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Bezoek huis en tuin. Of maak een
wandeling in het uitgestrekte aangrenzende park en laat u verrassen
door het historische theater dat
voor u wordt opgevoerd.
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Adres:
Haereweg 4,
8121 PJ Olst
Rondleidingen:
10.00 - 18.00 uur
Toegang: Gratis, volledige
horecavoorzieningen en
bezoekerstoilet aanwezig,
wandelpaden toegankelijk voor
mindervaliden
Parkeren: Op het landgoed
Contactgegevens:
www.kasteeldehaere.nl
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3. ZORGVLIET
Op Zorgvliet kunt u deze dag vrij
wandelen over het terrein, in het
park en de moestuin. Ook kunt
u een kijkje nemen in de eeuwenoude Sallandsche Hoeve “Het
Slief ”. De bewoners zijn op het
terrein aanwezig. Zij vertellen u
graag iets over het reilen en zeilen
op Zorgvliet. U kunt een glaasje
appelsap uit eigen boomgaard
proeven.

•

Adres:
Boxbergerweg 2,
8121 PT Olst
Openingstijden:
10.30-16.00 uur
Let op: Het huis is niet te
bezichtigen
Toegang: Gratis, geen
bezoekerstoilet, niet toegankelijk voor mindervaliden
Parkeren: Kan in de weide
voor het huis
Contactgegevens:
www. landgoedzorgvliet.
wordpress.com

•
•
•
•
•

•

Adres:
Spijkerbospad 7,
8121 DC Olst
Routenavigatie instellen op:
Eikelhofweg 27,
8121 CV Olst
Openingstijden:
10.00 - 16.00 uur
Rondleidingen door moestuin en boomgaard om 10.30,
13.00 en 15.00 Verzamelen bij
de serre aan de zijkant van het
huis.
Let op: huis is niet te bezichtigen. Buiten de rondleidingen
geen toegang tot boomgaard en
moestuin.
Toegang: Gratis, geen bezoekerstoilet, niet toegankelijk voor
mindervaliden
Parkeren: Aan de oprijlaan,
tussen de bomen
Contactgegevens:
www.buitenplaats-spijkerbosch.nl

•
•
•
•
•
•
•

Bezoek het huis of maak een
7
wandeling9 in het uitgestrekte aan12
grenzende park en laat u verrassen
6 door 8het historische theater dat
10
voor u11wordt opgevoerd. En als
5
u moe geworden bent neem dan
1 plaats in een kruiwagen en geef
2
uw vermoeide voetjes een badje
4 3
op "Het voetenbadterras" dat speciaal voor u is ingericht. Een dj
zorgt voor de muziek.
16
14

• Adres:
Schapenzandweg 3,
7431 PZ Diepenveen
Rondleidingen:
10.00 - 22.00 uur
Toegang: Gratis, volledige
horeca- en hotelvoorzieningen
en bezoekerstoilet aanwezig,
wandelpaden toegankelijk
voor mindervaliden
Parkeren: achter het huis
Contactgegevens:
www.hotelgaia.nl

•
•
•
•

4. SPIJKERBOSCH
De bewoners vertellen tijdens de
rondleiding over wat er wordt
gekweekt in de moestuin en de
boomgaard en hoe dit in zijn werk
gaat. Daarnaast kunt u vrij door
het parkbos wandelen. Ezels van
Stichting De grote Ezel begeleiden
de wandeling. Kinderen kunnen
tijdens de wandeling op de ezel zitten. Er is koffie, thee, limonade en
koek.

2. NIEUWE RANDE/
HOTEL GAIA

5. DE GELDER
U wordt ontvangen op de binnenplaats. In de ochtend en in de
middag krijgt u van de eigenaar
en de rentmeester van De Gelder
uitleg over de historie en het
beheer van het landgoed. Daarna
volgt een korte rondleiding over
het landgoed naar het pinetum.
Er staat een kopje koffie of thee
voor u klaar!

