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brede hemel. Nu een koninkrijk 
voor een zadel! www.osterburg.de 
Het stadspark en het bij een 
landgoed behorende park 
Briest in Tangerhütte zijn een 
uitstapje vanuit Tangermünde 
altijd waard. Nog meer fraaie 
tuinen in de Altmark worden 
door de bezitters op verschil-
lende weekends in het jaar 
open gesteld. Een feest voor 
iedereen met een passie voor 
groen in bloei.  
www.gartenlandschaft-altmark.de

Droomtuinen in de stad

De hoofdstad Magdeburg ver-
rast met een groene boulevard 
met een historische parkcom-
plex langs de Elbe. Daarbij kan 
je ver kijken – van de Herren-
krug met het Elbauenpark 
tot de torens van de groene 
citadel® van Magdeburg, het 
Romaanse klooster van Onze 
Lieve Vrouw en de Gotische 
dom. www.magdeburg-tourist.de 
Onder de burchtruïne Giebi-
chensteen liggen de droomtui-
nen van Halle aan de oever van 
de Saale. Je zou haast denken 
dat je een heel andere stad ziet, 
zo romantisch is de vroegere 
tuin van het aartsbisdom, de 
Amtsgarten, met zijn kleine 
paadjes en het dichterparadijs 
in Reichardts Garten. Slechts 
van verre is het rumoer van de 
stad te horen, Georg Friedrich 
Händel componeerde er de 
muziek bij. www.halle-tourist.de

Parken en tuinen kunnen ons betoveren, ze 
nemen ons mee op een reisje richting paradijs. 
Zo’n reis kan kort of lang zijn – in elk geval is 
het altijd een genot. 

Ook al kijken we vaak vol 
verlangen naar de bloeiende 
en geurige oasen in Italië, 
Frankrijk of Engeland – al dit 
moois ligt zo dichtbij!!  
www.vakantieland-saksen-anhalt.de

43 keer godenspijs

43 historische park- en 
tuincomplexen behoren 
intussen tot het initiatief 
van de droomtuinen, de droomtuinen, van de 
deelstaat Saksen-Anhalt. Met veel liefde en 
grote zorgvuldigheid zijn ze door mensen met 
kennis van zaken gekozen uit meer dan 1000 
parken en groengebieden tussen Elbe, Harz en 
Saale die onder monumentenzorg vallen. De 
meesten zijn in de afgelopen jaren op basis 
van historische documentatie gerestaureerd 
en in ere hersteld. 

Zo’n 2 miljoen bezoekers per jaar laten zich 
de gelegenheid niet ontgaan; ze laten het oog 
strelen en komen tot rust.  
www.gartentraeume-sachsen-anhalt.info

De kroon op het werk

Hoogtepunt bij de start of de finale van zo’n 
reis vol droomtuinen door Saksen-Anhalt zijn 
de 7 tuincomplexen van het tuinenrijk ofte-
wel het Gartenreich Dessau-Wörlitz dat als 
“Erfgoed van de mensheid” in 2000 is geadeld 
door de UNESCO. Van heinde en verre komen 
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Wij danken voor de bijdrage van  
de Sparkassen in Saksen-Anhalt:

DROOMTUINEN –  
HISTORISCHE PARKEN EN TUINEN

de liefhebbers van dit unieke cultuurlandschap 
hierop af, ze kunnen niet genoeg krijgen van het 
feit dat in Wörlitz schoonheid en nut worden 
gecombineerd. Of, zoals Johann Wolfgang von 

Goethe de spijker op de kop 
sloeg in zijn brief aan Charlotte 
von Stein: “Gisteravond, toen 
we door de meertjes, kanalen 
en bosjes slopen, heeft mij 
zeer getroffen hoe de goden 
het de vorst hebben gegund 
om zijn droom om zich heen 
werkelijkheid te laten worden.” 
Die droom van een tuin had hij 
op 14 mei 1778.  
www.gartenreich.com

Droomtuinen beleven met al je zintuigen

De droomtuinen heten hun bezoekers welkom 
– met interessante rondleidingen, fantasierijke 
feesten, onvergetelijke concerten, exquisiete 
lezingen, spannende tentoonstellingen – en 
er gebeurt nog veel meer in de schaduw van 
oude bomen of in de feestzalen van een oud 
slot of een herenhuis op een landgoed. Bij zo’n 
600 events per jaar is er voor iedereen wel iets 
van zijn of haar gading bij! www.gartentraeu-
me-sachsen-anhalt.info

TIPS 
VOOR UITSTAPJES EN REIZEN

Droomtuinen in het  
Harzgebergte

Voor de grootste rozencollectie 
ter wereld hoeft u niet de halve 
wereld rond te vliegen. Want 
er zijn meer dan 8300 soorten 
rozen te vinden in het Euro-
pa-Rosarium Sangerhausen.
www.europa-rosarium.de
Wernigerode is de meest be-
zochte stad van Saksen-Anhalt. 
Hoog boven de oplichtende 
rode daken troont het slot, de 
bijbehorende tuinen nodigen 
uit tot wandelen en ontspan-
nen. En vanuit de terrassentui-
nen heb je het  beste zicht op 
de Brocken.  
www.wernigerode-tourismus.de
Wie zijn reis door de Harz te 
voet of op de fiets even stijlvol 
wil onderbreken om door de 
groene meesterwerken van 
de tuinbouwkunst te flaneren, 
die vindt hier nog veel meer 
stijlvolle mogelijkheden: www.
harzinfo.de 

Droomtuinen voor 
lekkerbekken

Het vriendelijke zuiden van 
Saksen-Anhalt wordt geken-
merkt door Duitslands kleinste 
en fijnste wijnbouwgebied. 
Langs de Saale en de Unstrut 
rijpen echter niet alleen druiven 
voor wijn, voor Riesling en 
Burgunder. Architecten en 
tuinlieden hebben juist op deze 
plek sporen achtergelaten, het 
is een genot om dat te ontdek-
ken. Slot Burgscheidungen is 
majesteitelijk. Niet wijn maar 
bier was er destijds opgeslagen 
in de optimaal op tempera-
tuur gehouden “onderaartse 
Zeitz”. Boven, in het slotpark 
Moritzburg Zeitz, kan je tussen 
bloeiende pracht genieten van 
de warme zon. www.zeitz.de  
En Umberto Eco weet het heel 
zeker – als hij mocht kiezen zou 
Uta von Ballenstedt de mooiste 
vrouw uit de Middeleeuwen 

Saksen-Anhalt is rijk aan cultuur. Sinds de vondst van de Hemelschijf van Nebra staat vast dat 
deze regio in het midden van Duitsland niet pas in de Middeleeuwen is opgevallen door indruk-
wekkende paltsen en domkerken, burchten en kloosters. De mijlpalen van de Romaanse Route, 
de Hemelsroute en de droomtuinen nemen u mee op hun routes – een tijdreis door zo’n 5.000 
jaar Duitse en Europese geschiedenis.

