De Dellen

Loenermark

In dit statige edelmanshuis uit 1776
kun je zien hoe een adellijke familie
woonde en actief ervaren hoe het
personeel in het onderhuis leefde
en werkte.

www.glk.nl/loenermark

www.glk.nl/verwolde

Dit idyllische landgoed biedt voor elk
wat wils. Van doolhof tot theeschenkerij en van een bezoekerscentrum
tot hét witte pauwenverblijf. Er is
een rijke flora en fauna.

Kasteel Cannenburch
Waan je in de 18e eeuw en dwaal
door dit rijk ingerichte familiekasteel.
Een bezoek aan de fraaie moestuin
en het waterrijke park mag niet
ontbreken.

www.glk.nl/staverden

Kasteel Rosendael

www.glk.nl/cannenburch

Spetterend water en de fraaiste
tuinsieraden. Al eeuwenlang zijn
kasteel en park een bron van
vermaak. Beleef de interactieve
presentatie voor jong en oud.

Harderwijk

Wekeromse Zand
Een actief stuifzand gebied met een
kudde moeflons en heidekoeien.
Een in oorspronkelijke stijl
gebouwde boerderij laat zien hoe
mensen hier in de IJzertijd leefden.

Geldersch Landschap & Kasteelen
Postbus 7005
6801 HA Arnhem
026 - 355 25 55
kastelen@glk.nl

www.glk.nl/dellen

Landgoed Staverden

Huis Verwolde

Urenlang in stilte dwalen in de
uitgestrekte bossen en over de
heidevelden. Of breng een bezoek
aan de schaapskooi met de kudde
Veluwse heideschapen.

www.glk.nl

Het oudste bezit van Geldersch
Landschap & Kasteelen. Vanuit de
wildobservatiepost heb je kans
reeën, edelherten of wilde zwijnen
te spotten.

www.glk.nl/rosendael

Lochemse Berg
Deze ‘berg’ steekt hoog boven
dichtbeboste heuvels uit. Het is een
prachtig, soms mysterieus wandelen fietsgebied. Pas op voor de witte
wieven!

Apeldoorn
Huis Zypendaal

www.glk.nl/lochemseberg

Gelderland

Barneveld

Beleef

Een prachtige 18de-eeuwse buitenplaats in Arnhem. Een huis met
bijgebouwen en een tuin in een
groen dal, omgeven door sijpelend
water.

Droom weg in een kasteel. Ga fietsen,
wandelen, luieren of wild spotten in de natuur.
Geldersch Landschap & Kasteelen beschermt
en beheert zo'n 150 natuurgebieden en
landgoederen, met prachtige kastelen, statige
landhuizen en eeuwenoude boerderijen. Je
bent er van harte welkom. Kom en beleef het!

Veluwe

www.glk.nl/wekeromsezand

www.glk.nl/zypendaal

Kasteel Doorwerth

Achterhoek

In dit stoere kasteel aan de
Nederrijn voel je vele eeuwen
historie. Diverse vertrekken zijn
historisch ingericht, zoals de
keuken en de eetkamer.

Beleef

Gelderland

www.glk.nl/doorwerth

Doetinchem

Winterswijk

Arnhem

Regulieren
In het voorjaar vind je hier een
kleurrijke bloemenzee van bloeiend
hooiland. Samen met de populierenbossen en wilgengrienden ideaal voor
wandel- en fietstochten.
www.glk.nl/regulieren

Rivierengebied

Winterswijkse gebieden
Hier vind je serene bossen met
beekjes, akkers en graslanden.
Kenmerkend zijn de landerijen met
karakteristieke scholtenboerderijen
en erven.

Zaltbommel
Nijmegen

www.glk.nl/scholtengoed

Kasteel Hernen

Kasteel Ammersoyen
Deze indrukwekkende burcht is
een van de best bewaarde middeleeuwse kastelen met metersdikke
muren, een imposante ridderzaal en
slotgracht.
www.glk.nl/ammersoyen

Fotografie: GLK, Mike Bink, Stan Bouman, Nico van Haastrecht, Rein de Jong, Nico Kloek,
Ton Rothengatter, Rob Schouten, Shutterstock, Gerrit van Vemde, Don Wijns, Rob van 't Zelfde

Deze middeleeuwse woontoren is
door de eeuwen heen uitgebreid
met unieke overdekte weergangen,
'plonsplees' en een kapel.

