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Nederland telt ruim 700 kastelen en landhuizen grote en kleine glamoureuze en
eenvoudige met tot de verbeelding sprekende geschiedenissen én petites histoires
Neen dat wisten wij niet en dat weten naar verluidt zelfs veel Nederlanders niet

Hoog tijd om de tuinpoorten en salondeuren open te gooien dus

tekst en foto s Nancy Boerjan

Rijke kastelen met prachtige tuinen doen al gauw aan
de Loire denken of aan Engeland en in ons eigen

Heerlijk boottochtjelandje hebben we ook wel enkele fraaie exemplaren
op de Vechtstaan Maar aan Nederland Dus daar willen ze bij onze

noorderburen dringend iets aan gaan doen Terecht
Tot op vandaag liggen langs de rivier deook want na twee dagen kastelen en landhuizen be
Vecht die van Utrecht naar Muiden bijzoeken in de provincies Utrecht en Gelderland is mijn
Amsterdam stroomt tal van buiten

conclusie snel gemaakt móét je gezien hebben De plaatsen uit de 17de en 18de eeuw De
twee provincies geraken er niet goed uit wie van hen eigenaars lieten ze door bouwlieden en
het meest kastelen en landhuizen heeft maar feit is kunstenaars verfraaien met beelden en

weelderige wand en plafondschilderindat beide op dat vlak rijk bedeeld zijn
gen In de orangerieën die erbij hoorNederland telt wel degelijk meer dan 700 kastelen
den werden bananen of orchideeën

historische buitenplaatsen en landgoederen en dat is gekweekt waartussen de bewoners thee
een tot nu toe goed bewaard geheim In tegenstelling slurpten een destijds hoogst exclusief
tot de rest van Europa waar grondbezit doorgaans een gebeuren

s Zomers kan je dagelijks de Vechtadellijk voorrecht was ontstond het Nederlandse pa
afvaren en de knap gerenoveerde buitrimonium uit de welvarende groep bestuurders en
tenplaatsen van op het water bewonde

handelaars die het er in de 17de eeuw voor het zeggen
ren Verschillende rederijen verzorgen

kregen Zij haalden hun rijkdom uit de overzeese han tochten en verschillende culinaire ar
delsactiviteiten in onder meer Amsterdam Den Haag rangementen je kan zelfs met een
en Leiden maar ontvluchtten s zomers de dichtbe fietsboot op weg Kapitein Jack maak

te er voor ons in elk geval een heerlijkevolkte steden naar de lusthoven die ze vanaf 1640
ervaring vanmassaal optrokken op het platteland waaronder pure

parels van architectuur en tuinaanleg www rederijvonk nl
Veel van deze 700 kastelen en landgoederen hebbenIn kasteel Rosendael toont de gids uitgedost
bijzondere interieurs maar bezitten ook waardevolleanno 1900 je alle hoekjes van de vele kamers
kunstcollecties Een 60 tal is ingericht als kasteelmu
seum zo n 150 hebben op vandaag een functie als
restaurant hotel of vergaderruimte Heel wat van de
overige gebouwen zijn op regelmatige tijdstippen te
bezoeken Maar minstens even interessant zijn de tui
nen die bij de kastelen en buitenplaatsen horen Hun
schitterende inrichting en vaak exotische beplanting
hebben ze te danken aan de internationale handel en

het zeeklimaat die van Nederland al vroeg een Euro
pees centrum voor planten en bloemen maakten
Conclusie goed voor een nostalgische maar niettemin
verrassende uitstap over de grens met fraai onderhou
den kastelen en landhuizen én hun domeinen

Een overzicht van alle kastelen in Nederland vind Bewonder de knap gerenoveerde buitenplaatsen
In de tuin werd voor waterpret gezorgd van op het waterje op www holland com castles
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WEETJES

Kasteel De Haar in
Utrecht is een ronduit

schitterend kasteel Ge

bouwen en park zijn
eigendom van Stichting
Kasteel de Haar maar de

familie Van Zuylen heeft
nog het recht om een
maand per jaar in het
kasteel te wonen en dat
doen de vijf dochters nog
altijd De tot de verbeel
ding sprekende geschie
denis handelt niet over

ridders wél over onder

meer de steenrijke Franse
barones Hélène de Roth

schild Maria Callas Ro
ger Moore en Brigitte
Bardot die er op een
scootertje door de kas
teelgangen snorde

Duivenvoorde is een
nog bewoond kasteel en
landgoed in Voorscho
ten Het is tijdens de
zomermaanden toegan
kelijk voor het publiek
het park dat geliefd is bij
wandelaars is het hele

jaar door open Begin
september ging er een
gloednieuw bezoekers
centrum open met cafe
taria en terras die uitkij
ken op de kruidentuin

De voorbije 700 jaar
veranderde kasteel Ro

sendael in de Veluwe

meer dan eens van uitKasteel De Haar Nederlandse pracht en praal
zicht Het werd hersteld

in de staat waarin het

omstreeks 1900 verkeer

Op zoek naar buitenplaatsen Van al dat moois krijg je de Maar dé attractie in

dit domein zijn de behongeren dorst
driegertjes fonteintjesDe stichting Kastelen historische Buitenplaatsen en
die onverwacht tot levenLandgoederen sKBL werd in 2014 in Nederland Op zoek naar culinaire adresjes in Nederland Voor
komen als gevolg vande gids Lekker 500 kiest een anoniem team vanopgericht met als doel dit erfgoed in stand te hou
een ingenieus watersysprofessionele proevers jaarlijks zijn toppers in culiden Directeur René W Chr Dessing bracht de
teem en waarmee vooralnair Nederland In de gids staan in totaal 500 resboeken Historische buitenplaatsen rond Amsterdam
kinderen ook grotetaurants De editie voor 2018 ligt in de winkelsen Haagse en Leidse buitenplaatsen uit met een
zich s zomers duchtigmaar er is ook een iPhone app beschikbaaroverzicht van de buitenplaatsen in die regio s
amuserenwww skbl nl lekker500 nl

0 Zorg voor goeie
wandelschoenen als je
het landgoed Twickel in

Fietsen tussen kastelen Twente een bezoek

brengt Wat zich daar
Van kasteel naar landhuis fietsen het vlakke bevindt is kostbaar én

Nederland leent er zich uitstekend toe Vanaf maart kwetsbaar en daarom
april zijn er uitgestippelde fietskastelenroutes be zelden open voor het
schikbaar in de Achterhoek Veluwezoom en Vecht publiek Maar dat com
Maar je kan ook je eigen route uittekenen aan de penseren de tuinen meer
hand van het knooppuntennetwerk dan genoeg met ver

Geen zin om de fiets mee te zeulen TripKey is schillende siertuinen een
een pasje dat openbaar vervoer auto en fiets aan orangerie om u tegen te
elkaar koppelt En bij Nederlandse Spoorwegen kan zeggen en een moestuin
je ook fietsen huren de Reisplanner Xtra app toont om in te verdwalen
hoeveel fietsen er die dag nog beschikbaar zijn

www tripkey nl en www ns nl
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