zijn. In de dom van Naumburg 
kan je haar betovering nog 
steeds voelen. Betoverend is 
ook de historische tuin van de 
dom.  
www.vereinigtedomstifter.de
Overigens – mocht u tussen al 
het wijnproeven en de regio-
nale heerlijkheden door nog 
zin hebben om meer te zien, 
dan raden we u met een goed 
geweten de fiets- en wandelpa-
den langs Saale en Unstrut aan. 
Of een spetterende paddeltour 
voor de zoetwaterkapiteins. 
www.saale-unstrut-tourismus.de

Droomtuinen in  
de Altmark

Het tuinenlandschap tussen 
Gardelegen en Tangermünde is 
vermoedelijk de idylle op weg 
naar het paradijs. Opwindend 
relaxed is dit mooie stille land. 
Wie een unieke stadswal rond-
om het historische centrum 
wil leren kennen kan natuurlijk 
altijd even doorreizen naar 
Lucca in de Toscana. Of je raapt 
al je nieuwsgierigheid bijeen 
en gunt jezelf een zomerse 
wandeling op de stadswal rond 
Gardelegen. www.gardelegen.info
Betoverd lijkt het slotpark 
Krumke. Langs de paden staan 
boomreuzen en oeroude heg-
gen, ze geven telkens weer een 
doorkijkje vrij naar spelende 
veulentjes tegen een stralend 

LITERATUURTIPS

Nog meer attractieve droomtuinen-events en reistips 
vindt u in de jaarlijks geactualiseerde flyer „Garten-
träume-Höhepunkte“ en in de droomtuinen-reisgids 
(ISBN: 978-3-89923-335-3) 
Te bestellen via: Gartenträume – 
Historische Parks in Sachsen-Anhalt e. V. 
Tessenowstraße 3, D-39114 Magdeburg,
tel.  + 49 391 5934252
fax  + 49 391 5934317
info@gartentraeume-sachsen-anhalt.info
www.gartentraeume-sachsen-anhalt.info

Een attractief aanbod voor reizen naar  
Saksen-Anhalt vindt u hier.
tel. + 49 391 56899 - 80
tourismus@img-sachsen-anhalt.de, 
www.sachsen-anhalt-tourismus.de

GARTENTRÄUME

Historische Parks in Sachsen-Anhalt

www.gartentraeume-sachsen-anhalt.de

	

Höhepunkte	 2015

EEN NETWERK VAN DROOMTUINEN 
IN SAKSEN-ANHALT EN DUITSLAND

De regio-ANHALT-WITTENBERG is de moeite waard: 
4 plekken met UNESCO-werelderfgoed in een kring 
van 35 km! www.luther-bauhaus-gartenreich.de. 

LUTHER | BAUHAUS | GARTENREICH: 
Wereldcultuur zover het oog reikt. 

Tuininitiatieven uit heel de Bonds-
republiek vormen het tuinennet 
– het Gartennetz – Duitsland. De 
droomtuinen – Saksen-Anhalt 
staan daarbij model voor een 

succesvolle combinatie van monumentenzorg op 
het gebied van tuinen en parken en van toerisme. 
www.gartennetz-deutschland.de

Droomtuinen – Saksen-Anhalt in het 
Duitse Gartennetz. 

INFO

DE DAG VAN DE PARKEN EN TUINEN VAN DE  
HELE BONDSREPUBLIEK jaarlijks in juni 
www.gartentraeume-sachsen-anhalt.info

“DROOMTUINEN – HISTORISCHE PARKEN IN SAKSEN-ANHALT”: DE MEEST GELIEFDE PLEKJES IN SAKSEN-ANHALT

MET SPOREN VAN BAROKKE 
PRACHT

MET WERELDBEROEMDE 
LANDSCHAPPEN

MET EEN VEELHEID AAN  
BOTANISCHE DETAILS

Adres: Schnappelberg 6, D-38889 Blankenburg (Harz), openingstijden: het kleine slot (Toerist- en Kurinformatie: ma t/m za  
10 – 17 uur, mei t/m okt. verder zo/feestdagen 14 – 17 uur, het grote slot: febr. t/m dec. di t/m zo 10 – 16 uur, rondleidingen:  
slottuinen: mei t/m okt. zo 14 uur, rondleidingen bij maanlicht: mei t/m okt. wo 21 uur, andere rondleidingen op aanvraag,  
tel. + 49 3944 2898, groot slot: maart t/m dec. za 14 – 16 uur en op aanvraag, horeca: eetgelegenheden, hotels en pensions in het 
park en de directe omgeving, informatie: tel. + 49 3944 2898, www.blankenburg.de, www.rettung-schloss-blankenburg.de

Het aanzicht van deze tuinen 
straalt ons tegemoet, zieht 
brengt en zorgt ervoor dat 
we diep onder de indruk zijn 
van deze plekken. Zonder dat 
we ons daarvan bewust zijn, 
bevleugelen barokke parken 
onze fantasie – we zijn op 
tijdreis naar de 17de en 18de 
eeuw … in de wel doordachte, 
bijna geometrisch aangeleg-
de tuinen heeft het vorstelij-
ke paar gasten uitgenodigd 

voor zomerse genoegens. Op 
de crèmekleurige wegen wan-
delen ze in brokaat en zijde. 

Waterassen verzorgen 
spuitende fonteinen, de 
verkoelende druppels be-
landen op de daarom heen 
gelegen beeldhouwwerken 
van buxushout. De wijze 
en geduldige handen van 
tuinlieden zorgden ervoor dat 
daar ronde bollen, kegels en 
andere curiosa uit groeiden. 

Tot het kunstzinnige hand-
schrift van de Barok hoort 
altijd ook een eigen wereld 
met beeldhouwwerken van 
steen tussen boom en bloei-
ende planten. Zo is het dus 
geen wonder dat ook goden 
en nimfen een goede indruk 
willen maken. 

De parken van de droom-
tuinen met hun barokke 
vormgeving getuigen ook 
vandaag de dag van de crea-
tiviteit en kwaliteit waar we 
ook bijna 300 jaar later nog 
steeds van genieten.

Ze zijn iets heel bijzonders. Ook nu zijn de parkanlagen, die 
sporen van barokke pracht vertonen, nog steeds te herkennen 
aan het “Ah” en “Oh” van de bezoekers.

BL A NK ENBURG (H A R Z)

SLOT EN SLOTTUINEN BLANKENBURG

In de directe nabijheid van het historische cen-
trum bevindt zich het ca. 107 ha grote ensem-
ble van de Blankenburgse slottuinen. Boven 
het “Kleine Slot” ligt de barokke terrassentuin 
met zijn bruisende wateras. Daar sluiten de 
bergtuinen met het theehuis, de bovenmolen 
en het “Grote Slot” op aan. De modern vorm-
gegeven fazantentuin, het landschappelijke 
slotpark en de dierentuin ronden dit unieke 
ensemble af.

