NEDERLANDSE KASTELENSTICHTING (NKS),
KENNISCENTRUM VOOR KASTEEL EN BUITENPLAATS
In Noord-Holland zijn op dit moment nog een kleine 60 buitenplaatsen te vinden. Dit waren er ooit veel meer. De buitenplaatsen zijn tot verbeelding sprekende woonplekken in
een groene omgeving nabij steden. Parels die zich kenmerken
door kleurrijke verhalen over bewoners en hun 'zomerse' leven aldaar. Het zijn deze elementen die met het programma
Buitenplaatsen in Beeld (uitgevoerd in opdracht van de provincie Noord-Holland) zichtbaar gemaakt worden. Dit wordt
gedaan door het stimuleren van inhoudelijke samenwerkingen. Ook wordt er met diverse partners samengewerkt aan
een gevarieerd publieksprogramma. Deze programmafolder is
een samenwerking tussen Buitenplaatsen in Beeld, www.buitenplaatseninbeeld.nl, en de Nederlandse Kastelenstichting.

Al meer dan 70 jaar produceert, verzamelt en analyseert de
Nederlandse Kastelenstichting (NKS), Kenniscentrum voor
Kasteel en Buitenplaats kennis over kastelen, buitenplaatsen en hun historische omgeving in verleden, heden en
toekomst. 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! Help ons bij ons
werk door donateur te worden. 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, buitenplaatsen en landgoederen openen op die dag 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.
Bekijk alle deelnemers en hun programma op www.dagvanhetkasteel.nl
Volg ons op FACEBOOK @DagvhKasteel, en TWITTER #DvhK
Deze brochure is tot stand gekomen in het kader van
Dag van het Kasteel 2017 met steun van:

Nederlandse Kastelenstichting (NKS), Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats
Bezoekadres: Karel de Grotestraat 30, 3962 CL Wijk bij Duurstede
Postadres: Postbus 123, 3960 BC Wijk bij Duurstede
T: 0343 578995 | info@kastelen.nl | www.kastelen.nl | Bank: NL24ABNA0470 7592 67
Twitter: @NKS_Kennis | Facebook: @nkskasteelenbuitenplaats
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Oude Slot

zoals de tuinen van Paleis Het Loo er nog altijd
uitzien. Men gebruikte strakke geometrische
vormen en alles was als het ware gecoiffeerd.
In de 18e eeuw veranderde dit. Toen liet men

Buitenplaats Beeckesteijn

Landgoed Elswout

In onze tijd worden buitenplaatsen gebruikt als
kasteel- of buitenplaats museum, als hotel, restaurant of evenementenlocatie. Ook zijn er nog
talrijke buitenplaatsen die door particulieren
worden bewoond. Al deze verschillende betrokkenen dragen bij aan de instandhouding van
deze historische buitenplaatsen. Daarnaast zijn
er nog talrijke kastelen zoals bijvoorbeeld het
Muiderslot en Kasteel Radboud. Zulke objecten
zijn vaak veel ouder en hadden in de late middeleeuwen meestal een militaire functie. Toen

dat niet meer nodig was, werden ook deze kastelen steeds vaker omgebouwd tot gerieflijke
buitenplaats.

Buitenplaats Assumburgh

die strakke geometrie los en kregen de tuinen
en parken een meer landschappelijke karakter.
Dergelijke tuinen worden Engelse landschapstuinen genoemd. Ze waren veel romantischer
met slingerende beekjes, bosschages en allerlei
landelijke elementen.

Interieur Welgelegen

VOLLEDIGEM A
P R O G R A MOP DE
MET KAARTZ I J D E
ACHTER

Huis Nijenburg
Foto's door: Kenneth Stamp

De identiteit van het huidige Noord-Hollandse
landschap is voor een groot deel bepaald in
de Gouden Eeuw. De rijkdom en kennis die
toen werden vergaard, hebben ook een grote
invloed gehad op de ontwikkeling van het platteland. De welvaart van de stedelijk elite, vooral
in Amsterdam, gaf vanaf de 16e eeuw een
enorme impuls aan de aanleg van buitenplaatsen met hun fraaie tuinen, parken en bossen.
De gefortuneerde kooplieden konden in de
zomermaanden op hun buitenplaats tegelijk
ook de stank en drukte van de stad achter zich
laten. Op de buitenplaats draaide alles om de
natuurbeleving. Vanuit de fraaie buitenhuizen
beleefde men seizoenswisselingen: van voorjaar
naar zomer en van zomer naar najaar. De winter
bracht men in de stad door. Logisch dat de tuinen en parken van deze lusthoven zeer belangrijk
waren. Kosten noch moeite werden gespaard aan
hun verfraaiing. Dat had als bijkomend voordeel dat andere welgestelden goed konden zien
hoe welvarend men wel niet was. De eerste tuinen werden in de Franse formele stijl aangelegd,

