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Persbericht  
26 januari 2022 – Voor onmiddellijke publicatie 

ALDEN BIESEN OPNIEUW BEKROOND ALS BESTE CONGRESLOCATIE 
Alden Biesen wint voor de tweede keer in drie jaar tijd de gouden medaille voor beste 
congreslocatie in België. Het is daarmee het derde jaar op rij dat de landcommanderij in de prijzen 
valt.  

‘‘We zijn bijzonder fier op deze prijs. Het toont nogmaals aan dat de waardering van collega’s en 
organisatoren voor Alden Biesen erg groot is. Het is bovendien een geweldige erkenning voor alle 
medewerkers die in deze moeilijke tijden het beste van zichzelf hebben gegeven’’, vertelt algemeen directeur 
Patrick Cornelissen.  

De afgelopen jaren heeft Alden Biesen sterk ingezet op een verdere professionalisering en zichtbaarheid 
van het domein, en is er hard gewerkt om de kwaliteit en uitstraling van het domein te versterken. Een 
ambitie die Alden Biesen wenst voort te zetten.  

Door gericht te investeren in zalen, materiaal en personeel heeft de landcommanderij op korte tijd een 
forse inhaalbeweging gemaakt. Organisatoren kiezen dan ook bewust voor Alden Biesen, niet enkel omwille 
van haar imposante erfgoed uitstraling, maar ook omwille van de omkadering die wordt voorzien.  

‘‘Sinds we het communicatieve roer in eigen handen hebben genomen merken we een sterk toegenomen 
interesse voor Alden Biesen’’, beaamt communicatieverantwoordelijke Nicky Boes. Zo mocht Alden Biesen 
de afgelopen jaren verschillende prijzen en nominaties in de wacht slepen: 

• 2019 1ste plaats Beste congreslocatie van België 
• 2020 2de plaats Beste congreslocatie van België + Flanders Heritage Venue Label 
• 2021  1ste plaats Beste Congreslocatie van België + Belgische nominatie European Heritage Label 

Het vernieuwd elan trekt zich eveneens door in de evenementen. Zo trekt de landcommanderij met nieuwe 
activiteiten rond storytelling, muziek en erfgoed een jonger publiek aan en versterkt het haar rol als cultreel 
erfgoedbaken binnen Limburg. Bovendien werd het kasteeldomein vorig jaar mee in de kijker gezet met onder 
meer de opnames van de Ultimas cultuurprijzen en de grote Ridder Muis bivak. 

“Dat we telkens in de prijzen vallen zegt veel over de grote stappen voorwaarts die zijn gezet in een constante 
zoektocht naar verbetering. Er is een gezonde ambitie die zich vertaalt in resultaten en externe erkenning”, 
besluit Cornelissen.  

 

Opgericht in 1220 door de Duitse ridderorde vervulde de Landcommanderij gedurende de eerste zes eeuwen een 
toonaangevende rol als economisch, religieus, en cultureel centrum; een rol die 800 jaar later nog steeds van toepassing 
is. De Landcommanderij vormt, als één van de grootste kasteel-domeinen in de Euregio, een inspirerende site voor 
receptieve cultuur- en congresbeleving. Jaarlijks verwelkomt de Landcommanderij een kwart miljoen bezoekers uit 
binnen- en buitenland tijdens 500+ activiteiten, gaande van kleine vergaderingen en seminaries, tot grotere congressen 
en festivals.  
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