Wat een schoonheid

Kleinste buitenplaats van Nederland

Geschiedenis in het echt op Muiderslot

Drie eeuwen adellijke bewoning

Unieke overdekte weergangen in Hernen

Eeuwen tuinhistorie bij Middachten

Huygens’ Hofwijck is één van de belangrijkste monumenten in Nederland
uit de 17de eeuw en nu een museum. Het is ook de kleinste buitenplaats
van het land: het huis zelf is vierkant en telt slechts 10 meter bij
10 meter. Het huis werd in opdracht van Constantijn Huygens gemaakt.

Rijksmuseum Muiderslot is één van Nederlands meest schilderachtige
kastelen. Het heeft onder meer een interessante kunstcollectie uit de
Gouden Eeuw. Als fort bij de uitmonding van de Vecht is het rond 1280
gebouwd door Graaf Floris V. Voor kinderen is er veel te beleven.
Tip: neem in het hoofdseizoen de fietsboot van het kasteel naar
Amsterdam (en terug).

Slot Zuylen is rond 1520 gebouwd op middeleeuwse ruïnes in het plaatsje
Oud Zuilen bij Utrecht. De bezoeker die vandaag de dag het slot aandoet,
waant zich in de achttiende eeuw. Het slot herbergt nu de Zuylen-verzameling. Deze verzameling geeft een overzicht van drie eeuwen bewoning
door de familie Van Tuyll van Serooskerken. Vergeet niet de verse soep van
museumcafé Koetshuis te proeven met kruiden en groenten uit eigen tuin.

Hernen is een voorbeeld van een langzaam gegroeid kasteel. Verdediging maakte in de loop van de tijd plaats voor wooncomfort. Een
‘pratende lantaarn’ gidst u door het kasteel. In de toren (14e eeuw)
kunt u zelfs de meer dan 500 jaar oude dakconstructie nog aanraken.
Loop door de voor Nederland unieke overdekte weergangen.

MIddachten is één van de grootste en best geconserveerde buitenplaatsen van Nederland. Het kasteel (beperkt te bezichtigen) en landgoed
zijn al meer dan 800 jaar in bezit van dezelfde familie. De prachtige
tuinen zijn een lust voor het oog en laten eeuwen tuingeschiedenis
zien. Kom hier zeker een kijkje nemen of blijf overnachten in de bed-enbreakfast op het kasteelterrein.

| www.hofwijck.nl | Museumkaart geldig
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| www.glk.nl/hernen | Museumkaart geldig
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| www.middachten.nl
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Bezoek de mooiste
kastelen en buitenplaatsen

Kastelen en buitenplaatsen
in alle soorten en maten
Nederland telt ruim 700 kastelen, buitenplaatsen en landgoederen
en dat is nog altijd een goed bewaard geheim. Deze typisch Nederlandse historische huizen en prachtige tuinen zijn veelal door 17e
en 18e-eeuwse kooplieden en adel bewoond. Ze vloeien voort uit
dezelfde rijkdom en weelde die ook de wereldberoemde schilderijen
van het Rijksmuseum in Amsterdam en het Mauritshuis in Den Haag
hebben voortgebracht. Wat is er leuker dan de kastelen en buitenplaatsen op de fiets aan te doen? Met de wind in de haren en heerlijk
een dag in het buitengebied. Vaak liggen de kastelen op de meest
bijzondere plekken in de natuur. Ontdek de mooiste kasteelmusea,
tuinen, landgoedhotels, buitenplaatsrestaurants én gratis fietsrondjes op www.holland.com/kastelen en www.fietsnetwerk.nl/kastelen

Conceptuele kunst bij Voorlinden

Wereldberoemd Loosdrechts servies

De luxe van een jetset-kasteel

Kasteel van Willem van Oranjes dochter

Jachthuis midden op de Veluwe

Museum Voorlinden is een particulier buitenplaatsmuseum met indrukwekkende conceptuele en hedendaagse kunst. Gedurende de 17e eeuw
ontstonden rond Den Haag verschillende buitenplaatsen, zo ook Voorlinden. Het is goed wandelen op het landgoed en nog beter lunchen in het
twintigste eeuwse landhuis ter plaatse.

