Week van het Landschap
Van 14 t/m 29 oktober vieren we in heel Nederland de Week van het Landschap. De 12 provinciale
Landschappen organiseren dan zestien dagen boordevol activiteiten voor jong en oud om natuur en
cultuur dichtbij huis te beleven. Geldersch Landschap & Kasteelen haakt van 16 t/m 21 oktober aan
met allerlei activiteiten in en rond de 7 opengestelde kastelen. Binnen deze week heeft elk kasteel een
eigen dag, met o.a. rondleidingen, lezingen, excursies, speurtochten en nog veel meer.
Kasteel Doorwerth
Op maandag 16 oktober staat kasteel Doorwerth helemaal in het teken van de Week van het
Landschap. Kinderen en hun (groot)ouders kunnen een speurtocht doen: ‘ik zie ik zie…’, speciaal voor
de kleintjes die nog niet kunnen lezen of ‘de ontdekkingstocht’, voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Verder
is er een meet & greet met een vrijwilliger van het kasteel, welke u alles zal vertellen over de
werkzaamheden die hij/zij op Doorwerth doet. Een vrijwillig educatief boswachter neemt u met behulp
van een powerpointpresentatie in vogelvlucht mee door Gelderland en in het bijzonder de omgeving
van de Veluwezoom. Hij vertelt daarbij over het werk van GLK. En tenslotte kunt u deelnemen aan
excursies naar de Duno, heuvel op en af.
Uniek vandaag: Spannende verhalenspeurtocht voor kinderen van 3 tot 6 jaar. De kinderen gaan
samen met kinderboekenschrijfster Ruth Frederiks op zoek naar de verborgen dieren en verhalen in en
om het kasteel. Daarnaast kunnen kinderen ook de Appeltjesspeurtocht doen, die speciaal is
ontwikkeld rondom de oogsttijd.
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11.00 - 17.00 uur: kasteelbezoek op eigen gelegenheid en diverse speurtochten (laatste
toegang om 16.00 uur).
Speurtochten:
Het is oogsttijd, dus hoogste tijd voor de Appeltjesspeurtocht.
Ik zie ik zie… Speciaal voor de kleintjes die nog niet kunnen lezen een speurtocht met
zoekplaatjes. Wat ZIE je allemaal in het kasteel?
Ontdekkingstocht door het kasteel. Dit is een speurtocht voor kinderen van ongeveer 8 tot 12
jaar.
Spannende verhalen rondleiding voor kinderen van 3 tot 6 jaar. Zij gaan samen met
kinderboekenschrijfster Ruth Frederiks gaat op zoek naar de verborgen dieren en verhalen in
en om het kasteel.
13.00 - 15.00 uur: meet & greet met een vrijwilliger van het kasteel
11.30, 12.30, 13.30 en 14.30 uur: powerpoint presentatie over het werk van Geldersch
Landschap & Kasteelen, duur: ca. 30 min.
11.00 uur en 14.00 uur: excursies met de boswachter. Duur: ca. 1,5 uur. U kunt hiervoor ter
plekke intekenen bij de kassa. Er kunnen maximaal 20 deelnemers per excursie mee. Vol = vol.

Deelname: € 9,50 p.p., 4 t/m 18 jaar € 5,25 p.p. Donateurs Geldersch Landschap & Kasteelen en
houders van de museumkaart hebben gratis toegang op vertoon van hun pas. Bij de prijs zijn alle
activiteiten inbegrepen, m.u.v. de speurtochten en de excursies met de boswachter.
Op 16 oktober zijn de appeltjesspeurtocht en de ik zie ik zie gratis. De ontdekkingstocht kost €2,00 en
deelname aan de spannende verhalen rondleiding bedraagt € 5,00.
Deelname aan de excursie met de boswachter kost € 5,00 p.p., kinderen 4 t/m 12 jaar € 2,50,
donateurs Geldersch Landschap & Kasteelen gratis op vertoon van hun pas. De museumkaart is niet
geldig. Betaling contant bij de boswachter.

