Welkom in park Rosendael
Park Rosendael is één van de oudste parken van ons land.
Gebruikmakend van het natuurlijke verval en het stromende water zijn in de 17de eeuw vijvers, watervallen
en fonteinen aangelegd, in formele stijl. Vanaf 1721 is het
park verfraaid met kunstwerken (zoals de schelpengalerij
en de bedriegertjes), naar een ontwerp van Daniel Marot.
In 1837 is het park heringericht in de zogenaamde
landschapsstijl, naar een ontwerp van J.D. Zocher jr. Het
kreeg daarbij een natuurlijker aanzien met slingerende
paden, vijvers en bijzondere boomsoorten.
Het park heeft een rijke flora en fauna. U vindt er zeventig
soorten bomen en heesters en een groot aantal inheemse kruiden. Er broeden meer dan veertig vogelsoorten,
waaronder de ijsvogel. Verder worden er ook dieren zoals
eekhoorns, boommarters en dassen waargenomen.
Wandelroute
In het park kunt u ca. 3km wandelen langs de meest
markante attracties en plekken. Er is geen gemarkeerde
route uitgezet.
1
Tulpenboom (Liriodendron tulipifera)
Deze tulpenboom is afkomstig uit Noord-Amerika en ongeveer 150 jaar oud. De tulpenboom bloeit in juni. Als u de
bloemen van dichtbij bekijkt, zijn het spectaculaire, bijna
tropische bloemen. Een andere bijzonderheid is het blad.
De naam van de boom verraad het al: de vorm van het
blad lijkt precies op een kroonblad van een tulp.
2
Kasteel Rosendael
De oudste vermelding van kasteel Rosendael dateert uit
1314. Vanaf die tijd was het de residentie van de graven en
hertogen van Gelre. Vanaf 1516 is het landgoed eigendom
geweest van de families Van Scherpenzeel, Van Dorth, Van
Arnhem, Torck en Van Pallandt.
In 1977 werd Rosendael aan onze
stichting overgedragen. Het kasteel is
in de jaren tachtig
gerestaureerd en
sinds 1990 opengesteld voor publiek. U
kunt het kasteel onder leiding van een
gids bezoeken. In

het koetshuis is een kasteelwinkel. Er zijn allerlei souvenirs,
boeken en andere artikelen te koop en u kunt er terecht
voor informatie over het kasteel zelf en de omgeving.

3

Ronde toren

De toren dateert uit het begin van de 14de eeuw en werd
in 1412 na een brand weer hersteld. Tijdens de restauratie
van het kasteel in de jaren ’80 is de lichtkoepel die vanaf
1722 op het dak stond gereconstrueerd.
4
Schelpengalerij
Deze schelpengalerij
is één van de fraaiste
galerijen in noordwest
Europa. Hij is gebouwd
rond 1730 naar een
ontwerp van tuinarchitect Daniël Marot,
die tevens de tuinen
van Het Loo heeft
aangelegd. De zeer
bijzondere schelpen
zijn afkomstig van
verschillende wereldkusten.
De watertrap in het midden wordt gevoed door water uit
de bekken van twee marmeren dolfijnen. Achter de schelpengalerij staat de uit Noord-Amerika stammende conifeer
Calocedrus decurens (zuilcypres), geplant in 1866.
5
Theekoepel
De theekoepel is omstreeks 1725 gebouwd voor Lubbert
Adolf Torck naar een ontwerp van Daniel Marot. Het interieur is rijk versierd met snijwerk, spiegels, schilderijen, stucwerk en consoles, waar beeldjes op stonden. In 2003-2005
is de theekoepel van binnen en buiten gerestaureerd.
6
Reuzenlevensboom (Thuja plicata)
Op het eerste gezicht lijkt deze boom op een piramidevormige groep coniferen, maar in werkelijkheid is het slechts
een exemplaar. Deze boom doet zijn naam dan ook eer
aan.
7
Jagersbeek
Deze beek is aangelegd in de 17de eeuw om de waterwerken in de zuidelijke tuin van stromend water te voorzien.
Nu worden de trap en de fonteinen nog altijd door deze
beek gevoed.

8
Watertrap
De watertrap is het grootste beeldhouwwerk dat uit de
18de eeuwse tuin bewaard is gebleven. De beelden links
en rechts stellen waarschijnlijk de goden Mercurius en
Neptunus voor, maar het zouden ook de stroomgoden
Rijn en IJssel kunnen zijn.
9
Kettingbrug
Al in de 19de eeuw was dit een populaire attractie voor
het publiek.
10 Bedriegertjes
De ‘bedriegertjes’ is de bekendste attractie van Rosendael. Door een simpele handeling van de gids worden
de bezoekers hier op warme zomerdagen plotseling
‘bedrogen’. Dan spuiten er opeens van alle kanten
waterstralen uit de grond. Kletsnat en gillend stuiven de
kinderen (en volwassenen) dan uiteen om zich vervolgens te laten drogen op de glooiende gazons. Eind 17de
eeuw bevonden de ‘spuitertjes’ zich al in de grond. De
achterwand met schelpen, koralen en natuursteensoorten werd in de 18de eeuw gebouwd.
11 Schelpengrot met waterval
Voor de aanleg van dit grotje werden dezelfde schelpensoorten gebruikt als voor de schelpengalerij en de
bedriegertjes.
12 Wildkelder
De deur in de steile wand geeft toegang tot een kleine
donkere ruimte, die als wildkelder heeft gediend. Tegenwoordig overwinteren er vleermuizen. De kelder is niet
toegankelijk.
13 Rozentuin
Omstreeks 1910 werd de rozentuin aangelegd. In 1985
is de tuin in het kader van de parkrestauratie opnieuw
ingericht. Er zijn toen verschillende, deels oude, rozensoorten aangeplant.
14 Oranjerie
Hierin overwinteren de oranjeboompjes en andere
vorstgevoelige kuipplanten. De oranjerie werd in 1945
ernstig beschadigd en moest na de Tweede Wereldoorlog worden afgebroken. In 1990 is hij herbouwd. In de
zomer kunt u hier terecht voor een drankje en hapje.
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Aangelijnd toegestaan.
Adres
Kasteel en park Rosendael,
Rosendael 1, 6891 DA Rozendaal (Gld)
Toegankelijkheid
Park en kasteel Rosendael zijn geopend van
1 april t/m 31 oktober. Voor openingstijden
en toegangsprijzen kunt u kijken op
www.glk.nl of bellen met (026) 364 46 45.
De paden in het park zijn ook geschikt voor
rolstoelen en kinderwagens.

Rozendaal
Bereikbaarheid
Openbaar vervoer
Vanaf station Arnhem buslijn 21,
halte Kerklaan in Rozendaal.

Inlichtingen bij de OV Reisinformatie,
tel. 0900-9292 of www.9292.nl.
Eigen vervoer
A12 Utrecht-Arnhem, knooppunt Velperbroek, afslag Velp. Borden Velp volgen en
daarna borden Rozendaal aanhouden.

Geldersch Landschap & Kasteelen
Postbus 7005
6801 HA Arnhem
Telefoon (026) 355 25 55
(kantooruren)
info@glk.nl

Word ook donateur!
Kijk op www.glk.nl
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