tot 
80 decibel te gaan. Extra apparatuur 
nodig, zoals draadloze microfoons? 
Na een kennismakingsgesprek 
kunnen wij hier een prijsopgave voor 
toesturen. De kosten voor technische 
ondersteuning bedragen €42,50 per 
uur. 



cateraars 

Om zoveel mogelijk op wensen 
te kunnen aansluiten wanneer je 
ruimte(s) bij ons huurt, voor lunch, 
diner of borrel, werkt de Hortus 
samen met een selectie ervaren 
cateraars en leveranciers die de 
verschillende ruimtes en hun 
mogelijkheden goed kennen.
 
dranken  

De Hortus verzorgt de dranken tijdens 
jullie bijeenkomst. Wij werken met 
verschillen lokale leveranciers en 
bespreken jullie voorkeur voor de 
invulling van het assortiment. 
De daadwerkelijke gedronken dranken 
worden in rekening gebracht. Het 
is ook mogelijk om eigen wijnen 
mee te nemen. Dan werken wij met 
kurkengeld. 

personeel  

Inzet van barpersoneel is bij elke 
avondhuur verplicht en naar 
inschatting van de Hortus. Het 
personeel verzorgt ook de op-, en 

afbouw van jullie evenement en zal 
daarom eerder beginnen en langer 
doorwerken. Wij rekenen € 37.50 per 
uur per medewerker.

decoratie en aankleding  

De Hortus heeft niet veel extra styling 
nodig met al haar groen. De cateraar 
huurt meubilair in voor het diner. Het 
is mogelijk om Myrthe Regelt ’t voor 
extra styling te vragen en Myrthe is 
ook in te huren als ceremoniemeester/
weddingplanner voor jullie bruiloft. 

bereikbaarheid  
 
De Hortus ligt in hartje Amsterdam.
Dankzij deze bijzondere ligging is de
locatie erg goed bereikbaar met het
openbaar vervoer, te voet of met de
fiets. 

De Hortus beschikt niet over 
parkeerplaatsen voor jullie gasten.  
Op loopafstand zijn verschillende 
parkeergarages bereikbaar:



Parkeergarage Markenhoven 
Anne Frankstraat 220, 1011 MP 
Amsterdam

ParkBee Weesperstraat
Nieuwe Prinsengracht 75, 1018 VR 
Amsterdam

Meer informatie met betrekking tot 
de parkeertarieven is te vinden op de 
website van de gemeente.

reserveringen en vragen

Wij helpen jullie graag verder met 
het organiseren van jullie bruiloft 
en bespreken graag jullie ideeën 
waarin wij samen zorgen voor een 
onvergetelijke dag!

Voor reserveringen en vragen zijn wij 
bereikbaar per mail via 
zaalverhuur@dehortus.nl of 
telefonisch op 020 – 7025410. 