Adres: Kasteel Doorwerth, Fonteinallee 2b, 6865 ND Doorwerth
Informatie: www.glk.nl/evenementen, doorwerth@glk.nl of 026-3397406
Reserveren: Voor het onderdeel spannende verhalen speurtocht is vooraf reserveren noodzakelijk.
Kasteel Cannenburch
Op dinsdag 17 oktober staat kasteel Cannenburch helemaal in het teken van de Week van het
Landschap. Kinderen van 4 t/m 10 jaar en hun (groot)ouders kunnen deelnemen aan het familie natuur
avontuur; een tocht voor kinderen dwars door het kasteelpark, op zoek naar het antwoord op allerlei
natuurvragen. Vieze handen en vuile kleren gegarandeerd, dus trek oude kleren en makkelijke
schoenen aan. Daarnaast verzorgen de moestuin vrijwilligers op deze dag een rondleiding door de
moestuin. Van hen hoort u het verhaal achter de moestuin van nu. In het Bouwhuis onthult een
expositie het geheim van de ongeveer 700 Gelderse Grafheuvels. Deze archeologische monumenten
uit de prehistorie zijn nu nog zichtbaar. De bijzondere en unieke verhalen die de archeologische
vondsten uit de grafheuvels op de Veluwe vertellen, zijn samengebracht in deze tentoonstelling.
Uniek vandaag: Een gids neemt kleine groepjes bezoekers mee naar het hoogste punt van het kasteel
voor een prachtig uitzicht op de omliggende bosrijke omgeving vanuit ‘De ui’ van het kasteel.
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11.00-17.00 uur: bezoek bouwhuis op eigen gelegenheid, inclusief de expositie over Gelderse
Grafheuvels.
12.00-17.00 uur: kasteelbezoek op eigen gelegenheid.
13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur: bezoek hoogste punt van het kasteel. U kunt hiervoor ter
plekke intekenen bij de kassa. Er kunnen maximaal 15 deelnemers per tijdstip mee. Vol = vol.
13.30 en 15.30 uur: korte lezing door boswachter Sabine over het omliggende landschap van
kasteel Cannenburch.
11.00, 12.00, 14.00 en 15.00 uur: toelichting in de moestuin door de moestuinvrijwilligers.
12.00 en 14.00 uur: familie natuur avontuur. Waar bewaart de eekhoorn zijn eten? Hoe zoeken
dieren naar voedsel? Hoe snel stroomt water? En hoe klinkt natuur eigenlijk? Allemaal vragen
waarvan jullie het antwoord gaan ontdekken tijdens deze tocht met gidsen door het kasteelpark.
De tocht is speciaal voor kinderen van 4 t/m 10 jaar samen met hun (groot)ouders Trek oude
kleren en makkelijke schoenen aan.

Deelname
€ 9,50 p.p., 4 t/m 18 jaar € 5,25 p.p. Donateurs Geldersch Landschap & Kasteelen en houders van de
museumkaart hebben gratis toegang op vertoon van hun pas. Hierbij zijn alle activiteiten inbegrepen,
m.u.v. het familie natuur avontuur.
Deelname aan het familie natuur avontuur kost € 3,50 p.p.
Adres: Kasteel Cannenburch, M. van Rossumplein 4, 8171 EB Vaassen
Informatie: www.glk.nl/evenementen, cannenburch@glk.nl of 0578-571292
Reserveren: Voor het onderdeel familie natuur avontuur is vooraf reserveren noodzakelijk.
Kasteel Ammersoyen
Op woensdag 18 oktober staat kasteel Ammersoyen helemaal in het teken van de Week van het
Landschap. U kunt deze dag het kasteel bezichtigen met een rondleiding of het kasteel op eigen
gelegenheid verkennen. Voor kinderen is er onderweg een leuke speurtocht. Of neem deel aan de
kinderrondleiding. Een gids neemt de kinderen en hun (groot)ouders mee op ‘ontdekkingstocht’ door
het kasteel naar de torenkamers, de ridderzaal, 'plonsplees' en schatkisten. Mysterieuze trappetjes in
de muren leiden naar de wapenkamer waar de kinderen een harnas kunnen aanpassen. Buiten kunt u
samen met de boswachter een rondwandeling maken om het kasteel. Enig idee waarom het kasteel
nou precies op déze plek gebouwd is? De boswachter vertelt onderweg alles over de relatie tussen het
kasteel en landschap.