Adres: Parkstraße, D-06800 Raguhn/Jeßnitz, OT Altjeßnitz, openingstijden: maart t/m 31. okt. ma t/m vr 9 – 20 uur, za/zo  
en feestdagen 10 – 20 uur, sluiting kassa: 18 uur, in de wintermaanden gesloten, met entree, rondleidingen: op aanvraag,  
tel. + 49 3494 78158, horeca: Café am Gutspark, tel. + 49 3494 669650, informatie: tel. + 49 3494 78158,  
www.irrgarten-altjessnitz.de

A LT JESSNI TZ

LABYRINTH IN HET PARK VAN LANDGOED ALTJESSNITZ

In het midden van de 18de eeuw ontstond in 
het park van het landgoed Altjeßnitz het oud-
ste en grootste historische labyrinth van Duits-
land. Er zijn zo’n 200 mogelijkheden om het 
middelpunt daarvan te bereiken. De labyrinth 
is ingebed in een 4 hectare groot landschaps-
park. De bij het park behorende veldsteenkerk 
uit de 12de eeuw is omgeven door schilderach-
tige houtpartijen. Mogelijkheden om te spelen 
en te picknicken nodigen uit tot een uitstapje 
voor het hele gezin.

Hier heeft vorst Leopold III. 
Friedrich Franz von Anhalt-Des-
sau zijn droom waargemaakt. 
Nog altijd gefascineerd door 
de indrukken die hij bij zijn reis 
naar Engeland had opgedaan, 
liet hij al in de tweede helft 
van de 18de eeuw een project 
plannen dat het landschap van 
Wörlitz tussen Elbe en Mulde 
opnieuw vorm gaf, terwijl 
het voor de bewoners beter 
bruikbaar werd. Het tuinenrijk 

Gartenreich Dessau-Wörlitz dat 
daardoor ontstond is een uniek 
cultuurlandschap, tegenwoor-
dig “erfgoed van de mensheid”. 

Sinds 250 jaar nodigt Wör-
litz uit om op het altijd al vrij 
toegankelijke terrein zinnelijke 
ervaring op te doen en de ge-
oefende blik vrij te maken voor 
wat wezenlijke schoonheid 
is. Hier ligt de bron van alle 
landschapskunst in Duitsland. 
en natuurlijk ook het voorbeeld 

dat voor een groot aantal 
parkcomplexen in het huidige 
Saksen-Anhalt is gevolgd. 

Na de periode van de ba-
roktuinen was er met name in 
het begin van de 19de eeuw een 
stroming waarbij veel parken 
een nieuwe vorm kregen. Daar-
bij ontstonden “begaanbare 
landschapsschilderijen” met 
bijzondere zichtassen tussen 
gebouwen, beeldhouwwer-
ken en tuinarchitectonische 
elementen. Het park kreeg een 
filosofische dimensie.

Zoals bijna altijd is de waarheid heel simpel: Wie de oorsprong 
van alle landschapsparken in de Engelse stijl op het Europese 
continent wil zien, moet in Wörlitz gaan kijken.

BA LLENST EDT

SLOT EN SLOTPARK BALLENSTEDT

Adres: Schlossplatz, D-06493 Ballenstedt, openingstijden: het park is het hele jaar vrij toegankelijk, slot: nov. t/m april  
di t/m zo 10 – 16 uur, mei t/m okt. di t/m vr 10 – 16 uur, za/zo 10 – 17 uur, rondleidingen: op aanvraag, tel. + 49 39483 82556,  
horeca: restaurant “Klosterstuben”, tel. + 49 39483 97660, slothotel “Großer Gasthof”, tel. + 49 39483 510, Cafeteria Mar-
stall, tel. + 49 39483 18939, informatie: tel. + 49 39483 263 of 979098,  
www.ballenstedt.de

Als een belangrijk voorbeeld van tuinkunst van 
de 18de en 19de eeuw omlijst het 29 ha grote 
park het laatbarokke slotcomplex van Ballen-
stedt. Een voortreffelijk element in het park is 
de in het landschapspark ingebedde formele 
wateras in de stijl van Italiaanse villatuinen, 
geplant door Peter Joseph Lenné. Een beziens-
waardigheid zijn bovendien de gerestaureerde 
slotmolen en de gietijzeren leeuw van Gott-
fried Schadow. Een attractief uitzicht op het 
park en het landschap van het Harzgebergte 
daaromheen zijn mogelijk vanuit de bewaard 
gebleven slottoren.

Adres: Schlossstraße, D-06712 Zeitz, openingstijden: Park: 1. april t/m 31. okt. dagelijks 10 – 18 uur, met entree,  
Museum/slot Moritzburg: di t/m zo 10 – 17 uur, met entree, Dom St. Peter en Paul: ma t/m za 10 – 17 uur, zo 13 – 18 uur, 
rondleidingen: op aanvraag, horeca: slot-restaurant Moritzburg, tel. + 49 3441 6889927, Brauhaus & Schnitzelschmiede  
tel. + 49 3441 2292237, informatie: tel. + 49 3441 68800,  
www.kultur-zeitz.de

ZEI TZ

SLOT EN SLOTPARK MORITZBURG

Het slot uit de tijd van de vroege barok vormt 
met de gotische dom en de resten van de 
vestingwerken een opvallend ensemble. Het 
aangrenzende slotpark, het terrein van de Lan-
desgartenschau in Zeitz uit 2004, zorgt met al 
zijn variatie voor enthousiasme. Je kunt er o.a. 
een Orangerie met een barokparterre ontdek-
ken, een Lustgarten, een Engels landschaps-
park, een Japanse tuin en een royaal opgezet-
te avontuurlijke wereld voor de kinderen.

De bij ons bezoekers zo 
belangrijke eerste blik op 
een historisch tuincomplex 
is beslissend voor liefde en 
sympathie. Die blik blijft 
hangen bij een machtige 
bloedbeuk op een malse 
groene wei. Of de eerste 
kleurenroes van narcissen 
en tulpen in de lente. En de 
zachtroze, wijnrood en stra-
lend wit oplichtende, heerlijk 
geurende rozenbloesems in 
de zomer. In dit natuurlijk 

aandoende, kunstig inge-
richte landschapspark staan 
ook prachtexemplaren van 
bomen en heggen, waaraan 
je tot je verbazing goed kunt 
zien dat ze al een eeuw oud 
zijn. 