DEELNEMERS EN PROGRAMMA

1. KASTEEL
MUIDERSLOT
Kasteel Muiderslot is omstreeks
1285 gebouwd door graaf
Floris V, als een van de burchten
om Noord-Holland onder
de duim te houden. Minder
dan een eeuw later werd het
kasteel na een beleg tot op het
maaiveld afgebroken. Rond
1370 verrees op deze plek een
nieuwe burcht. In de 18e eeuw
verviel het slot en begin 19e
eeuw ging er zelfs stemmen
op om het te slopen. Door
ingrijpen van koning Willem I
werd dat gelukkig voorkomen.

• Adres:
Herengracht 1
1398 AA Muiden
Openingstijden:
Zondag 4 en maandag 5 juni
2017, 12:00 tot 17:00 uur – de
kassa is geopend tot 16:30 uur

•

PROGRAMMA
Middeleeuws kampement
Middeleeuws kampement
Ridders en jonkvrouwen van de
middeleeuwse krijgskunstschool
Zwaard & Steen brengen het
kasteel tot leven. Er zijn zwaardvechten, wapendemonstraties
en ‘kiddie battles’. Maak kennis
met het dagelijkse middeleeuwse
leven en help mee met het
maken van een maliënkolder
of kaarsen, speel middeleeuwse
bordspellen en bak broodjes
boven het vuur. De dag wordt
afgesloten met een riddertoernooi.
Entree:
Volwassenen € 13,50
Kinderen 4 t/m 11 jaar € 9,Museumkaart en Vriendenpas:
Gratis
Meer informatie en bereikbaarheid www.muiderslot.nl

•

•
•

2. BUITENPLAATS
LEYDUIN
In 1596 werd Leyduin als hofstede reeds vermeld. In de 18e
eeuw werd de buitenplaats
bewoond door diverse telgen van
het geslacht Van Loon. In de 19e
eeuw stelden de eigenaren van
Leyduin delen van de buitenplaats beschikbaar voor de eerste

duinwaterwinning, bestemd
voor de stad Amsterdam. Het
huidige Huis Leyduin werd
begin 20ste eeuw gebouwd.
Buitenplaats Leyduin is nu een
beschermd natuurgebied. Een
fraai wandelbos van Landschap
Noord-Holland waar het monumentale Huis Leyduin een
prominente plek in neemt.

Adres:
•Leidsevaartweg
49-51
2106 NB Heemstede

•HuisOpeningstijden:
en park
11:00 – 15:00 uur
Waterbeestjes zoeken
13:00 – 15:00 uur
Dag-workshop ‘Tekenen op
Buitenplaats Leyduin’
10:30 – 16:00 uur
PROGRAMMA
Bezoek Huis Leyduin en
het omringende park op eigen
gelegenheid.
Waterbeestjes vangen voor
kinderen
Tip van de boswachter: trek
laarzen aan of schoenen die
tegen een stootje kunnen!
Dag-workshop ‘Tekenen
op Buitenplaats Leyduin’ voor
beginners of gevorderden. Leer
kijken en zelf interpreteren.
Reizende tentoonstelling
‘BINNENSTEBUITEN’
over (tuin)geschiedenis van
historische buitenplaatsen in
Noord-Holland en Leyduin in
het bijzonder.
Speciaal op de Dag van het
Kasteel wordt de audiotour
over Buitenplaats Leyduin
gelanceerd.
Begin of sluit uw bezoek af
met een heerlijk kopje koffie
of thee met iets lekkers in de
Gasterij Leyduin.
Entree:
Toegang tot huis en park:
Gratis
Waterbeestjes zoeken:
Kinderen tot 12 jaar € 4,-,
kinderen van Beschermers € 3,-,
volwassenen begeleiders mogen
gratis mee.
Aanmelden verplicht via www.
landschapnoordholland.nl
Dag-workshop ‘Tekenen op
Buitenplaats Leyduin’: € 75,p.p. (Inclusief koffie/thee met
lekkernij, lunchbuffet, de hele
dag koffie/thee en water, een
rondleiding in Huis Leyduin
en tekenmateriaal uitgezonderd
pastelkrijt.) Een deel van de
opbrengst komt ten goede aan
het beheer van Buitenplaats
Leyduin.
Aanmelden verplicht via
www.gaatumee.nl
en voor meer informatie
info@buitenatelier.nl
Navigatieadres:
Leidsevaartweg tussen nr. 49 en
nr. 51, Heemstede. Parkeren na
100 meter rechts.
Meer informatie
en bereikbaarheid
www.landschapnoordholland.
nl/terrein/buitenplaats-leyduin

drastisch verbouwd dat er niet
veel van het middeleeuwse huis
overbleef. Begin 19e eeuw werden de laatste middeleeuwse
delen gesloopt en kreeg het kasteel zijn huidige vorm.