Uniek vandaag: een gids neemt een groepje bezoekers mee naar de grote zolder waar het
archeologisch depot van het kasteel te vinden is. Hier ziet u de eeuwenoude gebruiksvoorwerpen die in
de gracht van het kasteel gevonden zijn. De grote zolder van Ammersoyen wordt zelden opengesteld
voor publiek.
Programma







11.00-17.00 uur: kasteelbezoek op eigen gelegenheid en speurtocht. Laatste toegang om 16.30
uur.
11.30 en 13.30 uur: rondleiding door het kasteel met gids.
13.00 en 15.00 uur: bezoek zolder met archeologisch depot. U kunt hiervoor ter plekke
intekenen bij de kassa. Duur: ca. 45 minuten. Er kunnen maximaal 15 deelnemers per
rondleiding mee. Vol = vol.
14.00 uur: kinderrondleiding door het kasteel met gids. Duur: 90 minuten. Let op: reserveren is
noodzakelijk en mogelijk via deze link.
11.00 uur en 14.00 uur: introductie door de boswachter met rondwandeling om kasteel. Duur:
ca. 1 uur. U kunt hiervoor ter plekke intekenen bij de kassa.

Deelname
€ 9,50 p.p., 4 t/m 18 jaar € 5,25 p.p. Donateurs Geldersch Landschap & Kasteelen en houders van de
museumkaart hebben gratis toegang op vertoon van hun pas. Voor kinderen is er een gratis speurtocht.
Deelname kinderrondleiding: € 9,50 p.p. (voor volwassenen en kinderen). De donateurspas van
Geldersch Landschap & Kasteelen en de museumkaart zijn niet geldig. Reserveren is noodzakelijk.
Adres: Kasteel Ammersoyen, Kasteellaan 1, 5324 JR Ammerzoden
Informatie: www.glk.nl/evenementen, ammersoyen@glk.nl of 073-5949582
Reserveren: voor de kinderrondleiding is reserveren noodzakelijk.
Kasteel Hernen
Op donderdag 19 oktober staat kasteel Hernen helemaal in het teken van de Week van het
Landschap. In het kasteel kunt u deelnemen aan een bouwkundige rondleiding, helemaal gericht op de
bouwhistorie van het kasteel. Ook kunt u zelfstandig op pad met een pratende lamp, die u mee neemt
naar het leven op kasteel Hernen in 1544. Buiten vertellen vrijwilligers in de middeleeuwse moestuin
alles over de oude gewassen die er verbouwd worden. Rond het kasteel is een speurtocht voor jong en
oud uitgezet, kunt u kijken naar eeuwenoude ambachten of deelnemen aan excursies met de
boswachter.
Uniek vandaag: De normaliter gesloten Ruïne van Batenburg is geopend voor bezoekers. Deze ruïne is
ook eigendom van Geldersch Landschap en Kasteelen en ligt op ongeveer 5 minuten rijden vanaf
Hernen.
Programma
11.00 - 17.00 uur: kasteelbezoek op eigen gelegenheid met pratende lamp, moestuin open, speurtocht
rond het kasteel, bouwkundige rondleidingen (duur: 1 uur), excursies met de boswachter (duur: 1,5
uur), ruïne Batenburg open.
Deelname
€ 8,50 p.p., 4 t/m 18 jaar € 5,00 p.p. Donateurs Geldersch Landschap & Kasteelen en houders van de
museumkaart hebben gratis toegang op vertoon van hun pas. Hierbij zijn alle activiteiten inbegrepen.
Adres: Kasteel Hernen, Dorpsstraat 40, 6616 AH Hernen
Informatie: www.glk.nl/evenementen, hernen@glk.nl of 0487-531976
Reserveren: vooraf reserveren is niet nodig.