Hagen
Geniet van de doorkijkjes op akkers,
weilanden, vennen en bosranden.
Er is een pad voor rolstoelgebruikers
en kinderwagens.

www.glk.nl/hernen

www.glk.nl/hagen

Heerlijkheid Beek
Door de grote hoogteverschillen kun
je stevig klimmen en genieten van
een prachtig uitzicht. Loop langs
de oudste tamme kastanje van ons
land: de Kabouterboom.
www.glk.nl/heerlijkheidbeek

Breng een bezoek aan een kasteel
Lekker uitwaaien in de natuur
Jaarrond van alles te beleven

2021 & 2022

VELUWE

Poorten naar
een glansrijk verleden én heden

Loenermark
Loenermark

Gelderse kastelen zijn 'magische' poorten. Je
stapt er zó een andere wereld in. Onze kastelen
zitten vol betoverende verhalen. Ze vertellen je in
geuren en kleuren hoe onze voorouders leefden,
tot wel zeven eeuwen terug. Ze laten kinderen
ervaren hoe het was om gravin of ridder te zijn.
Of huisknecht. Elk kasteel is een schatkist, waar
je het heden vergeet. Even dan...
De 'magische' poorten van de Gelderse kastelen
leiden je ook naar een schitterend heden. Laat de
weldadige Gelderse natuur je wegvoeren van de
waan van de dag. Uitgestrekte bossen, glooiende

heidevelden en groene rivierduinen. Rododendronlanen, landgoederen en uiterwaarden. Wilde
zwijnen, edelherten en ijsvogels. De rijkdom van
onze Gelderse landschappen is ongeëvenaard.
Wandel, fiets, speel, ontdek, luier - beleef onze
schitterende natuur op je eigen wijze.
En dan? Keer terug naar 'de poort', om bij een
kasteelwaardig hapje en drankje na te genieten
van een heerlijke dag. Of maak er alvast plannen
voor nóg zo’n dag: bij een van de andere
magische Gelderse poorten. Ook daar zal je je
ogen uitkijken en je hart ophalen. Beleef het!

Erleben Sie Sieben Schlösser

Explore seven castles

Von robusten, mittelalterlichen Burgen bis hin zu feinen Landhäuser
mit allem Überfluss. Diese zeigen 7 Jahrhunderte gelderländischer
Geschichte und Wohnkultur. Lassen Sie sich in die Zeit der Ritter aus
dem Mittelalter oder der Adelsfrauen aus dem 18. Jahrhundert
entführen. Erleben Sie die lebensnah eingerichteten Räumlichkeiten,
die so wirken, als würden die Bewohner jeden Moment hereinkommen.
Genießen Sie märchenhafte Gärten, Parks und Landgüter.
Ein Besuch unserer Gelderländischen Schlösser ist ein Erlebnis für jung
und alt. Damit tragen Sie außerdem zum Erhalt und der Verwaltung der
Natur und des kulturellen Erbes in Gelderland bei.

The province of Gelderland boasts a treasure of castles and manors.
Seven castles welcome visitors and bring you back in time. Discover the
life, architecture and art of yesteryear. From robust medieval castles to
magnificent historic houses: see what seven centuries’ of history and
noble culture have to offer you. Step into medieval times or go back to
the 18th century of noble ladies and lords. Experience the living quarters
of the castles, where the former occupants could walk in any moment.
Enjoy the landscaped estates. A visit to our Gelderland castles is an
experience for all ages. And as a visitor you will contribute to the conservation and management of Gelderlands nature and cultural heritage.

www.glk.nl/schlosser

www.glk.nl/castles

ACHTERHOEK

Weelderige bossen, golvende heidevelden, fantastische vergezichten: de Loenermark is een sprookjeslandschap. Laat je
betoveren: in het voorjaar door lariksen die lichtgroen kleuren,
in de zomer door adelaarsvarens in de bossen, in de nazomer
door de weergaloos bloeiende heide en in de winter door
mysterieus verstild leven.
Lekker doen Op de Loenermark kun je eindeloos wandelen en
fietsen door wisselende landschappen. Maak een tussenstop
bij een horecagelegenheid in het dorp. Beleef de dieren in de
mooie wildobservatiepost. Sla vooral de schaapskooi niet over.
Ook kun je de herder met zijn hond en kudde tegenkomen.