Maar – je moet er wel 
even de tijd voor nemen en 
goed kijken om het bos als 
geheel te herkennen tussen 
louter bomen, bloeiwijzen en 
blaren. Tere zonnestralen in 
het eerste lentezonnetje, een 

overweldigende tevreden-
heid op lome zomerdagen en 
een vleugje stille melancho-
lie tussen de herfstnevels. 
Een groot aantal zoekende 
blikken blijft haken in de 
tuinen en parken die deel 
uitmaken van de droomtui-
nen – voor de bezoekers is 
dat een ware vreugde. En, 
zoals zo vaak in ons leven, 
moeten we naar menig park 
herhaaldelijk kijken voor een 
eerste verliefdheid uitmondt 
in een diepe vertrouwdheid.

Wat zouden parken en tuinen zijn zonder bloemen en zeldza-
me botanische vondsten? Niets! Ze zouden er niet eens zijn. 

het Europa-Rosarium in Sangerhausen

 SA NGER H AUSEN 
EUROPA-ROSARIUM SANGERHAUSEN

Adres: Am Rosengarten 2a, D-06526 Sangerhausen, openingstijden: tweede weekend van april t/m 31. okt. 9 – 18 uur,  
mei t/m sept. 9 – 19 uur, juni t/m aug. 9 – 20 uur, met entree, rondleidingen: op aanvraag, droomtuinenladen: zie  
openingstijden, buiten de periode Ma – Vr 10 – 17 uur, horeca: restaurant “Zur Schwarzen Rose” en Eiscafé Pavillon,  
tel. + 49 3464 589810, informatie: tel. + 49 3464  19433, www.europa-rosarium.de

Tussen het zuidelijke Harzgebergte en de berg 
de Kyffhäuser ligt het rijk van de koningin van 
de bloemen: het Europa-Rosarium, de grootste 
collectie rozen ter wereld. In 1903 is het aange-
legd door botanike en rozenvrienden aange-
legd en omvat tegenwoordig meer dan 8500 
rozensoorten op een oppervlak van 12,5 ha. Een 
rozenpracht van de oudheid tot de moderne 
tijd dingt bij een schoonheidswedstrijd om de 
gunst van gasten uit de hele wereld. Royaal 
parkcomplex, schilderachtige vijvers, paviljoens 
en siertuinen maken het bezoek in elk jaargetij-
de tot een heel bijzondere gebeurtenis.

EN AL DAT MOOIS LIGT ZO DICHTBIJ!

www.luther-bauhaus-gartenreich.de

HUNDISBURG  SLOT EN BAROKKE TUIN  
HUNDISBURG, LANDSCHAFTSPARK ALTHALDENSLEBEN

Adres: Schloss, D-39343 Hundisburg, openingstijden: het park is het hele jaar vrij toegankelijk, slotwinke: di t/m do  
13 – 16 uur, za en zo 11 – 16 uur (in het seizoen tot 18 uur), tentoonstelling in het slot: eind maart t/m eind Okt. zo 14 – 17 uur, 
met entree, rondleidingen: openbare rondleiding zondags 14 uur, verder op aanvraag, tel. + 49 3904 462431,  
horeca: restaurant & slotcafé, tel. + 49 3904 462804, www.schloss-hundisburg.de

Slot Hundisburg vormt met zijn barokke tuin 
en het daarbij aansluitende landschapspark 
een groot ensemble met meer dan regionale 
betekenis. Het eindigt bij het 2 km verder weg 
gelegen klooster Althaldensleben. De pracht 
en praal van de barokke tuin, de omvang en 
de landschappelijke schoonheid van het park 
alsmede meer dan 150 in- en uitheemse soor-
ten hout lokken in elk jaargetijde bezoekers. 
Het slot heeft een groot cultureel aanbod en 
hoogwaardige muzikale evenementen.

Herrenkrugpark: Herrenkrugstraße, D-39114 Magdeburg, openingstijden: het park is het hele jaar vrij toegankelijk, 
rondleidingen: op aanvraag, tel. + 49 391 8380401, horeca: Herrenkrug Parkhotel, tel. + 49 391 85080, informatie:  
tel. + 49 391 19433, www.magdeburg-tourist.de; Elbauenpark: Tessenowstraße 7, D-39114 Magdeburg, openingstijden: 
het hele jaar, met entree, Millenniumtoren: april t/m okt. di – zo geopend, Vlinderhuis: het hele jaar, di – zo geopend, 
horeca: al naar gelang het seizoen, informatie en rondleidingen: tel. + 49 391 593450, www.elbauenpark.de 

M AGDEBURG

HERRENKRUGPARK EN ELBAUENPARK AAN DE ELBE

Het Herrenkrugpark is het oudste parkencom-
plex van Magdeburg en al bijna 200 jaar een 
geliefd uitstapje voor de mensen die er in de 
buurt wonen. Het Elbauenpark is geopend ter 
gelegenheid van de 25ste Bundesgartenschau 
in 1999. Het attractieve park met zijn moge-
lijkheden voor vrije tijd en ontspanning,  zijn 
gevarieerde tuinarchitectuur en het grote 
aanbod van activiteiten op het gebied van 
vrije tijd, sport en spel en cultuur, de Milenni-
umtoren en het vlinderhuis.

Adres: Klostergarten 6, D-38871 Drübeck, openingstijden: tuinen: het hele jaar vrij toegankelijk, kerk St. Vitus: 6.30  –  19 uur, ma t/m za  
18 uur avonddienst, rondleidingen: april t/m okt. di – za 14 uur, zo/feestdagen 11 en 14 uur, nov. t/m maart op aanvraag, groepsrondlei-
dingen en rondleidingen met kostuum op aanvraag, tel. + 49 39452 94307, horeca: Café in het Gärtnerhaus, (s avonds Weinstube) tel. 
+ 49 39452 94304, kloosterkeuken (Anm.), tel. + 49 39452 94330, informatie: tel. + 49 39452 94330, www.kloster-druebeck.de

DRÜBECK

KLOOSTER UND KLOOSTERTUINEN DRÜBECK

Rond om de Romaanse kloosterkerk St. Vitus 
en de bijbehorende kloostergebouwen – te-
genwoordig o.a. een conferentieoord – lig-
gen de tuinen van het klooster Drübeck. Het 
grootste deel is aangelegd in de 18de eeuw. De 
kloosterhof met een bijna 300-jarige linde-
boom, de bevallige rozentuin, de bloeiende 
kruidentuin of de meditatieve tuinen van de 
dames die vroeger in dit sticht verbleven bie-
den een plek voor ontmoetingen, bezinning 
en het genieten van de tuin.