Huis Verwolde
Op vrijdag 20 oktober staat Huis Verwolde helemaal in het teken van de Week van het Landschap.
Speciaal voor kinderen en hun (groot)ouders zijn er opdrachten te doen in het onderhuis van Verwolde.
Ook is er een buitenspeurtocht. De hele dag kunnen kinderen zich verkleden als ridder of prinses en op
de foto in hun mooie outfit. Buiten op het landgoed kan een wandeling met de tuinman van Verwolde
gemaakt worden.
Uniek vandaag: u kunt deelnemen aan de rondleiding ‘schatten van Verwolde’; een rondleiding
speciaal over de bijzondere collectie porselein en aardewerk op Huis Verwolde. U komt hierbij op
plekken waar anders niemand komt. Daarnaast kunnen er vandaag foto’s worden gemaakt op het
bordes.
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11.00-17.00 uur: opdrachten in het onderhuis, buitenspeurtocht, verkleden als ridder of prinses
(laatste toegang om 16.00 uur).
13.00 uur: rondleiding ‘schatten van Verwolde’
12.00, 14.00 en 16.00 uur: wandelingen met de tuinman. Duur: ca. 1 uur.

Deelname
€ 8,50 p.p., 4 t/m 18 jaar € 5,00 p.p. Alleen onderhuis: € 5,00 p.p., 4 t/m 18 jaar € 3,00 p.p.
Donateurs Geldersch Landschap & Kasteelen en houders van de museumkaart hebben gratis toegang
op vertoon van hun pas. Hierbij zijn alle activiteiten inbegrepen, m.u.v. de rondleiding ‘schatten van
Verwolde’.
De rondleiding ‘schatten van Verwolde’ kost € 12,00 p.p., donateurs Geldersch Landschap & Kasteelen
en houders van de museumkaart betalen € 3,50 p.p. op vertoon van hun pas.
Adres: Huis Verwolde, Jonker Emilelaan 4, 7245 TL Laren
Informatie: www.glk.nl/evenementen, verwolde@glk.nl of 0573-401825
Reserveren: voor het onderdeel rondleiding ‘schatten van Verwolde’ is vooraf reserveren noodzakelijk.
Huis Zypendaal
Op zaterdag 21 oktober staat Huis Zypendaal helemaal in het teken van de Week van het Landschap.
De museale vertrekken zijn te bezichtigen en kinderen kunnen er een speurtocht doen. Ook kunt u
deelnemen aan excursies door park Zypendaal, een afwisselend park met bos, glooiende grasvelden,
groepjes rododendrons, sprengen, vijvers en beken.
Uniek vandaag: de normaal niet toegankelijke 1ste verdieping is gedeeltelijk te bezichtigen.
Het hoofdbordes (balkon) is open om er foto’s te maken en in de Van Heemstrazaal neemt een vrijwillig
educatief boswachter u met behulp van een powerpointpresentatie in vogelvlucht mee door Gelderland
en in het bijzonder de omgeving van de Veluwezoom. Hij vertelt daarbij over het werk van GLK.
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12.00, 13,00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur: rondleiding door de museale vertrekken. Tijdens de
rondleidingen kunnen kinderen een speurtocht doen en iedereen die wil kan foto’s maken op
het hoofdbordes. U kunt ter plekke voor de rondleidingen intekenen bij de kassa. Er kunnen
maximaal 20 deelnemers per rondleiding mee. Vol = vol.
11.30, 12.30, 13.30 en 14.30 uur: powerpoint presentatie over het werk van Geldersch
Landschap & Kasteelen, duur: ca. 30 min.
11.00 uur en 14.00 uur: excursies met de boswachter. Duur: ca. 1,5 uur. U kunt hiervoor ter
plekke intekenen bij de kassa. Er kunnen maximaal 20 deelnemers per excursie mee. Vol = vol.