Kasteel Sypesteyn in Loosdrecht laat de geschiedenis van Hollands
porselein zien en is sinds kort een bijzonder servies rijker. Het betreft
een schenking van een zeldzaam Rozenservies van Loosdrechts
porselein; het witte goud uit de porseleinfabriek van Joannes de Mol
die in 1782 failliet ging.
Probeer ook
| www.sypesteyn.nl | Museumkaart geldig
het fietsrondje

De Haar staat bekend als het grootste en meest luxueuze kasteel van
Nederland. Het behoort tot de top van de historische huizen in Europa.
De Haar heeft veel beroemde gasten uit de film- en muziekwereld ontvangen, zoals Brigitte Bardot, Roger Moore en Joan Collins. Het kasteel
kent indrukwekkende tuinen én een zeer rijke collectie. Fiets vanaf hier
het kastelenrondje naar Slot Zuylen en weer terug, langs diverse buitenplaatsen aan de rivier de Vecht.
Probeer ook
| www.kasteeldehaar.nl | Museumkaart geldig
het fietsrondje

Serene rust en een gevarieerde collectie met archeologische vondsten.
Dat is Kasteel Wijchen in een notendop. Het fraaie kasteel werd ooit
bewoond door de dochter van Willem van Oranje, Emilia van Nassau.
Vergeet niet een kijkje te nemen in museumtuin de Tuun, waar eigen
kruiden worden geteeld.

Jachthuis Sint Hubertus is speciaal als buitenplaats ontworpen voor het
vermogende echtpaar Kröller-Müller. Het is een indrukwekkend jachthuis
midden in Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Het geldt als ‘Gesammtkunstwerk’ van 20e-eeuwse meesterbouwer Berlage. Reserveer een plek
voor één van de groepsrondleidingen.

| www.kasteelwijchen.nl | Museumkaart geldig

| www.hogeveluwe.nl

| www.voorlinden.nl
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Goed bewaarde waterburcht

Duivenvoorde, trotse statige dame

Groeneveld: buitenplaats als ensemble

Ballingsoord voor laatste keizer

Imposant gelegen Doorwerth

Kunst in paleistuin Het Loo

Strategisch gelegen tussen Maas en Waal vindt u Kasteel Ammersoyen.
Het museum van Kasteel Ammersoyen biedt een van de best bewaarde
collecties grachtenvondsten van het land. Dit stoere middeleeuwse
kasteel ligt midden in een dubbele gracht. Tip: combineer een bezoek
met het kastelenfietsrondje Slot Loevestein-Kasteel Ammersoyen, die
deze plek aandoet.
Probeer ook
| www.glk.nl/ammersoyen
het fietsrondje
| Museumkaart geldig

Duivenvoorde geldt als één van de oudste kastelen van Zuid-Holland.
Het heeft een unieke verzameling familieportretten, zilveren voorwerpen, Delfts blauw aardewerk en porselein. Vergeet niet de onovertroffen
geitenkaaskroketten van het Hof van Duivenvoorde te proeven.

Kasteel Groeneveld wortelt in de 17de-eeuwse traditie die in Amsterdam
ontstond. Toen bouwden vele gefortuneerde kooplieden een buitenplaats om tijdens de zomer stank en herrie uit de stad te ontvluchten en
er te genieten van het mooiste seizoen. Het huis behoort tot de mooiste
buitenplaatsen van Nederland waarbij gebouw en landgoed samen een
prachtig ensemble vormen. Maak zeker een bewegwijzerde rondwandeling op het landgoed.

Keizer Wilhelm II ging in Nederland in ballingschap en nam 59
wagonladingen met inboedel en kunst mee. Huis Doorn op de Heuvelrug
werd zijn residentie, nadat hij eerst anderhalf jaar op Kasteel
Amerongen had verbleven. Het museum toont de kostbare inrichting
van de ex-keizer alsof hij elk moment weer thuis kan komen.