WÖR LI TZ (Behorend bij het Gartenreich Dessau-Wörlitz)

HET COMPLEX VAN WÖRLITZ 

Adres: D-06786 Wörlitz, openingstijden: het park is het hele jaar vrij toegankelijk, slot: april en okt. di t/m zo en feestdagen  
10 – 17 uur, mei t/m sept. di t/m zo en feestdagen 10 – 18 uur, Gotisches Haus: april en okt. za/zo en feestdagen 10 – 17 uur,  
mei t/m sept. di t/m zo en feestdagen 10 – 18 uur, 2015 bij de Cranachtentoonstelling langere openingstijden, rondleidingen:  
op aanvraag, tel. + 49 34905 31009, horeca: eetgelegenheid in het Küchengebäude, tel. + 49 34905 22338, informatie:  
tel. + 49 340 646150 en + 49 34905 31005, www.gartenreich.com, www.woerlitz-information.de

Met de Wörlitzer parken, het kunstige hoog-
tepunt van het Gartenreich Dessau-Wörlitz, 
ontstond een compleet kunstwerk, dat de vorm-
geving van de tuin en de architectuur in tot dan 
toe niet gekende harmonie verenigde. De tuin 
geldt als inbegrip van de Verlichting in Duitsland. 
Vanaf 1764 liet Leopold III. Friedrich Franz von 
Anhalt-Dessau (1740 – 1817) de landschapstuin 
in Engelse stijl aanleggen. Van het begin af aan 
waren de Wörlitzer tuinen voor iedereen vrij 
toegankelijk, zodat het kleine vorstendom het 
reisdoel van bekende tijdgenoten werd – en een 
voorbeeld voor veel latere parkcomplexen.

Adres: slotcomplex, D-38855 Wernigerode, openingstijden: de parken zijn het hele jaar vrij toegankelijk, slot (terrassentuinen: 
mei t/m okt. 10 – 18 uur, nov. t/m april di t/m vr 10 – 16 uur, za/zo en feestdagen 10 – 18 uur, rondleidingen: tuinen: op aan-
vraag, tel. + 49 3943  5537835, slot: op aanvraag, tel. + 49 3943 553030, horeca: slotcafé, tel. + 49 3943 553044,  
informatie: tel. + 49 3943 5537835 en 553030, www.wernigerode-tourismus.de

W ER NIGERODE

SLOT EN SLOTTUINEN WERNIGERODE

De slottuinen in Wernigerode omvatten de vroe-
gere vorstelijke dierentuin met de oppervlakte-
monument het kastanjebosje, de Lustgarten en de 
terrassentuinen bij het slot. De bloeiende terrassen 
zijn vanaf 1870 als architectuurtuin aangelegd en 
bieden een uniek uitzicht op de Harz. In de Lustgar-
ten, een landschapspark, zijn nog een groot aantal 
relicten van zijn vroegere barokke vormgeving te 
vinden, zoals de Leeuwenpoort of de Orangerie. In 
hun variatie spiegelen deze slottuinen de tuinar-
chitectonische ontwikkelingsgeschiedenis van de 
formele baroktuin via landschapstuinen tot en met 
de historistische hoge tuinen.

GOET HESTA D BA D L AUCH

HISTORISCHE KURANLAGEN UND GOETHE-THEATER

Adres: Parkstraße 18, D-06246 Goethestadt Bad Lauchstädt, openingstijden: het hele jaar vrij toegankelijk,  
rondleidingen: april t/m okt. di t/m zo en feestdagen  10.30 uur, 14 en 16 uur, nov. t/m maart na aanmelding,  
rondleidingen in vreemde talen op aanvraag, tel. + 49 34635 78228, horeca: restaurant “Lauchstedter  
Gaststuben”, tel. + 49 34635 20353, informatie: tel. + 49 34635 7820,  
www.goethe-theater.com

Het complex van bouwwerken en tuinen is van 
1776 tot 1787 gecreëerd door de bouwmeester 
van het sticht Johann Wilhelm Chryselius uit 
Merseburg. Parkvijvers, paviljoens, kuurzaal, 
in vorm behouden boomalleen en colonnaden 
kenmerken het aantrekkelijke oostelijke deel 
van het complex. Het rustige westelijke deel 
van het park is landschappelijk vorm gegeven. 
Het historische kuuroord omvatte het meer 
dan 200 jaar oude Goethetheater.

1

DE H A NSESTA D OST ER BURG IN DE A LTM A R K

SLOT EN SLOTPARK KRUMKE

Adres: Parkstraße, D-39606 Hansestadt Osterburg / Ortsteil Krumke, openingstijden: het park is het  
hele jaar vrij toegankelijk, rondleidingen: op aanvraag, horeca: Café Kavaliershaus Krumke, tel. + 49 3937 2239405,  
informatie: tel. + 49 3937 895012, www.osterburg.de

Een verguld smeedijzeren poort heet de gasten 
welkom in slotpark Krumke. Het schilderach-
tige landschapspark rond om het neogotische 
slot beherbergt een groot aantal relicten uit 
de vroegere barokke periode. Daartoe beho-
ren ook het Cavaliershuis, het steenkabinet, 
de Orangerie, talrijke beeldhouwwerken en 
de beroemde rund 400 jaar oude buxushaag. 
Betoverende lentebloeiers, rhododendrons en 
fraaie herfstkleuren maken het park bijzonder 
attractief.

Verborgen schatten in Duitsland
De Harz – waar UNESCO Werelderfgoed 
geschiedenis schrijft

Harzer Tourismusverband e.V.  ∙  Tel. +49 5321 34040  ∙  info@harzinfo.de  ∙  http://nl.harzinfo.de

Eisleben – de geboorteplaats van de 
reformator Maarten Luther

Het watermanagementsysteem 
‘Oberharzer Wasserwirtschaft‘
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De stifstkerk St. Servatii in Quedlinburg

De ‘Kaiserpfalz‘ – het keizerlijke paleis – van Goslar
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slot en baroktuin Hundisburg, landschapspark Althaldensleben het Gartenreich Dessau-Wörlitz

VAKANTIELAND
SAKSEN-ANHALT.
NU INFORMEREN! 
NU BOEKEN!
Saksen-Anhalt verlokt met de mogelijkheid om zowel cultuur als natuur te ervaren. De Romaanse 
Route brengt ons naar de Middeleeuwen; parken nodigen u in het kader van de droomtuinen uit om 
op uw gemak in tuinen rond te kijken. Op de plek waar Luther destijds woonde en werkte leeft de 
geschiedenis van de Reformatie nog steeds, en de Hemelsroute verrassen met sensationele archeolo-
gische vondsten. Actieve vakantiegangers kunnen zich ontspannen in unieke landschappen. 

Of u van puut natuur houdt of het buitenzijn wilt 
combineren met cultuur – inspiratie vindt u bij 
www.sachsen-anhalt-tourismus.de. We adviseren 
u graag persoonlijk. Even bellen, een fax of email 
sturen, en we staan voor u klaar.

