
Rasenberg Made is bekend 
van de stoere eikenhouten 
buitenverblijven en  

tuinpaviljoens. Maar de roots van 
het bedrijf liggen in het rietland: 
al vijfentwintig jaar vervaardigt 
het bedrijf op ambachtelijke wijze 
rieten daken. Tijdens dat proces 
worden de open daken tijdelijk 
afgedekt met zeil. Dat plaatje  
– een groot wit doek boven de 
houten dakspanten – bracht 
directeur Leo Rasenberg op  
het idee voor een nieuw soort  
buitenverblijf: mobiel als een 
tent, maar met de sfeervolle  
uitstraling van een stoer, houten 
buitenverblijf: de MARQUEEN®. 
“Die naam is afgeleid van het 
woord marquee, dat paviljoen of 
grote tent betekent”, vertelt Leo. 
“Dat vonden we echter te simpel. 
Deze tent heeft iets koninklijks 
met zijn fraaie, gotische vorm. 
Daarom kreeg de naam een 
koninklijk tintje: ‘marqueen’.” 

Pengatverbinding

In de werkplaats in Made kreeg 
het nieuwste paradepaardje uit 
de stal van Rasenberg vorm.  
Het moest een stevige constructie 
worden die weliswaar eenvoudig 
te verplaatsen zou zijn, maar niet 
mocht inboeten aan sfeer en 
kwaliteit. De oplossing was er 
één uit de oude doos: de pengat-
verbinding. Dit ouderwetse  
‘kliksysteem’ maakt het mogelijk 
om de tent snel en eenvoudig te 
monteren en te demonteren.  
Net als de andere buitenverblijven 
van Rasenberg is de tent uit 
onbehandeld Frans eikenhout 
opgebouwd. “Dat heeft toch de 
mooiste structuur”, vindt Leo. 
De MARQUEEN® is in twee tot 
drie uur tijd opgebouwd. Eenmaal 
op de plek staat de tent als een 
huis dankzij het gewicht van de 
balken. Aan de zijkant wordt de 
tent met stalen pennen in de 

grond verankerd. Voor de twee 
luifels aan de zijkanten en de  
overkapping van het dak is  
zeildoek gebruikt. Het canvas 
werd behandeld, zodat het 
brandwerend en waterdicht is. 
De tent blijft rondom open, zodat 
je een echt buitengevoel houdt. 

Wedding chaPel

De MARQUEEN® heeft een  
vloeroppervlak van 48 m² en  
de nok is vier meter hoog. Voor 
een groter tuinfeest of evenement 
kunnen meerdere tenten aan 
elkaar worden gekoppeld, naast 
of achter elkaar. “Maar het is 
ook mogelijk om een tent op 
maat te maken voor een klant 
die hem wil kopen.” Volgens Leo 
is de tent ook heel geschikt voor 
een huwelijksfeest in de tuin. 
“Zelfs de plechtigheid kan er 
plaatsvinden, dan wordt de tent 
een soort wedding chapel.”  
Op verzoek verzorgt Rasenberg 
ook de aankleding van de tent, 
helemaal in stijl. Met stoelen, 
lange eikenhouten tafels, kaarsen 
en romantische kroonluchters 
en servies en glaswerk. “Dan is 
het helemaal een plaatje”, zegt 
Leo. “Een bruidspaar vertelde ons 
laatst dat alle gasten onder de 
indruk waren van de bijzondere 
locatie. De uitstraling is dan ook 
niet te vergelijken met die van 
de partytenten die we al kenden. 
De MARQUEEN® gaat zeker een 
fenomeen worden.”  _ 

Tekst Mirjam enzerink

de MarQUeen® is te huur 

en te koop bij Rasenberg. 

Kijk voor meer informatie op 

www.marqueen.nl of bel 

0162 686351.

Een tent met allure,  
die staat als een huis
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De MARQUEEN® van Rasenberg mag eigenlijk geen tent heten.  

Het is een sfeervol buitenverblijf met staanders van Frans 

eikenhout en een dak van wit canvas. Te huur voor een romantisch 

buitenhuwelijk of sfeervol tuinfeest. 
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