Kasteel Doorwerth is één van de oudste kastelen van Nederland met een
geschiedenis die teruggaat tot de 12e eeuw. Niet alleen de drie kleine
musea die erin gehuisvest zijn, maken het kasteel een bezoek waard.
Ook het schitterende gebouw, de eeuwenoude bomen én de unieke
omgeving zijn ongekend. Ontdek het aantrekkelijke klompenpad dat
hier begint en eindigt. Tip: boek het Poortgebouw om sfeervol te
overnachten.

Paleis Het Loo heet in de volksmond ook wel het Versailles van Nederland. De vele ingerichte zalen en vertrekken in en om het paleis vertellen
de boeiende geschiedenis van de koninklijke familie, de Oranjes. Vanwege een ingrijpende verbouwing is het paleis zelf gesloten, maar de tuin
blijft te bezichtigen. Bewonder hier de kunstwerken van Daniel Libeskind.

1

| www.kasteelduivenvoorde.nl | Museumkaart geldig
Probeer ook
het fietsrondje

| www.kasteelgroeneveld.nl
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| www.huisdoorn.nl | Museumkaart geldig

Probeer ook
het fietsrondje
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| www.glk.nl/doorwerth | Museumkaart geldig
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Beroemde ontsnapping per kist

Kasteeltuin en kunstmuseum bij Keukenhof

Op visite bij Bernard en Juliana

Afstand van de troon vanuit Amerongen

Residentie van de graven van Gelre

Slot Loevestein is het bekendste kasteel van Nederland. Hier ontsnapte
de geleerde Hugo de Groot in 1621 in een boekenkist uit de gevangenis.
De beroemdste ontsnapping uit de historie. Het slot herbergt vandaag
de dag een kindvriendelijk museum. Blijf overnachten in de sfeervolle
bed-en-breakfast op het kasteelterrein.
Probeer ook
| www.slotloevestein.nl | Museumkaart geldig
het fietsrondje

Kasteel Keukenhof is een landhuis met een weelderig interieur, dat
dateert uit de Gouden Eeuw. In 1641 werd het gebouwd door Adriaen
Maertenszoon Block, een voormalig commandeur van de Verenigde
Oostindische Compagnie (VOC). Het kasteel is beperkt toegankelijk
en het park is het gehele jaar door te bezoeken. Neem ook een kijkje
bij de buurman: het fonkelnieuwe Lisser Art Museum (LAM).

Soestdijk is het koninklijk paleis waar prins Bernhard en prinses Juliana
vanaf 1937 tot aan hun dood hebben gewoond. De originele sfeer is zoveel mogelijk behouden gebleven en te bezichtigen voor bezoekers. Het
paleis heeft ook indrukwekkende tuinen. Open van vrijdag tot en met
zondag. Reserveer een plek voor de rondleiding en hoor één van de vele
koninklijke anekdotes.

Kasteel Amerongen geldt als één van de best bewaarde huizen van de
Gouden Eeuw in Nederland. Na de eerste wereldoorlog verleent graaf
van Aldenburg Bentinck onderdak aan de gevluchte keizer Wilhelm II.
Hij ondertekende hier in 1918 zijn troonsafstand. De omliggende tuinen
zijn schitterend met rosarium, kinderhuisje en een 300 jaar oude eik.
Lunchen of dineren bij Restaurant Bentinck met uitzicht op het kasteel
is een echte aanrader.

Rosendael is een van oorsprong laatmiddeleeuws kasteel dat door de
graaf van Gelre is gebouwd. De kenmerkende donjon (woontoren) is
de grootste in zijn soort in Nederland. Rosendael trekt als historisch
landschapspark al eeuwenlang bezoekers ver over de grenzen.
De onverwachts opspuitende fonteintjes (de Bedriegertjes) verrassen
generaties lang de bezoeker.

| www.kasteelkeukenhof.nl | www.lamlisse.nl
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| www.paleissoestdijk.nl