Wil je ervaren hoe het kasteelleven in de 18e eeuw was? Kom
naar kasteel Cannenburch, dat is gebouwd op de ruïne van
een middeleeuwse burcht. De oorspronkelijke bewoners
nemen je mee naar vroeger. Ga vooral ook naar boven, naar
de fantastische zolder, want daar komen de schilderijen tot
leven! Je kunt het kasteel en het park bezichtigen met een
audiotour. En daarna... nagenieten met iets lekkers Bij Maarten
in ’t Koetshuis.

De rijke geschiedenis van kasteel Doorwerth omvat meer dan
zeven eeuwen. Bekijk het kasteel in al zijn glorie, compleet
met poortgebouw, koetshuis, stallen en moestuin. In de
wapenkamer kunnen kinderen een maliënkolder passen. In
de zuidvleugel geven de exposities je een levendig beeld van
de geschiedenis van het kasteel, de bosbouw en de jacht in
Nederland. Ook in het kasteelcafé word je gastvrij ontvangen.

Waar vind je de grootste middeleeuwse donjon die in Nederland bewaard is gebleven? Precies, bij kasteel Rosendael! Het
kasteel brengt je naar voorbije tijden van Gelderse graven en
hertogen. Het kasteelpark met de bedriegertjes, schelpengalerij, theekoepel, kettingbrug en waterpartijen is een waar
spektakel. Ontdek het allemaal met de 'Beleef! Plattegrond'.
Ook op het terras van de Oranjerie ben je van harte welkom.
Neem er wat lekkers en laat je betoveren door het sprookjesachtige uitzicht!

In de buurt Heb je tijd over? Natuurgebieden Het Korte Broek,
De Smallertse Beek of de Tongerense Heide, met het Wisselse
Veen liggen vlakbij.

In de buurt Smaakt een wandeling rond het kasteel naar
meer? Wandel door naar het nabije landgoed Duno. Vanaf de
stuwwal heb je mooie doorkijkjes naar de uiterwaarden en de
rivier.

Schloss Cannenburch ist ein opulent eingerichtetes Adelshaus.
Feldmarschall Marten van Rossem baute das Schloss auf den Überresten
einer mittelalterlichen Burg. Die ursprüng-lichen Bewohner des Schlosses
nehmen Sie mit auf eine Zeitreise in das 18. Jahrhundert.

Das Schloss blickt auf eine 7 Jahrhundert lange, Geschichte zurück.
Es durchlebte glorreiche, aber auch weniger gute Zeiten. Heute strahlt es
wieder in seinem alten Glanz des 17. Jahrhunderts, vollständig ausgebaut
mit Torbau, Kutschenhaus und Ställen.

Zurück in die Zeit der Gelderländischen Herzöge reisen und sich
von den 'Betrüger' genannten Vexierwasserspielen – Wasserstrahlen, die
unerwartet nach oben schießen – überraschen lassen. Das geht im Schloss
und Park Rosendael.

Rich woodland, undulating heathland, and wonderful views: Loenermark offers enchanting scenery. You will be captivated by vivid green larches
in spring, summer woodland rich in bracken, unrivalled carpets of blooming
heather in late summer, and in winter by an enigmatic tranquility.

Taste the splendour of a noblemans house set in elegant park. The
castle, the entrance building and the park can be visited individually with an
audio tour or app. Children will be amazed by the paintings that come to life.

A robust castle on a friendly estate! Nowadays, Doorwerth Castle
shines in all its 17th century glory. Inside, you can marvel at the richly
decorated period rooms and imagine yourself to be living at the castle.

Rosendael, situated in a 19th century landscaped park, was once one
of the most important ducal residencies in Gelderland. The castle can be visited on a guided tour. In addition, you can explore the park at your own pace.

Toegang
Gratis
Parkeren
Droefakkers, Loenen
Openstelling Van zonsopkomst tot zonsondergang

Toegang
Adres
Contact

Toegang
Adres 		
Contact 		

Toegang

Informatie en routes www.glk.nl/loenermark

Openingstijden en tickets www.glk.nl/cannenburch

Üppige Walder, wellige Heidefelder, herrliche Ausblicke: Lassen Sie sich
verführen von der Märchenlandschaft der Loenermark die dem Besucher zu
jeder Jahreszeit wunderschöne Naturlandschaften in zarten Farben bietet.