• Adres:
Onder de Gelder 1,
8131 SG Wijhe
Rondleidingen:
10.00-11.30 uur en
14.00-15.30 uur,
Let op: huis is niet te
bezichtigen. Buiten de rondleidingen geen toegang
Graag aanmelden via:
gelderde@hetnet.nl
Toegang: Gratis, geen
bezoekerstoilet, wandelpaden
toegankelijk voor mindervaliden
Parkeren: Tegenover de
ingang aan de rand van het bos

•
•
•
•
•

6. WINDESHEIM
Op deze dag zijn de tuin en het
koetshuis te bezichtigen onder
begeleiding van een gids.

•

Adres:
Windesheimerweg 2,
8015 PR Zwolle
Openingstijden:
10.00 - 17.00 uur
Rondleidingen:
10.30, 11.30, 13.30 en 15.30
uur, verzamelen op de brug
Let op: Buiten de rondleidingen geen toegang tot het
terrein
Toegang: Gratis, geen
bezoekerstoilet, wandelpaden
toegankelijk voor mindervaliden
Parkeren: Buiten het hek
bij het landgoed
Contactgegevens:
www.landgoedwindesheim.nl

•
•
•
•
•
•

7. VILSTEREN
Op Vilsteren kunt u genieten van een doorlopende high
tea. Kookkunstenares Elles Kiers
maakt eetbare kunst, een sensatie voor oog en smaakpapillen! En
ervaar hoe het voelt om te zitten
in ‘World Smallest Escaperoom’

•

Adres:
Vilsterenseweg 17,
7734 PD Vilsteren
Openingstijden:
11.00-16.00 uur.
Let op:
Het huis is niet te bezichtigen
Toegang: Gratis, koffie,
thee, limonade en kleine hapjes
aanwezig, geen bezoekerstoilet,
toegankelijk voor mindervaliden
Parkeren: Bij het
Landgoedcentrum Vilsteren
Contactgegevens:
www.landgoedvilsteren.nl

•
•
•
•
•
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DAG VAN
HET
KASTEEL
TWEEDE PINKSTERDAG
MAANDAG 5 JUNI

NEDERLANDSE KASTELENSTICHTING (NKS),
KENNISCENTRUM VOOR KASTEEL EN BUITENPLAATS
Deze folder is samengesteld door de NKS. Al meer dan 70
jaar produceert, verzamelt en analyseert de NKS kennis over
kastelen, buitenplaatsen en hun historische omgeving. We
presenteren dit op een zo divers mogelijke manier voor een
zo breed mogelijk publiek in samenwerking met erfgoedpartners. We doen dat omdat we er van overtuigd zijn dat
deze kennis het leven verrijkt, de beleving van dit erfgoed

verdiept en het maatschappelijk draagvlak daarvoor versterkt. Dit erfgoed is het waard behouden te blijven!
NKS is een onafhankelijke non-profit stichting met een ANBIstatus. Help ons bij ons werk door donateur te worden. Voor
meer informatie, kijk op onze website voor alle mogelijkheden en voordelen. www.kastelen.nl

De NKS organiseert jaarlijks op tweede pinksterdag de Dag van het Kasteel.
Meer dan honderd kastelen, buiten- plaatsen en landgoederen openen dan de poorten voor het publiek.
Veel locaties zijn op overige dagen niet voor bezoekers toegankelijk. De Dag van het Kasteel is een uitgelezen kans
om de vele kastelen en buitenplaatsen die Nederland rijk is en de bijzondere verhalen van dit erfgoed te ontdekken.
Kijk op www.dagvanhetkasteel.nl voor alle deelnemende kastelen en buitenplaatsen en hun programma.
Volg ons op FACEBOOK en TWITTER @DagvhKasteel, #DvhK @NKS_Kennis, #NKS

Deze brochure is tot stand gekomen in het kader van Dag van het Kasteel 2017 met steun van:

Let op: de huizen op de locaties zijn niet allemaal openbaar toegankelijk. Het zijn doorgaans privéterreinen.
Enkele deelnemers stellen beperkt hun huis of tuin open. Betreed geen terrein dat gesloten is voor bezoek.
Respecteer de privacy van de bewoners.