10

| www.kasteelamerongen.nl
Museumkaart geldig
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| rosendael.glk.nl | Museumkaart geldig
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| www.paleishetloo.nl | Museumkaart geldig
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Cannenburch: eeuwenoude schatten
komen tot leven
Het van oorsprong middeleeuwse kasteel Cannenburch ligt in een
bosrijk park met beken, die visvijvers voeden en de molen laten draaien.
De roemruchte veldmaarschalk Marten van Rossem is de bouwheer
van het kasteel. Cannenburch is grotendeels ingericht zoals dat er in
de 18e-eeuw uit moet hebben gezien. Tip: fiets het kastelenrondje
Cannenburch-Het Loo en geniet van de geurige bossen van de Veluwe.
| www.glk.nl/cannenburch
Museumkaart geldig
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Probeer ook
het fietsrondje

Internationale kunstcollectie op havezate

Over tuinen en zandkastelen

Twickel, Twents Hof van Eden

Sfeervol landgoed met oude watermolen

Kasteel het Nijenhuis is een van de best bewaarde havezaten in de provincie Overijssel. In het kasteel en de bouwhuizen, waarvan de geschiedenis teruggaat tot halverwege de 15e eeuw, is een veelzijdige, internationale kunstcollectie te zien. De beeldentuin presenteert het hele jaar
door wisselende tentoonstellingen.

Kasteel Warmelo in het historische Diepenheim verrast met haar imposante tuinen. Verken hier eeuwenoude tuingeschiedenis of bezoek de
zandkastelen die tussen april en september zijn te bezichtigen. Vergeet
niet de appeltaart te proberen in het Koetshuis: deze is beroemd in de
regio.
Probeer ook
| www.kasteelwarmelo.nl
het fietsrondje

Landgoed Twickel beschikt met 4.000 hectare over het grootste
particuliere landgoed van Nederland. Twickel staat in de volksmond ook
wel bekend als het Twents Hof van Eden. Ten noorden van het kasteel
ligt de formele tuin met oranjerie. Achter het kasteel bevindt zich een
uitgestrekt park in Engelse landschapsstijl met spiegelvijvers en vele
rododendrons. De parkaanleg is een schepping van generaties.

Landgoed Singraven is schitterend gelegen langs het riviertje de Dinkel
in het grensgebied met Duitsland. Op het landgoed staan vele bijzondere monumentale gebouwen, waaronder het statige Huis Singraven
en de eeuwenoude, werkende watermolen met drie raderen. Het huis is
beperkt opengesteld. Tip: blijf overnachten in één van de boswachterswoningen naast Restaurant De Watermolen.

| www.twickel.nl

| www.singraven.nl

| www.museumdefundatie.nl | Museumkaart geldig
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Een vroegmiddeleeuwse collectie
Aan de rand van het middeleeuwse kasteelstadje ’s-Heerenberg ligt het
imposante Kasteel Huis Bergh. Het behoort tot de grootste en belangrijkste kastelen van Nederland. Het kasteel herbergt een bijzondere
kunstverzameling met een portrettengalerij, Noord-Europese 16de
eeuwse schilderkunst en vroeg-Italiaanse meesterwerken. Boek de torenkamer voor een onvergetelijke nacht op het kasteel.
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Fietsrondje 1
Slot Loevestein-Kasteel Ammersoyen

Fietsrondje 2
Kasteel Duivenvoorde

Middeleeuwse kastelen in weids rivierenlandschap

Drie bijzondere Zuid-Hollandse musea in één middag

In het museum van Slot Loevestein is veel te beleven over de middeleeuwen en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Kasteel Ammersoyen biedt een
van de best bewaarde middeleeuwse waterburchten van het land. Starten eindpunt van deze fietsroute is de parkeerplaats bij Slot Loevestein.
De route leidt door Rivierenland, een fietsstreek bij uitstek, waar u rijdt
over oeroude dijken en langs sfeervolle dorpjes met steeds een weids
uitzicht.

