De Doornenburg pronkstuk
in landelijke ambiance
Kasteel Doornenburg is de trots van de gemeente
Lingewaard. Dit middeleeuwse kasteel ligt in een
landelijke omgeving langs het idyllische riviertje
De Linge. Ruime bekendheid kreeg het robuuste
kasteel door de opname van de televisieserie
Floris dat in 1969 een kijkdichtheid behaalde van
maar liefst 45 procent. Ook voor de nieuwste
bioscoopfilm kwam in 2003 een filmploeg graag
naar De Doornenburg. De avonturen van Floris
van Rosemondt zijn nog steeds zichtbaar op het
kindvriendelijke kasteel in Doornenburg.
De hoofdburcht is een blokvormig gebouw,
omgeven door een gracht. Het kasteel telt 9
woon- en verblijfruimtes. De ridderzaal en de
overwelfde kelders zijn typerend voor de middeleeuwse architectuur.
De uitgestrekte voorburcht wordt wel eens de
grootste en mooiste middeleeuwse van Nederland
genoemd. Achter de deuren van het poortgebouw en de stoere weermuren bevinden zich een

groot binnenplein. Rond het plein staat een
boerderij met een potstal, een kapel, de
Langeracktoren, koffiekamer en het woonhuis
van de kasteelbeheerder.
Om De Doornenburg liggen weilanden en boomgaarden met een totale oppervlakte van circa 8
hectare. Het extensieve onderhoud past uitstekend in het landschap van weleer. Binnen de verdedigingsmuren staat een boerderij die nog volop
in bedrijf is. Vandaar dat het kasteel uniek is in
Nederland. In de omliggende weilanden lopen
Lakenvelders.
De veeschuur is in 2003 verbouwd tot een potstal. Tijdens de verbouwingswerkzaamheden is
het een en ander aan archeologische waarde te
voorschijn gekomen. Zoals funderingen van een
segmentboog, een keermuurtje en resten van
oude poeren. Verder een prachtige waterput die
in oude glorie is opgemetseld.

Geschiedenis
De Doornenburg werd bewoond door zeven
geslachten: Van Doornick, Van Bylandt,
Van Homoet, Van Voorst, Van Aemstel,
Van Heemskerk en Van Bemmel.
De laatste bewoner was Maria Clara von Delwig,
barones van Bemmel. Zij is in 1847 op hoogbejaarde leeftijd overleden. Daarna was het kasteel
nog lange tijd in eigendom van de familie Van
der Heijden. Deze familie heeft het kasteel echter
nooit bewoond. Het gebouw raakte zelfs ernstig
in verval.
In 1936 kwam textielbaron J.H. van Heek in
beeld. De vermogend industrieel uit Enschede
richtte Stichting tot Behoud van den
Doornenburg op. Deze stichting kocht het kasteel
van de familie Van der Heijden. In 1937 begon
Jan van Heek aan de restauratie die in 1942
werd voltooid.
Veel plezier kreeg Van Heek niet van zijn restauratie. In het laatste half jaar van de Tweede
Wereldoorlog lag de Betuwe in de frontlinie.
Het kasteel deed dienst als hoofdkwartier van de
Duitsers. In januari en maart 1945 heeft de

Engelse luchtmacht het kasteel gebombardeerd.
Bij de eerste luchtaanval werden verschillende
gebouwen van de voorburcht verwoest. De tweede aanval was funest voor de burcht. Er bleef
één grote ruïne over.
Na de oorlog begon de stichting onder leiding
van Jan van Heek weer van voren af aan. Met
hulp van de overheid en verschillende particulieren heeft de stichting het kasteel geleidelijk aan
weer helemaal hersteld. In 1968 stond het
robuuste kasteel er in volle glorie bij. Een groot
gemak bij deze herbouw was dat de stichting
kon beschikken over de ervaringen die ze bij de
eerste restauratie had opgedaan. Bovendien
waren veel bouwlieden zowel bij de eerste als de
tweede restauratieklus aanwezig.
Het kasteel heeft na de tweede restauratie een
museale functie gekregen. Bovendien wordt de
hoofdburcht gebruikt voor het houden van besloten feesten en culturele evenementen.
De kapel wordt gebruikt om huwelijken te sluiten
zowel wettelijk als kerkelijk.

Bezichtiging kasteel
Van 1 april tot 1 november worden er zondags
reguliere rondleidingen gegeven. Van juli tot en
met augustus is het kasteel ook te bezichtigen op
dinsdag, woensdag en donderdag. In de herfsten kerstvakantie worden er speciale rondleidingen
gegeven. Tijdens het seizoen is ook de koffiekamer open. De cateraar voorziet u graag van koffie/thee of een drankje.
Enthousiaste en goed geïnformeerde gidsen staan
voor u klaar. Dit team zal u graag het een en
ander vertellen over de geschiedenis van het
kasteel en leefgewoontes in de Middeleeuwen.
Een leuk onderdeel is het harnas passen en een
bezoek aan de educatieve Floriszolder. Een rondleiding duurt circa 5 kwartier. Voor exacte data
en tijden zie de website.
Voor groepsafspraken en educatieve programma’s
voor scholen kunt u het gehele jaar terecht.
Rondleidingen voor kinderfeestjes zijn op de
woensdagmiddag in de periode van september
tot en met juni. Reserveren is noodzakelijk. Het
binnenplein is overigens het gehele jaar door gratis
toegankelijk. Maandag is het kasteel gesloten.

Voor meer informatie kijk op de website
www.kasteeldoornenburg.nl. U kunt ook contact
opnemen met de kasteelbeheerder.
Telefoon 0481-421456 of
info@kasteeldoornenburg.nl

Routebeschrijving
Doornenburg ligt tussen Arnhem en Nijmegen.
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Met de auto bereikbaar via de A15.
Aan het einde van deze rijksweg is het nog circa
10 kilometer naar het kasteel.
De route naar De Doornenburg is duidelijk met
bewegwijzering van de ANWB aangegeven.
Het openbaar vervoer van Connexxion rijdt
lijn 33 vanaf de stations in Arnhem en Nijmegen
naar Doornenburg.
Van maandag tot en met zaterdag is er een
halfuurdienst. Zondag éénuurdienst.
Voor meer informatie:
openbaar vervoer reisinformatie van Connexxion:
0900-9292.

Ontdek het zelf en kom een dag naar de
gemeente Lingewaard.
Het is beslist de moeite waard!
Voor inlichtingen kan men contact opnemen
met het toeristisch recreatief informatiepunt
(Trip) van de gemeente Lingewaard.
Telefoon 026-3260453
E-mail toerinfo@lingewaard.nl