Nederlandse Kastelenstichting (NKS) Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats
Postbus 123, 3960 BC Wijk bij Duurstede
T: 0343 578995 | info@kastelen.nl | www.kastelen.nl | NL24ABNA 0470 7592 67
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10. DE COLCKHOF

Op het voorplein kunt u een ritje
maken in "Mirlen's Mad Ride".
Voor jong en oud een uitdaging om
aan te gaan. Magiër Mirlen verlost
u van uw angst en zorgt binnen een
minuut voor een wonderbaarlijke
verlichting. Laat u verrassen.

De beheerder van Landgoed Huis
de Colckhof neemt u mee door
het park en de tuin, en laat de
benedenverdieping van Huis De
Colckhof zien. Aan bod komt
onder andere de historie van het
landgoed en het huis en van de
bewoners, en wat er komt kijken bij de instandhouding en het
beheer van het landgoed. Stichting
Ezelwelzijn is aanwezig met een
informatiestand en ezels. Ga voor
meer informatie hierover naar de
website: www.ezelwelzijn.nl

•

7

•
•
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9. DEN BERG

U hoort de vogels fluiten, ziet
kikkertjes springen en u kunt
een prachtige wandeling maken
langs de 3 km lange slotgracht
met zwanen, eenden, ganzen,
schildpadden en meerkoetjes.
Er worden rondleidingen gegeven met een gids en koffie en thee
wordt geserveerd in het koetshuis.

•

Adres:
Heinoseweg 2,
7722 JP Dalfsen
Adres:
Den Alerdinckweg 1,
Openingstijden:
7
8055 PE Laag Zuthem
10.00 - 16.00 uur
9 op: huis is niet te
Openingstijden:
Let
12
11.00 - 17.00 uur
bezichtigen, alleen het voor8 is toegankelijk
6
plein
Rondleidingen: 11.00,
10
12.30, 14.00 en 15.30 uur,
11Toegang: Gratis, geen
verzamelen in het koetshuis
5 bezoekerstoilet, wandelpaden
toegankelijk voor mindervaliLet op: Huis is niet te
1
den, geen horecavoorzieningen
bezichtigen
2
Toegang: Gratis, koffie en
Parkeren: In het bos
thee in koetshuis, bezoekerstoilet 4 3 Contactgegevens:
aanwezig, wandelpaden toeganwww.havezatedenberg.nl
kelijk voor mindervaliden
Parkeren: Bij het terrein
Contactgegevens:
www.alerdinck.nl
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• Adres:
Colckhof196,
8055 PH Laag Zuthem
Rondleidingen: 14.0015.30 uur en 16.00-17.30
uur
18
Verzamelen voor het huis.
16 Let op: buiten deze rond15
14leidingen geen toegang.
Toegang: Gratis, geen eten
of drinken, bezoekerstoilet
aanwezig, niet toegankelijk
voor mindervaliden
Parkeren: Aan de
Alerdinckweg of aan de
Hubertsallee.
Contactgegevens:
www.facebook.com/
HuisDeColckhof

•
•
•

•

Loop mee met een rondleiding
door het huis en tuin met een
gids. Kinderen kunnen meedoen aan een kinder speurroute.
Geniet van een kopje koffie en
een taartje aan de barista-kar.