INVESTITIONS- UND 
MARKETINGGESELLSCHAFT
SACHSEN-ANHALT MBH 
tel. + 49 391 56899 - 80
fax + 49 391 56899 - 51
(Mo bis Do 9.00 – 17.00 uur; Fr 9.00 – 16.00 uur)

tourismus@img-sachsen-anhalt.de
www.vakantieland-saksen-anhalt.de
www.luther-erleben.de
www.naturfreude-erleben.de 

www.vakantieland-saksen-anhalt.de

DROOMTUINEN – HISTORISCHE 
PARKEN IN SAKSEN-ANHALT

OVERZICHTSKAART

informatie over trein en bussen
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Adres: : Roseburg, D-06493 Ballenstedt/OT Rieder, openingstijden: apr. t/m okt. 9 – 18 uur, nov. t/m maart 10 – 17 uur, met 
entree, rondleidingen: op aanvraag, horeca: Burg-Café Roseburg tel. + 49 176 56715342, Burgcafe-Roseburg@gmx.de,  
informatie: tel. + 49 152 59718974, www.roseburg-gartentraeume.de, www.roseburg-harz.de,  
www.facebook.com/Roseburg.Harz

BA LLENST EDT /  ORTST EIL R IEDER 
ROSEBURG

De Roseburcht is in 1907 gebouwd als een 
middeleeuwse burcht. In het complex wurden 
Gartengestaltungen uit verschillende eeuwen 
zitiert. Behalve een imposante wateras en 
een mausoleum mit uitzichttoren behoren 
bruggen, trappen, balustraden, Plastiken en 
mosaïken tot de inrichting van het sprookjes-
achtige park.

GA R DELEGEN 
STADSWALLEN GARDELEGEN

Adres: D-39638 Hansestadt Gardelegen, openingstijden: het complex is het hele jaar vrij toegankelijk,  
rondleidingen: op aanvraag, horeca: in de buurt van de stadswal en in het historische centrum, informatie:  
tel. + 49 3907 42266, www.gardelegen.info

De stadswallen zijn ontstaan uit 
oude verdedigingswerken en vormen sinds de 19de 
eeuw de “groene ring” rond om het middeleeuwse 
stadcentrum van Gardelegen. Een meer dan 2,5 km 
lange en meer dan 120 jaar oude Lindenallee loopt 
langs goed verzorgde tuincomplexen, de rozentuin 
– Rosengarten – en de bewaard gebleven delen van 
de middeleeuwse stadsmuur, met o. a. de beroem-
de poort, het Salzwedeler Tor.

TA NGER HÜ T T E 
STADTPARK TANGERHÜTTE

Adres: Birkholzer Chaussee, D-39517 Tangerhütte, openingstijden: het park is het hele jaar vrij toegankelijk,  
het nieuwe slot is alleen geopend bij speciale evenementen, rondleidingen: op aanvraag, tel. + 49 172 3245286 of  
tel. + 49 3935 28236, informatie: tel. + 49 172 3245286, tel. + 49 3935 28236, www.tangerhuette.de

Het idyllische park is in 1870 door fabri-
kanten Wagenführ en Von Arnim aangelegd. Het 
kent bijzonderheden als het rondel met van een 
deksel voorziene vazen, het mausoleum en een 
indrukwekkende kunstmatige waterval. Je wordt 
er door het Nieuwe Slot met pracht en praal be-
groet. Een kleinood is het gegoten paviljoen van 
de wereldtentoonstelling in Parijs in 1889 waar 
het een onderscheiding kreeg.

TA NGER HÜ T T E 
HERENHUIS EN LANDGOEDSPARK BRIEST

Adres: Lindenplatz 5, D-39517 Tangerhütte, openingstijden: het park is het hele jaar openbaar toegankelijk,  
rondleidingen: op aanvraag bij het Förderverein Schloss Briest (Tangerhütte) e. V., tel. + 49 179 6768881,  
marenvb@web.de, informatie: tel. + 49 179 6768881, marenvb@web.de

Bij het oude stamslot van de familie Von 
Bismarck in Briest behoren een gesloten boerderij 
op het landgoed, een Renaissanceslot, een burcht-
gracht, een kapel en een landschapspark. Het in de 
19de eeuw onstane park is volgens de plannen van 
Christian Schaumburg voorzien van een schilder-
achtige vijver, brede weiden, groepen eiken en 
aangrenzende velden en bossen. Het park wordt 
momenteel opgeknapt.

H A R BK E 
SLOT EN SLOTPARK HARBKE

Adres: August-Bebel-Straße, D-39365 Harbke, openingstijden: het park is het hele jaar vrij toegankelijk,  
rondleidingen: op aanvraag, horeca: Orangerie-Café (mei t/m okt., za, zo en feestdagen), tel. + 49 171 5748796,  
informatie: tel. + 49 39406 203 of + 49 170 1426742, www.gemeinde-harbke.de

De oorspronkelijk ooit barokke Lust-
garten is vanaf 1760 veranderd in een ca.  
6 ha groot landschapspark. In die tijd had de wilde 
boomkweek, de Harbkische Wilde Baumzucht als 
bovenregionale plantenleverancier bijzondere 
betekenis. Waardevol hout uit die tijd is tot op de 
dag van vandaag de dag bewaard gebleven. De in 
neogotische stijl gebouwde Orangerie is tegen-
woordig coulisse voor concerten en café.

M AGDEBURG 
STADPARK ROTEHORN AAN DE ELBE

Adres: Heinrich-Heine-Platz, D-39114 Magdeburg, openingstijden: het park is het hele jaar vrij toegankelijk,  
rondleidingen: op aanvraag tel. + 49 391 8380401, horeca: Café im Fort XII, tel. + 49 391 5693755, restaurant “Le Frog”,  
tel. + 49 391 5313556, fietsstoomboot Württemberg, tel. + 49 391 5628992, informatie: tel. + 49 391  19433,  
www.magdeburg-tourist.de

Het royale landschapspark 
Rotehorn ligt midden in Magdeburg op een 
eilandje in de Elbe en biedt met zijn uitgestrekte 
oppervlak met weiden en houtsoorten uitsteken-
de mogelijkheden voor ontspanning en vrijetijd. 
Vanuit de uitzichtstoren heb je prachtig zicht 
op het parklandschap. Het Adolf-Mittag-meer 
nodigt ertoe uit om een gemoedelijk bootstocht-
je te maken.

M AGDEBURG 
DE KLOOSTERBERGTUIN AAN DE ELBE EN DE KASSEN VAN GRUSON

Adres: Schönebecker Straße, D-39104 Magdeburg, openingstijden: het park is het hele jaar vrij toegankelijk, Kassen:  
di t/m zo 9 – 17 uur, met entree, rondleidingen: op aanvraag, tel. + 49 391 8380401 (Park) of tel. + 49 391 4042910  
(Kassen), horeca: Elbe-Landhuis, tel. + 49 391 4006770, informatie: tel. + 49 391 19433,  
www.magdeburg-tourist.de

Peter Joseph Lenné legde aan de oever van de 
Elbe vanaf 1825 met de kloosterbergtuin de 
allereerste volkstuin in Duitstalig gebied aan. 
Voor het landschappelijk vormgegeven park zijn 
de bijzondere houtsoorten en een gerestaure-
erde vijver kenmerkend. Op het terrein staan de 
kassen van Gruson uit 1895 met een uitgebreide 
collectie planten.