€ 12 4 t/m 18 jr € 5 audiotour € 1
Maarten van Rossumplein 4, 8171 EB Vaassen
tel. 0578 - 57 12 92 of cannenburch@glk.nl

In de buurt Zin in nog meer moois? De Koningsberg, de
Posbank en het landgoed Biljoen liggen allemaal in de buurt.

€ 12 4 t/m 18 jr € 5
Fonteinallee 2b, 6865 ND Doorwerth
tel. 026 - 339 74 06 of doorwerth@glk.nl

€ 12 4 t/m 18 jr € 5 (kasteel en park)
€ 6 4 t/m 18 jr € 4 (alleen park)
Adres
Rosendael 1, 6891 DA Rozendaal (Gld)
Contact
tel. 026 - 364 46 45 of rosendael@glk.nl
Openingstijden en tickets www.glk.nl/rosendael

Openingstijden en tickets www.glk.nl/doorwerth

RIVIERENGEBIED

Lochemse
Berg

Een prachtige marmeren gangvloer met een ingelegd kettingmotief. Het is een voorbeeld van de bijzondere interieurdecoratie uit de 18de eeuw die je in huis Zypendaal kunt
bewonderen. Op de hoofdverdieping is het alsof je op bezoek
gaat bij de Brantsens zelf, de familie die het huis generaties
lang bewoonde. In het glooiende park Zypendaal kun je
heerlijk wandelen en picknicken.
In de buurt Park Zypendaal ligt vlakbij het centrum van
Arnhem. In het aangrenzende park Sonsbeek vind je horeca,
waar je even kunt uitblazen. Ook de Sint-Jansbeek en
landgoed Wamsborn liggen in de buurt.
Das Haus Zypendaal ist ein herrliches Landhaus aus dem 18. Jahrhundert in Arnheim. Ein schönes Haus mit Nebengebäuden und einem Garten
in einem grünen Bachtal, umgeben von fließendem Wasser.
The museum gives you the impression of paying a visit to the Brantsen
family, who lived in Zypendaal for generations. Part of the ornate interior of
the house dates back to the 18th century.

Toegang
Adres
Contact

€ 10 4 t/m 18 jr € 5
Zijpendaalseweg 44, 6814 CL Arnhem
tel. 026 - 364 46 45 of zypendaal@glk.nl

Openingstijden en tickets www.glk.nl/zypendaal

Handige app
voor uitjes in de natuur!
Samen met de boswachter op pad: op zoek naar paddenstoelen,
herten of bosuilen? Of om te zien hoe de natuur zich aanpast
aan het seizoen? Ook een cultuurhistorische wandeling door
het Gelderse landschap is onvergetelijk.

Regulieren

Uiteraard kun je ook op eigen gelegenheid onze natuurgebieden
ontdekken. We hebben een heel netwerk aan wandel- en fietspaden die absoluut de moeite waard zijn. Bij veel routes bieden
wij je interessante achtergrondinformatie.
Je vindt alle excursies, activiteiten en routes in de
handige app 'Landschap en Kastelen'. De app is gratis
te downloaden op je telefoon. Of check
www.glk.nl/activiteiten en www.glk.nl/routes

Berg? In Nederland? Jazeker, de Lochemse Berg! Vooruit,
'berg' is overdreven, maar lekker hoog is hij wel, dit restant van
een stuwwal uit de ijstijd. De vergezichten zijn er magistraal.
En wil je het landschap op zijn best ervaren? Fiets om de
Lochemse berg heen en zie de verschillen.
Lekker doen Maak daarna een geweldige wandeling tussen
oude, robuuste grove dennen en imposante beuken. Pas wel
op voor de 'witte wieven' ... Maar ach, die komen 's nachts pas.
Dan lig je vast lekker te slapen, in een van de hotels in de buurt.
Ein Berg im Holländischen Flachland? Das ist ein wenig übertrieben
aber der Lochemse Berg, Überbleibsel eines Stauwalls aus der Eiszeit, ist
schön und hoch. Mit einer Fahrradfahrt um den Lochemse Berg sehen Sie
die Unterschiede.
Mountain? In the Netherlands? There certainly is – the Lochemse Berg!
Admittedly, “mountain” may be a slight exaggeration, but this glacial ridge
formed in the Ice Age is comparatively high. The views from the top are
magnificent. And to see it at its best, why not cycle round the Lochemse
Berg to enjoy a variety of scenery.