•

Adres:
Poppenallee 39,
7722 KW Dalfsen
Openingstijden:
12.00-17.00 uur.
Rondleidingen om 13.00,
14.00 en 15.00 uur.
Let op: Vooraf opgeven
voor rondleiding via:
www.landschapoverijssel.nl
Toegang: Gratis, koffie en
taartje aanwezig, geen bezoekerstoilet, toegankelijk voor
mindervaliden op de wandelpaden
Parkeren: Bij het huis
Contactgegevens:
www.landschapoverijssel.nl

•
•
•
•
•

13. BURG HOHES HAUS

14. WARMELO

In Nienborg, net over de grens
bij Enschede, is een unieke
13e--eeuwse ringburcht. Burg
Hohe Haus is een Nederlands
familiehuis dat regelmatig zijn
deuren opent. Het café in de
gewelfkelders met prachtig terras
en de B&B zijn het gehele jaar
geopend. Tijdens de Dag van het
Kasteel zijn de burcht en tuin te
bezichtigen. Er wordt die dag een
zolderopruiming gehouden: voor
zeer geringe bedragen kunt u de
hand leggen op unieke, bijzondere en eigenaardige stukken van
Burg Hohes Haus en zijn adellijke bewoners. Een bard zorgt
voor Middeleeuws vermaak.

In een deel van het park zijn
een 17-tal zandsculpturen opgesteld. Door het volgen van de
route, die met pijlen is uitgezet,
komt u langs de sculpturen. Bij
elke sculptuur vindt u een uitgebreide beschrijving. De route
volgend, komt u verder door de
verschillende tuingedeeltes. De
vele banken in het park nodigen
uit om te genieten van de rust en
de natuur.

•

Adres:
Burg 18, D-48619,
Nienborg-Heek, Duitsland
Openingstijden:
10.00 tot 18.00 uur, onder
begeleiding wordt u rondgeleid in de burcht.
Toegang: Gratis, burcht
niet toegankelijk voor mindervaliden
Gewelfkelder en café wel
toegankelijk voor mindervaliden, hier is een mindervaliden
toilet aanwezig
Parkeermogelijkheid:
Ruim voldoende direct op het
terrein van de burcht.
Contactgegevens:
www.burghoheshaus.de

•
•
•
•
•

•

Adres:
Stedeke 11,
7478 RV Diepenheim
Openingstijden:
10.30 tot 16.30 uur,
park sluit om 18.00 uur
Let op: huis is niet te
bezichtigen
Toegang volwassenen
€ 7,50, kinderen 6 t/m 12 jaar
€ 2,50 per persoon, kinderen
tot 6 jaar gratis, geen museumkaart, horecavoorziening en
mindervaliden toilet aanwezig,
wandelpaden zijn beperkt
toegankelijk voor mindervaliden. De route door het park en
langs de zandsculpturen gaat
over: grindpad (ca, 200 meter),
kort gemaaid gazon en hard
bospad
Parkeren en ingang:
Aan de Borculoseweg in
Diepenheim
Contactgegevens:
park@kasteelwarmelo.nl

•
•
•

•
•

17. SINGRAVEN
15. NIJENHUIS
De tuin en moestuin zijn opengesteld voor bezoekers. Daarnaast
kunt u vrij wandelen door de
bossen en het wandelpark langs
de Diepenheimse Molenbeek.
Kookkunstenares Elles Kiers is
aanwezig met eetbare kunst bij
koffie, thee of limonade.

•

Adres:
Nijenhuizerlaan 11,
7478 PA Diepenheim
Openingstijden:
10.30 tot 17.00 uur
Let op: huis is niet te
bezichtigen
Toegang gratis, geen
bezoekerstoilet, wandelpaden
toegankelijk voor mindervaliden
Parkeren bij entree van het
landgoed ter hoogte van de
Eerste Zomerdijk
Contactgegevens:
www.nijenhuisenwesterflier.nl

•
•
•
•
•

16. WELDAM
Kom een wandeling maken in
de geheel symmetrische tuin
van Weldam. Met onder meer
verdiepte (broderie) parterres,
buxuslofwerken, doolhof met
uitkijktoren, rozentuin en sinaasappelboompjes in houten kuipen.
Geniet van een wandeling door
de 145 meter lange berceau van
geschoren beuk.

