
ARENDSSLOT
HET JONGSTE KASTEEL  

VAN NEDERLAND

Het eigenaarsechtpaar van Kasteel het Arendsslot, Marco en 
Hennie Bosman en hun twee kinderen Lycia en Jouke, zien steeds 

meer bruidsparen kiezen voor hun buitengewone trouwlocatie in het 
Zeeuwse ‘s-Heer Arendskerke. Hennie met enige trots: „Wat is er 

nou mooier dan in het jongste kasteeltje van Nederland te trouwen?”

tekst W. de Jongste   beeld Huibert van Rossum

24



Trouwspecial  |  24 oktober 2019 25

In 2009 werd Zeeland aangenaam 
verrast met de bouw van een gloed-
nieuw kasteeltje. Marco, directeur 
van Bouwbedrijf Fraanje, bouwde het 
geheel en zijn vrouw Hennie – woon-

kundig expert en eigenares van De Woon-
wijzer – een bedrijf voor interieurprojecten, 
ontwierp het in- en exterieur. 

Hennie: „Wij hebben beiden een passie 
voor kastelen en zijn liefhebbers van de 
klassieke renaissancearchitectuur. Na een 
jarenlange, architectuurstudie van 17e-eeuw-
se Franse en Italiaanse bouw- en tuinkunst 

ontstond onze droomwens: zelf een gebouw 
ontwerpen, bouwen en inrichten, represen-
tatief voor onze beide bedrijven. Een inspire-
rende plaats waar men de Woonwijzervisie 
op totaalarchitectuur kan ervaren. Ik denk 
dat we daarin geslaagd zijn.”

Symmetrie 
Wat is er dan allemaal te zien in het 

Arendsslot? Hennie: „Ons kasteeltje ken-
merkt zich door perfecte symmetrie, zowel 
het slot met twee torens, de tuinen, de oran-
gerie als de stijlkamers. Vanuit de bel-etage 

„JE WAANT JE IN ITALIË OF 
ZUID-FRANKRIJK”

HENNIE BOSMAN: 
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Het zal je maar gebeuren: terwijl je het met je 
vriendin over je bruiloft hebt, kom je erachter dat 
jullie dezelfde trouwjurk hebben uitgezocht. Het 
overkwam Marieke Bakker en Lianne Flier. Hun 
reactie destijds: „Dat hebben wij weer hoor… Het is 
wel duidelijk dat we vriendinnen zijn!”

STRALEN IN  
DEZELFDE JURK

kijk je prachtig uit op de etagetuin, de slot-
gracht, het bos en de paardenweide. 

Alle stijlkamers vormen samen een harmonie 
in renaissancestijl. Zo hebben we een stijlkamer 
volledig wit ingericht, favoriet bij bruidsparen 
voor de huwelijksceremonie. Iedere ruimte is 
symmetrisch van opzet en ingericht met inter-
nationale topmerken. De bezoeker waant zich in 
Italië of Zuid-Frankrijk. 

We hebben ook een aparte bruidssuite, waar-
in het bruidspaar zich tussen de verschillende 
programmaonderdelen even kan terugtrekken. 
Buiten hebben we een schitterend terras naar 
Italiaanse stijl en mét zwembad.” 

Programma
Het programma dat ze haar klanten aanraadt, 

gaat uit van een bezoek van het bruidspaar ’s 
morgens, vergezeld met een fotograaf of video-
graaf. Hennie: „Natuurlijk bepaalt het bruids-
paar zelf wat het wil. Maar een fotoshoot moet 
je in alle rust kunnen doen en daar biedt onze 
locatie ’s morgens alle mogelijkheden voor. 

Meestal komen daarna de ouders, broers en zus-
sen en meest dierbaren voor de brunch in onze 
‘Orangerie’. Daarna komen de daggasten, soms 
met de bus, omdat ze soms uit het hele land 
komen. Vervolgens vindt de ceremonie plaats, 
daarvoor zijn we een gecertificeerde trouwlo-
catie. Dan volgt vaak het felicitatiemoment, net 
als het aansnijden van de bruidstaart. 

Als vast cadeau van ons krijgt ieder bruids-
paar een koppeltje witte duiven, dat vanaf het 
balkon kan worden losgelaten. Ook dat biedt 
natuurlijk voor fotografen een geweldige kans 
om hét fotomoment van de dag te kunnen 
schieten.”

Hennie: „Onze locatie is onder alle weersom-
standigheden geschikt. Op de trouwdag zelf is 
de showroom van De Woonwijzer gesloten en 
ontvangen wij niemand dan het bruidspaar en 
de bruiloftsgasten alleen. De privacy is dan ook 
volledig gegarandeerd.

Ter ere van de trouwdag branden de kaarsjes 
en zijn de bloemcreaties afgestemd op de kleur 
van het bruidsboeket.” 

 I N  H E T  KO R T 

Gecertificeerde 
trouwlocatie? Ja, 
Keurmerk Trouwen
Capaciteit gasten 
(zitten en staan)? 
Max  60 - 80 personen 
Makkelijk bereikbaar? 
Ja
Aantal parkeerplaat-
sen? 40 gratis parkeer-
plaatsen 
Mogelijkheid om bui-
ten te vieren? Ja
Rolstoeltoegankelijk? 
Ja
Faciliteit voor kinde-
ren? Franse kasteel-
spelen, minipaardjes
(Muziek)Installaties? 
Ja 
Bruidstaart? Ja
Authentiek? Ja
Dag- en avondlocatie? 
Daglocatie
Lunch? Ja
Slaapgelegenheid 
aanwezig? Nee 

IN DE PRIJZEN

Het Arendsslot heeft als beste trouwlocatie van de Provincie Zeeland de Love 
Awards publieksprijs gewonnen. En sinds kort heeft men als één van de eer-
sten het ‘Keurmerk Trouwen’ behaald, hetgeen betekent dat de trouwlocatie 

als een betrouwbaar, professioneel en betrokken bedrijf wordt gezien. 

VIJF  
KEUZES

Bruidsparen die 
het Arends-
slot hebben 

ontdekt, kiezen uit 
één van de bruids-
arrangementen 
en stellen zelf een 
relatiearrangement 
op het Arendsslot 
samen. Er zijn vijf 
verschillende all-in 
arrangementen met 
vaste tarieven.

 A R R A N G E M E N T E N 
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