EEN PAREL UIT DE TIJD VAN DE RENAISSANCE EN DE BAROK
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ROUTEBESCHRIJVING

Met het openbaar vervoer: vanaf Bad Mergentheim met de trein naar
Weikersheim resp. met de buslijn Crailsheim – Bad Mergentheim.

INFORMATIE OVER AL ONZE MONUMENTEN

Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg
Schlossraum 22 a · 76646 Bruchsal · Duitsland

im

Hotline +49(0)72 51. 74 - 27 70
Dagelijks 8:00 am – 8:00 pm (geen boekingsservice)
info @ ssg. bwl. de
SSG_OBFLY_145_Weikersheim_NL_01_21-22

De barokke tuin naar Frans voorbeeld aan de zuidkant van het
kasteel is tot op heden een perfect onderhouden paradijs, dat er van
de lente tot de herfst prachtig uitziet. De mooie barokke parterre
wordt omgeven door verschillende andere tuinen en lanen.

enba

De oude kasteelkeuken staat in het teken van de grote passie van de
stichter van Weikersheim, graaf Wolfgang II von Hohenlohe, die
een gerenommeerd alchemist was. Aan de hand van zijn aantekeningen kon er een model van zijn laboratorium worden nagebouwd.
In de bijbehorende alchemietuin, waarin Wolfgangs laboratorium
zich bevond, staan tegenwoordig planten die een bijzondere werking zouden hebben.
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FOTOVERANTWOORDING SSG / LMZ: titelfoto, 4 Günther Bayerl; 1 Achim Mende;
2 Fotograaf onbekend; 3, 5, 6 Niels Schubert // Ontwerp: www.jungkommunikation.de
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Het kasteel en de stad zijn ruimtelijk met elkaar verweven. Van het
marktplein van de stad Weikersheim is het maar een paar stappen
naar de Schlossbrücke, die toegang geeft tot het kasteel en de
kasteeltuin.
www.schloesser-und-gaerten.de /en

 anuit de lucht is de opvallende vorm van Weikersheim
V
duidelijk zichtbaar: het kasteel is driehoekig!
MOOI EN IDYLLISCH

Kasteel Weikersheim is een van de belangrijkste grafelijke residenties van Baden-Württemberg. Het werd rond 1600 door het huis
Hohenlohe in Renaissancestijl gebouwd en in 1709 en de jaren
daarna onder graaf Carl Ludwig grondig verbouwd en opnieuw
ingericht. Met het waardevolle interieur wilde Carl Ludwig zijn
ontwikkeling en afkomst benadrukken. Na zijn huwelijk met prinses Elisabeth Friederike Sophie van Oettingen-Oettingen, die een
hogere adellijke titel had dan hij en dus een aanzienlijke bruidsschat
meebracht, werd de residentie van alle luxe voorzien.
Door de erfgenamen van Carl Ludwig werd Weikersheim alleen
nog gebruikt als ‘tweede huis’. Als gevolg hiervan is het kasteel
nog altijd in een bijzonder goede staat en grotendeels zelfs precies
zoals het oorspronkelijk was. Veel van de barokke kostbaarheden
zoals de pronkbedden met prachtig houtsnijwerk, het schitterende
textiel, het Ansbacher faience en het goudleren behang zijn bijna
nergens anders te vinden.

K

asteel Weikersheim (Schloss
Weikersheim) is de parel onder
de kastelen in de regio Hohenlohe.
Vooral de prachtige barokke lusthof
met zijn vele bijzondere beelden is
het bezichtigen waard.

BEZOEKERSINFORMATIE

OPENINGSTIJDEN 1-4 – 31-10
KASTEEL

1-11 – 31-3

Di t/m zo en op feestdagen
9:00 – 18:00 uur

Di t/m zo en op feestdagen
10:00 – 17:00 uur
24, 25 en 31-12 gesloten

Laatste toegang 1 uur voor sluitingstijd
KASTEELTUIN

Di t/m zo en op feestdagen
9:00 – 18:00 uur

Di t/m zo en op feestdagen
10:00 – 17:00 uur
24, 25 en 31-12 gesloten

Breng ook eens een bezoek aan onze permanente tentoonstellingen.
De openingstijden zijn te vinden op www.schloss-weikersheim.de /en

Kasteel Weikersheim ligt in het mooi dal van de Tauber. Kasteel en
tuin vormen het middelpunt van het plaatsje Weikersheim en zijn
een ideaal voorbeeld van een landelijke residentie.