Adres:
•Weldammerlaan
5,
7475 MJ Markelo

• Openingstijden:
11.00 – 17.00 uur
• Let op: huis en bijgebouwen zijn niet te bezichtigen
• Toegang: Volwassenen
€ 2,50, kinderen € 0,50 per

persoon, geen museumkaart,
geen horecavoorziening en
geen bezoekerstoilet aanwezig,
wandelpaden zijn toegankelijk
voor mindervaliden.
Parkeren: Aan begin van de
laan is een kleine parkeerplaats,
er wordt daar verder verwezen
naar een grotere parkeerplaats
Contactgegevens:
www.weldam.nl

•
•

Kom kijken waar Landgoed
Singraven zich in deze huidige
tijd mee bezig houdt. Een goede
waterhuishouding samen met het
waterschap, vistrappen, energieopwekking, de houtzagerij, het
onderhouden van het Arboretum,
de biologische melkveehouderij en tuinderij, nieuwbouw van
woningen etc. Welke dieren en
vogels kunnen we op het landgoed aantreffen. Dit alles laten
wij u zien en beleven in het park
en Arboretum. Voor kinderen
zijn er houten spellen gemaakt
van landgoed hout.

•

Adres:
Schiphorstdijk 1
7591 PT Denekemp
Openingstijden:
12.00 tot 17.00 uur
Let op: huis is niet te
bezichtigen
Toegang:
Via de landgoedwinkel
€ 3,- per persoon, volledige
horecavoorziening en mindervaliden toilet bij restaurant
De Watermolen, wandelpaden
toegankelijk voor mindervaliden
Parkeren:
Bij de Watermolen
Contactgegeven:
www.singraven.nl

•
•
•

•
•

Bekijk de zomerexpo 2017 - dé
grootste Nederlandse kunsttentoonstelling in het kasteel met
pasteltekeningen van Bob Dylan
of wandel door de beeldentuin
met een boeiende doorsnede van
de moderne beeldhouwkunst uit
de 20ste en 21ste eeuw. De eerste
200 bezoekers ontvangen gratis
een brownie bij een kopje thee of
koffie. Op = op!

•

•

12. DE HORTE

11. NIJENHUIS/
MUSEUM FUNDATIE

Adres:
’t Nijenhuis 10,
8131 RD Heino/Wijhe
Openingstijden:
11.00
17 - 17.00 uur
Toegang vanaf 18 jaar
€11,- per persoon, gratis
met museumkaart. Volledige
horecavoorzieningen en bezoekerstoilet aanwezig. Rolstoelen
te leen. Vooraf reserveren
via telefoonnummer: 0572388188. De wandelpaden zijn
toegankelijk voor mindervali13
den
Parkeren: Op eigen parkeergelegenheid tegenover het
kasteel
Contactgegevens:
www.museumdefundatie.nl

•
•

•
•
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18. TWICKEL

19. BELLINCKHOF

Bezoek de tuin en de landgoedwinkel, drink een kopje thee in
de theeschenkerij in de oranjerie.
En kom je vergapen aan de meer
dan 40 aangespannen koetsen die
te bewonderen zijn. Of geniet van
de fanfare bij de paardenschuur.

Maak een rondwandeling door
tuin en park aan de hand van een
informatieve folder.

• Adres:
Twickelerlaan 7,
7495 VG Ambt Delden
Openingstijden:
10.00 - 17.00 uur, koetsen
aanwezig van 10.00 – 16.00
uur, fanfare
Let op: huis en bijgebouwen zijn niet te bezichtigen
Toegang: vanaf 16 jaar
€ 5,- per persoon, geen museumkaart, bezoekerstoilet en
audiotour aanwezig, toegankelijk voor mindervaliden
Parkeermogelijkheid:
Ruim voldoende
Contactgegevens:
www.twickel.nl

•
•
•
•
•

•

Adres:
Wierdensestraat 208
7604 BR Almelo
Openingstijden:
10.00 tot 15.00 uur
Let op: huis is niet te
bezichtigen
Toegang: Gratis, geen
bezoekerstoilet, wandelpaden
zijn toegankelijk voor mindervaliden
Parkere:n Bij het huis

•
•
•
•