Deelname
€ 7,50 p.p., 4 t/m 18 jaar € 4,50 p.p. Donateurs Geldersch Landschap & Kasteelen en houders van de
museumkaart hebben gratis toegang op vertoon van hun pas. Hierbij zijn alle activiteiten inbegrepen,
m.u.v. de excursie met de boswachter.
Deelname aan de excursie met de boswachter kost € 5,00 p.p., kinderen 4 t/m 12 jaar € 2,50,
donateurs Geldersch Landschap & Kasteelen gratis op vertoon van hun pas. De museumkaart is niet
geldig. Betaling contant bij de boswachter.
Adres: Huis Zypendaal, Zijpendaalseweg 44, 6814 CL Arnhem
Informatie: www.glk.nl/evenementen, zypendaal@glk.nl of 026-3644645
Reserveren: vooraf reserveren is niet nodig.
Kasteel Rosendael
Op zondag 22 oktober staat kasteel Rosendael helemaal in het teken van de Week van het
Landschap. Op het voorterrein van het kasteel kunt u de Streekmarkt Trots bezoeken. Hier vindt u
kramen met eerlijke en homemade vervaardigde producten. Verder verzorgt de parkbeheerder
informatiesessies over het winterklaar maken van de tuin, bos en parkbeheer en de waterpartijen. Een
vrijwillig educatief boswachter neemt u met behulp van een powerpointpresentatie in vogelvlucht mee
door Gelderland en in het bijzonder de omgeving van de Veluwezoom. Hij vertelt daarbij over het werk
van GLK. U kunt deelnemen aan excursies door het park, langs de ornamenten, bijzondere bomen en
waterpartijen of op eigen gelegenheid wandelen met de digitale Layar route. Met de Beleef! Plattegrond
kunnen kinderen op speurtocht in het park. Wie durft er over de Bedriegertjes te lopen?
Uniek vandaag: in het kasteel kunt u het kasteelpersoneel ontmoeten en luisteren naar hun verhalen
over de geschiedenis. Ze verzorgen rondleidingen door het kasteel en bezoeken daarbij ook de
normaliter niet toegankelijke Noordvleugel. Uiteraard gaat het personeel ook graag met u op de foto.
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11.00-17.00 uur: Streekmarkt Trots en op speurtocht met de Beleef!Plattegrond. Laatste
toegang om 16.00 uur.
12.00-16.00 uur: doorlopend rondleidingen door het kasteel. U kunt hiervoor ter plekke
intekenen bij de kassa. Er kunnen maximaal 20 deelnemers per rondleiding mee. Vol = vol.
12.00 en 16.00 uur: informatiesessie door de parkbeheerder over het winterklaar maken van de
tuin.
13.00 en 15.00 uur: informatiesessie door de parkbeheerder over de waterpartijen in het park.
14.00 uur: informatiesessie door de parkbeheerder over het bos en parkbeheer.
11.30, 12.30, 13.30 en 14.30 uur: powerpoint presentatie over het werk van Geldersch
Landschap & Kasteelen, duur: ca. 30 min.
11.00 uur en 14.00 uur: excursie met de boswachter. Duur: ca. 1,5 uur. U kunt hiervoor ter
plekke intekenen bij de kassa. Er kunnen maximaal 20 deelnemers per excursie mee. Vol = vol.

Deelname
€ 9,50 p.p., 4 t/m 18 jaar € 5,25 p.p. Donateurs Geldersch Landschap & Kasteelen en houders van de
museumkaart hebben gratis toegang op vertoon van hun pas. Let op: de museumkaart is alleen geldig
voor een combinatiebezoek kasteel en park. Voor alleen parkbezoek betaalt u de reguliere parkentree.
Bij de prijs zijn alle activiteiten inbegrepen, m.u.v. de excursie met de boswachter.
Deelname aan de excursie met de boswachter kost € 5,00 p.p., kinderen 4 t/m 12 jaar € 2,50,
donateurs Geldersch Landschap & Kasteelen gratis op vertoon van hun pas. De museumkaart is niet
geldig. Betaling contant bij de boswachter.
Adres: Kasteel Rosendael, Rosendael 1, 6891 DA Rozendaal
Informatie: www.glk.nl/evenementen, rosendael@glk.nl of 026-3544645
Reserveren: vooraf reserveren is niet nodig.