Toegang
Parkeren
Openstelling

Gratis
Barchemseweg, Barchem
Van zonsopkomst tot zonsondergang

Informatie en routes www.glk.nl/lochemseberg

Tweehonderd jaar lang bewoonde dezelfde adellijke familie
huis Verwolde. Kom een kijkje nemen in hun leven! Dat is
echt een belevenis, ook voor kinderen. Zij kunnen op het bed
van de huisknecht liggen, een bloemenboeket samenstellen
en een monogram op bestek tekenen. Van de schitterende
stijltuin wordt iedereen stil of volg het bijzondere bomenpad.
Daarna kun je op het terras terecht voor een versnapering.
In de buurt De allerdikste eik van Nederland zien? Die staat
op landgoed Verwolde dat nog altijd familiebezit is. Vlakbij
kun je ook nog naar het prachtige Oranjewoud.
Hier wird gezeigt, wie eine einzige Adelsfamilie 200 Jahre lang in dem
Haus lebte. Die Einrichtung des Obergeschosses sieht so aus, als ob die
früheren Bewohner jeden Moment zurückkämen. Im Untergeschoss lernen
Besucher anhand einer interaktiven Präsentation die Bewohner und ihr
Personal kennen.
You will see how a noble family lived in this house for 200 years. The
upstairs living quarters are decorated as if the Van der Borch family could enter any minute. Downstairs you will meet their staff through an presentation.

Toegang
Adres 		
Contact 		

€ 10 4 t/m 18 jr € 5
Jonker Emilelaan 4, 7245 TL Laren (Gld)
tel. 0573 - 40 18 25 of verwolde@glk.nl

Openingstijden en tickets www.glk.nl/verwolde

In het westelijk rivierengebied bij Culemborg ligt een bijzonder
landschap. Het heeft nooit te lijden gehad van ruilverkaveling
en is eeuwenlang liefdevol beheerd. Vooral in mei en juni bloeit
daar je hart op, want dan trakteert de Regulieren je op een zee
van zeldzame grassen en bloemen.
Lekker doen Maak een heerlijke fiets- of wandeltocht door de
Regulieren en ervaar de schoonheid van vroeger. Geniet van
een lekkere picknick tussen de bloemen of ga naar het middeleeuwse kasteel Ammersoyen. Even helemaal weg uit de waan
van de dag. En dat allemaal vlakbij.

In dit kasteel dat rond 1325 werd gebouwd, waan je je in de
middeleeuwen. Klim via de muurtrappen naar de museumzaal en bekijk de archeologische schatten uit de gracht. De
geschiedenis herleeft. En de kinderen? Die willen vast weten
hoe het voelt om ridder te zijn. Laat ze maar snel onze harnasonderdelen komen passen. En vergeet daarna het Koetshuis
niet, voor een lekker kopje koffie met taart.

Ooit een pratende lantaarn gezien? Kom naar kasteel Hernen!
De lantaarn is je gids en toont je het kasteel door de ogen van
de kasteelheer. Echt, het verleden herleeft. In de toren kun je
de ruim 500 jaar oude dakconstructie aanraken en in de overdekte weergangen, die voor Nederland uniek zijn, kun je lopen.
Over torens gesproken: de spectaculaire multimediashow
op zolder werpt een licht op het mysterie van de verdwenen
hoektoren.

In de buurt Vanaf Ammersoyen kun je interessante fietstochtjes maken naar landgoed Waardenburg & Neerijnen, kasteel
Nederhemert, landgoed Brakel en natuurgebied De Regulieren.

In de buurt Vlakbij vind je ook de Hernense molen, de
kasteelruïne van Batenburg en de stuifduinen van Bergharen.

Die westliche Flusslandschaft bei Culemborg ist seit Jahrhunderten
kaum verändert und liebevoll verwaltet. Was für eine Freude im Frühjahr
von einem See aus Blumen und seltenen Gräser überrascht zu werden.