De rond 1600 gebouwde en rijk gedecoreerde ridderzaal vormt een
hoogtepunt van de renaissancebouwkunst in het zuidwesten van
Duitsland. Het is een van de best bewaarde feestzalen uit die tijd.
Beroemd is het brede plafond van de zaal, vooral vanwege zijn met
kleurrijke jachtscènes verfraaide cassetten. Al even indrukwekkend
zijn de op de wanden afgebeelde dieren, waarvan vooral de olifant
populair is.
 e indeling van de bloembedden volgt de originele plannen:
D
de beplanting wisselt met de jaargetijden

1-4 – 31-10

KASTEEL

Gedurende de openingstijden ieder uur vanaf 10:00 uur
Groepsrondleidingen op afspraak; speciale rondleidingen volgens
het online-programma en op afspraak; rondleiding in het Duits

KASTEELTUIN

Een overzicht van de rondleidingen door de kasteeltuin
is te vinden in onze evenementenkalender en online; deze
rondleidingen kunnen individueel worden geboekt

TOEGANG

1-4 – 31-10

3

HOOGTEPUNT VAN ZUIDWEST-DUITSE RENAISSANCEBOUWKUNST

In 1586 verplaatste graaf Wolfgang II von Hohenlohe (1546 – 1610)
zijn domicilie naar de voormalige waterburcht en begon hij met de
uitbreiding van de burcht tot een representatief kasteel.

RONDLEIDINGEN

 e ridderzaal is onvergetelijk! De grote in stucwerk uitgevoerde
D
afbeeldingen stellen wilde dieren voor – waaronder ook een

1-11 – 31-3

1-11 – 31-3

KASTEEL EN KASTEELTUIN (incl. rondleiding door het kasteel)

LUSTHOF EN DWERGENGALERIJ

Toen graaf Carl Ludwig von Hohenlohe (1674 – 1756) de residentie
aan het begin van de 18e eeuw overnam om hier vervolgens bijna
50 jaar te blijven wonen, kregen het kasteel en het park ongeveer de
vorm waarin ze nu nog behouden zijn. De lusthof van het kasteel werd
aangelegd en kreeg met de oranjerie, die de tuin als een theaterdecor
begrenst, een vorstelijke en harmonieuze bekroning. Het centrum van
het barokke complex wordt gevormd door de Herculesfontein met in
het midden een draak die het water meters hoog de lucht in spuwt.

Een opmerkelijk kenmerk van het park zijn de ca. 75 barokke
beelden die zich hier bevinden. Beroemd zijn met name
de ‘Weikersheimer dwergen’: graaf Carl Ludwig liet hier een deel van
zijn hofhouding vereeuwigen in de vorm van een dwergengalerij.
Naast de wonderlijke wezens aan de rand van de tuin staan er verder
naar het midden beelden van goden uit de klassieke oudheid, zoals
Apollo en Diana, en planeten als Mercurius, Saturnus, Venus en Mars
en afbeeldingen van de jaargetijden en de elementen.

Volwassenen
Met korting
Gezinnen
Groepen (20 personen)
Groepen tot 20
personen
Toeslag buitenlandse
talen

€ 6,50
€ 3,30
€ 16,30
€ 5,80 (p.p.)

€ 6,50
€ 3,30
€ 16,30
€ 5,80 (p.p.)

€ 116,00 (totaal)

€ 116,00 (totaal)

€ 40,00 (extra)

€ 40,00 (extra)

Bij bezoek buiten de openingstijden € 100,00 extra
KASTEELTUIN (incl. permanente tentoonstelling ‘Wasserkunst & Götterreigen’)

Volwassenen
Met korting
Gezinnen
Groepen (20 personen)

€
€
€
€

3,50
1,80
8,80
3,10 (p.p.)

€
€
€
€

2,50
1,30
6,30
2,20 (p.p.)

Informatie over toegankelijkheid voor mensen met een beperking, kortingen, speciale
rondleidingen en andere belangrijke informatie rondom uw bezoek vindt u op onze website.

CONTACT EN INFORMATIE

 idden: een schitterend decor – in de oranjerie, die in de
M
winter dienst deed als verwarmde kas voor kostbare planten,
kunnen de bezoekers nu feesten vieren
 echts: een tuin vol verrassingen – de Weikersheimer
R
dwergen zijn beroemd en bijzonder
2
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KASTEEL EN KASTEELTUIN
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Marktplatz 11
D-97990 Weikersheim

Versie: 09 / 2020; wijzigingen voorbehouden !

Telefoon +49(0)79 34. 9 92 95 - 0
Fax
+49(0)79 34. 9 92 95 - 12
info @ schloss-weikersheim.de
www.schloss-weikersheim.de /en