Adres: D-06449 Aschersleben, openingstijden: alle tuinen/parken zijn het hele jaar vrij toegankelijk, rondleidingen:  
op aanvraag, horeca: een divers aanbod in het stad, informatie: tel. + 49 3473 8409440 , www.aschersleben-tourismus.de

ASCHERSLEBEN 
TUINEN EN PARKEN IN ASCHERSLEBEN

In hartje stad maken de 
gevarieerde tuinen en parken indruk. Promena-
des, een oppervlak met fonteinen en speelvelden 
zorgen voor leven in de brouwerij. Het romanti-
sche stadspark overtuigd met een oud bomen-
bestand, een plantenbibliotheek, een modern ge-
beeldhouwde globus en het Rosarium. Langs de 
verdedigingswerken van de stad rondt de groene 
Promenadering het historische centrum af.

Adres: Degenershausen, D-06543 Falkenstein / Harz, openingstijden: het park is het hele jaar vrij toegankelijk,  
rondleidingen: op aanvraag, horeca: Café-Tuin “Zum Forsthaus”, tel. + 49 34743 61437 of + 49 170 6445691, informatie:  
tel. + 49 34743 53681, www.landschaftspark-degenershausen.de 

DEGENERSH AUSEN 
LANDSCHAPSPARK DEGENERHAUSEN

Het 12 ha grote landschapspark is een dendro-
logisch kleinood met meer dan 175 soorten 
in- en uitheemse houtsoorten. Het complex 
omvat markante individuele bomen, bloeiende 
weiden en een kleine vijver. Bezienswaardig 
zijn de 16 m hoge, witte obelisk en de vaste-
planten-tuin met internationale plantenteelt.

Adres: Schlossstraße, D-06785 Oranienbaum, openingstijden: het park is het hele jaar vrij toegankelijk, slot: april en okt. 
za/zo feestdagen 10 – 17 uur, mei t/m sept. di t/m zo 10 – 18 uur, 2015 door Restauratie-Werkzaamheden uitsluitend in mei 
t/m sept. geopend. rondleidingen: op aanvraag, horeca: zomercafé in de Orangerie, informatie:  
tel. + 49 340 646150 und 19433, www.gartenreich.com, www.dessau-rosslau-tourismus.de

OR A NIENBAUM (Behorend bij het Gartenreich Dessau-Wörlitz) 
SLOT EN SLOTTUIN ORANIENBAUM

Oranienbaum is een vroeg en belangrijk Duits ba-
rokensemble, gebouwd door de Nederlandse prin-
ses Henriette Catharina, een dochter van Frederik 
Hendrik. Het royale barokke park maakt indruk met 
zijn grote verzamelijk citrusplanten die in de winter 
in een van de langste Orangeriën in Europa zijn 
ondergebracht. De Engels-Chinesische tuin geldt 
als de enige die in Duitsland bewaard is gebleven.

M ERSEBURG 
DOM, SLOT EN SLOTTUIN MERSEBURG AAN DE SAALE

Adres: Oberaltenburg, D-06217 Merseburg, openingstijden: het park is het hele jaar vrij toegankelijk, slot: maart t/m okt. 9 – 18 uur, 
nov. t/m feb. 10 – 16 uur, Dom: maart t/m okt. ma t/m za 9 – 18 uur, zo/feestdagen 12 – 18 uur, nov.  t/m feb. ma t/m za 10 – 16 uur,  
zo/feestdagen 12 – 16 uur, met entree, rondleidingen: op aanvraag, tel. + 49 3461  2 4170, slot: Zo en feestdagen 14 uur,  
tel. + 49 3461 401318, horeca: Radisson Blu Hotel, tel. + 49 3461 45200, informatie: tel. + 49 3461 214170, www.merseburg.de

Boven de stad troont de bouwgroep van slot en 
dom in Merseburg met zijn torens en fassaden. 
De bijbehorende slottuin is oorspronkelijk als 
barokke Lustgarten gedacht en later door Peter 
Joseph Lenné landschappelijk vormgegeven. 
Het werd in 1968 opnieuw ingericht in een re-
gelmatige stijl. Het park biedt een bezienswaar-
dig uitzicht op dom, slot en de Saale.

BURGSCHEIDUNGEN 
SLOT EN SLOTPARK BURGSCHEIDUNGEN AAN DE UNSTRUT

Adres: Schlossbergstraße 56, D-06636 Laucha OT Burgscheidungen, openingstijden: het park het hele jaar vrij  
toegankelijk, rondleidingen: april t/m sept. za/zo 14 uur, verder op aanvraag, horeca: café-restaurant “Gräfin Cosel” met 
Biergarten, informatie: tel. + 49 1805 372836 (0,14 EUR/minin het Duitse vaste net, mobieltarief kan afwijken),  
www.schloss-burgscheidungen.de

Boven het dal van de Unstrut is het imposante 
barokslot Burgscheidungen te zien. Beslissend 
voor de unieke uitstraling van het complex is de 
berghelling bij het slot die er met symmetrische 
paden, beeldhouwwerken, gesnoeide bomen en 
een grot uitziet als een Italiaans tuinterras. Aan 
de voet van de helling is een landschappelijk 
vormgegeven tuingedeelte.

Adres: Reinharz 87, D-06905 Bad Schmiedeberg, openingstijden: het park is het hele jaar vrij toegankelijk, rondleidingen: slot: 
za/zo 14 en 15 uur, sonst op aanvraag, horeca: slotcafé “Graf Löser”, tel. + 49 34925 79309, informatie: tel. + 49 34925 71786 en 
+ 49 160 95041758, www.schloss-reinharz.de 

BA D SCH M IEDEBERG 
SLOT EN SLOTPARK REINHARZ

Het barokke waterslot Reinharz ontstond eind 
van de 17de eeuw. Vanaf 1850 is het vroegere 
barokke park landschappelijk vormgegeven; er 
kwam een wei met een coulisse van individu-
ele bomen en groepen houtsoorten. Bijzonder 
is in de huidige vormgeving de ca. 120 m lange 
vroegere beukenlaan, die tegenwoordig een 
allee is geworden.