Ammersoyen ist eines der am besten erhaltenen mittelalterlichen
Schlösser der Niederlande. Wer das rund 1300 erbaute Schloss besucht,
braucht nur wenig Fantasie, um sich in das Mittelalter zurückzuversetzen.

Lassen Sie sich von einer 'sprechenden' Laterne durch das Schloss führen, die Ihnen aus der Sicht des Schlossherren erzählt, was alles dazugehört,
wenn im 16. Jahrhundert ein Schloss an die Zeit angepasst werden soll.

The countryside in western Rivierenland, near Culemborg, is exceptional as it has never been subjected to land consolidation, and for centuries
it has been sympathetically managed. In May and June the Regulieren
Nature Reserve will treat you to a breathtaking display of rare grasses and
wild flowers.

Ammersoyen Castle is one of the best-preserved medieval
fortresses in the country. When visiting the castle, you will immediately feel
the atmosphere of the Middle Ages. You’re welcome to explore the castle by
yourself, or on a guided tour.

A castle that sparks your imagination, where you step back in time
instantly! A 'talking' lantern will be your guide when you tour the castle; it will
tell you its story from the perspective of the lord of the castle.

Toegang
Parkeren
Openstelling

Gratis
Zeedijk of Hennisdijk, Culemborg
Van zonsopkomst tot zonsondergang

Informatie en routes www.glk.nl/regulieren

Toegang
Adres
Contact

€ 12 4 t/m 18 jr € 5
Kasteellaan 1, 5234 JR Ammerzoden
tel. 073 - 59 49 582 of ammersoyen@glk.nl

Openingstijden en tickets www.glk.nl/ammersoyen

Toegang
Adres 		
Contact 		

€ 10 4 t/m 18 jr € 5
Dorpsstraat 40, 6616 AH Hernen
tel. 0487 - 53 19 76 of hernen@glk.nl

Openingstijden en tickets www.glk.nl/hernen

Doneer de toekomst

Leef je uit!

Gelderland is tijdloos mooi. Het betovert ons met de
glans van het verleden en de schoonheid van het
heden. En al die schoonheid en schittering is vlakbij!

Cool voor kinderen
Speciaal voor gezinnen met kinderen hebben onze boswachters de allerleukste plekken in de natuur geselecteerd. Gewoon
vlakbij huis lekker rennen en ravotten in de natuur. Bekijk de
boswachter-top10 op www.glk.nl/spelen, trek kleren aan die
vies mogen worden, pak wat lekkers in en hup: naar buiten!

Help mee onze schat veilig te stellen, voor onze (klein)
kinderen, en iedereen die na ons komt. Steun Geldersch
Landschap & Kasteelen. Je krijgt er meteen al iets voor
terug, zoals de dikke, inspirerende Beleefgids. Ga naar
www.glk.nl/donateur en doneer de toekomst!

Legenda
Bezoek met rondleiding

Wandelen

Museumkaart

Bezoek op eigen gelegenheid

Wandelroute

Rembrandtkaart

Horeca

Fietsroutes

CJP korting

Kasteelwinkel

Paardrijden

Invalidentoilet

Wildobservatiepost

Bereikbaar met OV

Trouw-/vergaderlocatie

Check www.glk.nl/kastelen voor meer informatie over:
•

Toegankelijkheid minder validen

•

Openingstijden

•

Overzicht activiteiten en excursies

Feest voor iedereen
Ook in onze kastelen kijken kinderen (en hun ouders en
grootouders) hun ogen uit. Schilderijen die tot leven komen;
sprekende lantaarns, bedrieglijke speelfonteintjes - je blijft je
verbazen. Kijk op www.glk.nl/activiteiten en kom langs!
Onze kastelen zijn een feest voor iedereen.
Bijzondere dagen
En dan zijn er ook nog bijzondere dagen. SuperSpeurdersdagen
en De Week van het Landschap bijvoorbeeld. Je vindt het
complete overzicht op www.glk.nl.
Wil je nog meer beleven? E-bikeritten, kasteeltoernooien,
privérondleidingen, speurtochten, kinderfeestjes,
huwelijken - het kan allemaal.
Kijk op www.glk.nl en plan een fantastische dag in het
fascinerende Gelderland!