Het gebied bij Wassenaar is al eeuwen geliefd onder de adel en rijke
kooplieden vanwege de ligging bij de kust. Kasteel Duivenvoorde, Museum Voorlinden, Huygens’ Hofwijck vormen de hoogtepunten van dit
fietsrondje. Start- en eindpunt is de parkeerplaats van Kasteel Duivenvoorde, waar u ook heerlijk kunt lunchen in het theepaviljoen. Tijdens
deze fietstocht komt u langs vrij toegankelijke kastelen en landgoederen
in Wassenaar, Voorschoten en Voorburg.

| www.fietsnetwerk.nl/kastelen

| www.fietsnetwerk.nl/kastelen

| (3u45min/52 km)

Kastelen en buitenplaatsen die een bezoek meer dan waard zijn

| (2u30min/33 km)
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| www.huisbergh.nl | Museumkaart geldig
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Huis Verwolde in de Achterhoek is een paradijs voor liefhebbers van
natuur- en cultuurschoon. Dit classicistische adellijke woonhuis uit 1776
is prachtig gelegen op een groot particulier landgoed. In het onderhuis
beleeft u met audioverhalen en historische gebruiksvoorwerpen een
kijkje in de historische keuken het leven van een adellijke familie. Koop
één van de smakelijke streekproducten in de winkel van het huis.
Tip: blijf overnachten in het Koetshuis.
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Fiets in ‘s-Graveland langs diverse historische buitenplaatsen en bewonder de prachtige landhuizen (niet toegankelijk voor publiek). Het fietsrondje start en eindigt bij Bezoekcentrum Gooi en Vechtstreek. Hoofdbestemming is kasteelmuseum Sypesteyn in Loosdrecht, dat beschikt
over één van de omvangrijkste porseleincollecties van het land.
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Fietsrondje 5
Kasteel De Haar-Slot Zuylen

Fietsrondje 6
Kasteel Amerongen-Huis Doorn

De grandeur van de Haar en buitenplaatsen aan de Vecht

Alles over het leven van Keizer Wilhelm II

De Haar is het grootste kasteel van Nederland en het ademt veel weelde
en grandeur. Slot Zuylen kenmerkt zich als intiem adellijk huis met een
goed bewaarde 18e eeuwse collectie, die een bezoek meer dan waard is.
Dit fietsrondje doet beide musea aan. Start- en eindpunt is Haarzuilens,
vlakbij de Haar. De route leidt langs de rivier de Vecht waar zich nog
diverse historische buitenplaatsen en kastelen van vermogende rijken en
adel bevinden.

De laatste keizer van Duitsland, Keizer Wilhelm II, verbleef in 1918 anderhalf jaar in Kasteel Amerongen en tekende hier zijn troonsafstand,
wat het einde markeerde van de eerste wereldoorlog. Hierna verbleef
Wilhelm tot zijn dood in ballingschap in het nabijgelegen Huis Doorn.
Tijdens deze fietsroute komt u langs verschillende kastelen en landgoederen op en in de buurt van de Utrechtse Heuvelrug. Het rondje start en
eindigt in Amerongen.

| www.fietsnetwerk.nl/kastelen

| www.fietsnetwerk.nl/kastelen

| (3u/40 km)

1

(1,5 u

Landgoed Mariënwaerdt: lunchen en dineren
Suite & Breakfast Slot Loevestein: overnachten
Kasteel De Wittenburg: lunchen, dineren en overnachten
Kasteel Oud-Poelgeest: lunchen, dineren en overnachten
Central Park: lunchen, dineren en overnachten
Landgoed Duin- & Kruidberg: lunchen, dineren en overnachten
Chateau Marquette: lunchen, dineren en overnachten
Slot Assumburg: overnachten
Buitenplaats Slangevegt: lunchen, dineren
Logement aan de Vecht: overnachten
Buitenplaats Geesberge: lunchen, dineren, overnachten
Kasteel Kerckebosch: lunchen, dineren, overnachten
Kasteel Sterkenburg: overnachten

Deze brochure is een initiatief van NBTC
Holland Marketing en mede mogelijk gemaakt met inzet van content en/of financiering door Stichting Kastelen, Buitenplaatsen
en Landgoederen (sKBL), Erfgoedhuis
Zuid-Holland, Provincie Zuid-Holland, Toerisme Gooi en Vecht, Provincie Noord-Holland, RBT Heuvelrug & Vallei, Provincie
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Parc Broekhuizen: lunchen, dineren en overnachten
Bentinck: lunchen en dineren
Slot Doddendaal: lunchen, dineren en overnachten
Landgoed Groot Warnsborn: lunchen, dineren en overnachten
Landgoed Rhederoord: lunchen, dineren en overnachten
Bed- en Breakfast Landgoed Middachten: overnachten
Landgoed De Vanenburg: lunchen, dineren en overnachten
Kasteel De Essenburgh: lunchen, dineren en overnachten
Landgoed Het Roode Koper: lunchen, dineren en overnachten
Kasteel Engelenburg: lunchen, dineren en overnachten
Kasteel Huis Bergh: overnachten
Landgoed Hotel Carelshaven: lunchen, dineren en overnachten
Landgoed Wilmersberg: lunchen, dineren en overnachten