•

3. CHATEAU
MARQUETTE
Hoewel in 1250 er al een kasteel op de plaats van Marquette
stond, kreeg het pas in 1610 deze
naam. Toen kreeg Daniel van
Hertaing, heer van Marquette in
Henegouwen officieel toestemming om de naam te veranderen.
Rond 1740 werd het kasteel zo

Adres:
Marquettelaan 34
1968 JT Heemskerk
Openingstijden:
10.00 – 16.00 uur
Rondleidingen starten elk heel
uur.

•

PROGRAMMA
Rondleidingen
Kom alles te weten over de
geschiedenis van het landgoed

•

Marquette tijdens unieke
rondleidingen die worden
verzorgd door de Historische
Kring Heemskerk.
Boogschietdemonstraties
Kasteel High Tea
In de gewelven van het kasteel
kunt u genieten van een
speciale Kasteel High Tea.
Entree:
Rondleidingen en demonstraties: Gratis
De Kasteel High Tea:
€ 13,50 p.p. voor volwassenen
en € 6,50 p.p. voor kinderen.
Gratis parkeren kan nabij
het kasteel.
Meer informatie
en bereikbaarheid
www.chateaumarquette.com

•
•
•
•
•

•

•

DEN HELDER

5. KASTEEL
SYPESTEYN

•
•

A7

HOORN

•

A9

•
•

•
•

Het huidige huis Sypesteyn
is in de 19e eeuw gebouwd
in opdracht van jonkheer
C.H.C.A. van Sypestein
op het terrein waar in de
Middeleeuwen het kasteel
Sypesteyn zou hebben gestaan.
Het complex werd ingericht als
museum voor de grote verzameling 17e en 18e -eeuws antiek
van Van Sypesteyn. In de tuin
werden bijzondere bomen en
planten aangeplant, en historische tuinelementen geplaatst.

3

IJMUIDEN

•

Adres:
Nieuw Loosdrechtsedijk 150
1231 LC Loosdrecht
Openingstijden:
Tuin 10:00 – 17:00 uur
Kasteel 11:00 – 17:00 uur.

A 10
AMSTERDAM

HAARLEM

•

1

2
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PROGRAMMA
Verken kasteel Sypesteyn
op eigen gelegenheid. Bekijk
de collectie en de verzameling
wapens, glas, zilver, beelden,
klokken en porselein
Tuinrondleidingen
Sommige van de bijzondere
bomen en struiken behoren tot
de oudste van ons land.
Kinderactiviteiten
Speurtocht, dauwtrappen op
het laarzenpad met onderweg
een kleine verrassing, spelletjes
en meer.
Entree:
Museumkaart en kinderen tot
12 jaar: Gratis. Anders speciaal
tarief van € 5,Tuinentree: Gratis.
Restaurant SPOON serveert
voor de gelegenheid heerlijke
gerechtjes met lokale producten.
Gratis parkeren kan naast
het kasteel, achter het voormalige ‘De Schutse’, of even verder
achter de Sijpkekerk.
Meer informatie en bereikbaarheid www.sypesteyn.nl

•
•

•

Adres:
Zuidereinde 43
1243 KK s’Gravenland
Openingstijden:
9.00 – 16.30 uur

•

4. TROMPENBURGH
Buitenplaats Trompenburgh is
vernoemd naar de zeevaarder
Cornelis Tromp. Eerder stond
op deze plek het huis de Hoge
Dreuvik, dat in het rampjaar
1672 door de Fransen is verwoest. Tromp laat een nieuw huis
bouwen. Hier ontvangt hij voorname gasten uit heel Europa.
Het huis bestaat uit een rechthoekig deel, het corps-de-logis,
waar gewoond werd, en een
achthoekig paviljoen, de ontvangstzaal. Veel van het
17e-eeuwse huis is nog te zien.

PROGRAMMA
Wandel door de vertrekken
van Buitenplaats Trompenburgh
op eigen gelegenheid.
Medewerkers van Stichting
Monumenten Bezit vertellen
over de buitenplaats en beantwoorden vragen.
Entree:
Gratis
Meer informatie en bereikbaarheid monumentenbezit.
nl/trompenburgh-s-graveland/

•

•
•

•
•
•
•
•