Utrecht, Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen, RBT Achterhoek, Provincie Gelderland,
Marketing Oost en Provincie Overijssel.

Cultureel Erfgoed, de deelnemende Regionale Bureaus voor Toerisme en Erfgoedhuis
Zuid-Holland

BEELD: gebruikt met toestemming van de
participerende kastelen en buitenplaatsen
en/of afkomstig uit de beeldbanken van
NBTC Holland Marketing, Rijksdienst voor

ONTWERP: de Boer & van Dorst (typetank)
DRUK: Libertas Pascal

Deze brochure is met de grootst mogelijke
zorg samengesteld. Indien de informatie
onjuistheden blijkt te bevatten of wanneer er aanpassingen nodig zijn, kan de
organisatie hiervoor geen aansprakelijkheid
aanvaarden.
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Aanraders om sfeervol te eten en te overnachten
bij kastelen, landgoederen en buitenplaatsen
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Van Loosdrechts porselein tot ’s Gravelandse buitenplaatsen

Kasteel Keukenhof met het naastgelegen nieuw geopende Lisser Art
Museum (LAM) vormen de hoogtepunten van dit fietsrondje. Start- en
eindpunt is de parkeerplaats bij Kasteel Keukenhof, waarvan het park
toegankelijk is voor publiek. De fietstocht voert u langs vrij toegankelijke
kastelen en landgoederen als ’t Huys Dever en Kasteel Oud-Poelgeest
en door natuurgebied de Kagerplassen.

| (2u30min/35 km)
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| www.museummore-kasteelruurlo.nl | Museumkaart geldig

Kunstcollectie op landgoed Keukenhof

| www.fietsnetwerk.nl/kastelen

27

25
20

29

Y

22
7

L M N
13
O

5

U

9
10

8

K

E

V

| www.glk.nl/verwolde | Museumkaart geldig

Kasteel Ruurlo is één van de mooiste kastelen van de Achterhoek met
een monumentale collectie in een monumentaal pand. Hier is de
grootste Carel Willink-collectie ter wereld te bezichtigen. Combineer
een bezoek aan het museum met het nabijgelegen historische doolhof
of geniet van een uitgebreide lunch en diner in de Oranjerie.

Fietsrondje 4
Kasteel Sypesteyn

| (2u45min/36 km)

Zwolle

Monumentaal thuis voor Carel Willink

Fietsrondje 3
Kasteel Keukenhof-LAM
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Fietsrondje 7
Kasteel Cannenburch - Het Loo

Fietsrondje 8
Kasteel Warmelo

Fietsen door koninklijk Veluws landschap

Langs kastelen en havezaten in Diepenheim

Kasteel Cannenburch en de tuinen van Paleis Het Loo vormen de hoogtepunten van deze fietsroute. Het fietsrondje start en eindigt op de
parkeerplaats van Kasteel Cannenburch in Vaassen. De route laat u kennismaken met het koninklijke Veluwse landschap met veel bos en weidse
heidevelden. Een deel voert over het kroondomein, wat eeuwenlang in
bezit is van de koninklijke familie van Nederland.

Kasteel Warmelo heeft als bekendste bewoner prinses Armgard gekend,
de moeder van Prins Bernhard. De tuinen in verschillende stijlen zijn
een lust voor het oog en voor publiek toegankelijk. Het fietsrondje start
en eindigt bij Kasteel Warmelo. Het kunstenaarsstadje Diepenheim en
omgeving staat bekend om het gevarieerde landschap met vele landgoederen en havezaten.
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Meer over kastelen en buitenplaatsen?
Zie www.holland.com/kastelen
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