Adres: D-06786 Vockerode, openingstijden: het complex is het hele jaar vrij toegankelijk,  
informatie: tel. + 49  340 646150 en 19433, www.gartenreich.com, www.dessau-rosslau-tourismus.de

VOCK ERODE (Behorend bij het Gartenreich Dessau-Wörlitz) 
DE SIEGLITZER BERG AAN DE ELBE

Na 1777 liet vorst Franz in de bocht van de Elbe 
ten westen van Vockerode een “Waldpark” aanleg-
gen. Het was de bedoeling om een “geordende 
wildernis” te creëren. Tot de tuin, die de natuurlijke 
boomgroei in de vormgeving betrekt, behoren 
eveneens kleine architectonische objecten en 
monumenten. Kunstvol vormgegeven toegangs-
poorten markeren de ingangen van het complex. 
De Solitude wordt momenteel weer opgebouwd.

MÖCK ER N 
SLOT WENDGRÄBEN MET PARK

Adres: Wendgräbener Chaussee 1, D-39279 Wendgräben, rondleidingen: op aanvraag,  
tel. +  49 39245 9520, tel. + 49 173 2031654, horeca: in het slot, tel. + 49 39245 9520 (reservering aanbevolen),  
informatie: tel. + 49 39245 952351

Als vroeger herenhuis is slot Wendgräben in 
1910 gebouwd in de stijl van de Engelse land-
huizen. Het park is een paradevoorbeeld van 
een landhuispark uit de vroege 20ste eeuw. Een 
wezenlijk kenmerk is de van het slot uitgaande 
noord-zuid-as die ervoor zorgt dat het slot van 
verre zichtbaar is.

 1 Slot en slotpark Krumke, Osterburg
 2 Stadswallen Gardelegen
 3 Stadpark Tangerhütte
 4  Herenhuis en park van het landgoed Briest,  

Tangerhütte
 5 Herenhuis en park van het landgoed Seggerde
 6 Slot en slotpark Harbke
 7  Slot en baroktuin Hundisburg en  

landschapspark Althaldensleben
 8  Herrenkrugpark en Elbauenpark  

aan de Elbe, Magdeburg
 9 Stadpark Rotehorn aan de Elbe, Magdeburg
	10  Klosterbergetuin aan de Elbe en  

de kassen van Gruson, Magdeburg
	11 Slot Wendgräben met park, Möckern
	12 Klooster en kloostertuinen Drübeck
 13 Slot en slottuinen Wernigerode
	14 Landschapspark Spiegelsberge, Halberstadt
 15 Slot en slottuinen Blankenburg (Harz)
 16 De tuinen van het sticht, Quedlinburg
	17 Roseburg, Rieder
 18 Slot en slotpark Ballenstedt
 19 Tuinen en parken in Aschersleben
 20 Landschapspark Degenershausen
 21 Slot en slottuin Stolberg
 22 Europa-Rosarium Sangerhausen
 23 Slot en slotpark Köthen

De tuincomplexen van het tuinenrijk Garten- 
reich Dessau-Wörlitz (UNESCO-werelderfgoed)
	24  Slot en slottuin Mosigkau,  

Dessau
	25  Het Kühnauer landschapspark, slot en  

slottuin Großkühnau, Dessau
	26  Slot Georgium, de Georgentuin en  

de Beckerbruch aan de Elbe, Dessau
	27 Slot en park Luisium, Dessau
	28 De Sieglitzer Berg aan de Elbe, Vockerode
	29 De tuincomplexen in Wörlitz
	30 Slot en slottuin Oranienbaum

 31 Slot en slotpark Reinharz
 32 Labyrinth in het park van landgoed Altjeßnitz
 33 Landschapspark Goitzsche, Pouch
	34 Slot en slotpark Ostrau
 35 Reichardts tuinen, Halle (Saale)
 36 De Amtsgarten aan de Saale, Halle (Saale)
	37 De botanische tuin, Halle (Saale)
 38 Slot en park Dieskau
	39  Het historische kuuroordcomplex en het  

Goethetheater Bad Lauchstädt
	40 Dom, slot en slottuin Merseburg aan de Saale
 41  Slot en slotpark Burgscheidungen  

aan de Unstrut
	42 Dom en domtuin Naumburg
 43 Slot en slotpark Moritzburg, Zeitz

Green Flag Award – de prijs voor verzorg-
de en met het oog op de bezoeker inge-
richte, professioneel gemanagde parken.

DROOMTUINEN – HISTORISCHE PARKEN IN SAKSEN-ANHALT

Saksen-Anhalt ligt in het hart van Duitsland 
en grenst aan Niedersaksen, Thüringen, Sak-
sen en Brandenburg. Vanuit de hoofdstaat 
van deze deelstaat, Magdeburg, zijn het 150 
km naar Berlin, 280 km naar Hamburg, 420 
km naar Frankfurt/Main en 225 km naar 
Frankfurt/Oder. Halle aan de Saale in Sak-
sen-Anhalt en Leipzig in Saksen dat nog geen 
40 km verder weg ligt, profiteren allebei van 
de Airport Leipzig/Halle. De autowegen A2, 
A9, A14 und A38, goed uitgebouwde provinci-
ale wegen, een van de dichtste spoornetten 
in Europa en een goed functionerend streek-
vervoer zorgen in Saksen-Anhalt voor korte 

DE VERKEERSVERBINDINGEN MET FIETS,  
AUTO, BUS RESP. TREIN OF VLIEGTUIG.

Adres: op het schiereiland ten noordwesten van de plaats, D-06774 Pouch, openingstijden: het schiereiland Pouch is het 
hele jaar vrij toegankelijk, informatie: tel. + 49 3493 9292920, www.goitzsche-tourismus.de (Goitzsche Tourismus GmbH)

POUCH 
LANDSCHAPSPARK GOITZSCHE

In het kader van de EXPO 2000 
ontstond in een landschap bij Bitterfeld dat 
resteerde na bergbouw het grootste landschaps-
kunstproject ter wereld: “Goitzsche Land-Art”. 
Het omvat een groot aantal projecten van inter-
nationale kunstenaars die een onvergelijkelijk, 
modern landschapsbeeld hebben geschapen. 
De 25 km2 grote Goitzschesee biedt een groot 
aantal mogelijkheden voor watersport.

Adres: Schloßstraße 11, D-06193 Petersberg / OT Ostrau, openingstijden: het park is het hele jaar vrij toegankelijk,  
rondleidingen: op aanvraag, tel. + 49 34600 20507 en tel. + 49 174 3433440, horeca: in het stadje: Landgasthaus Ostrau,  
tel. + 49 34600 20427, informatie: tel. + 49 34600 25642, www.ostrau.de, www.gemeinde-petersberg.de

PET ERSBERG / ORTST EIL OST R AU 
SLOT EN SLOTPARK OSTRAU

Het park van barokslot Ostrau is in 1764 aan-
gelegd als Lustwald en maakt tot de dag van 
vandaag indruk door een grote hoeveelheid 
uitheemse houtsoorten. Door het park lopen 
sloten en vijvers. Gedenkstenen en graven her-
inneren aan de eigenaren van het park, de fa-
milie Von Veltheim. Op de 2 km lange rondweg 
biedt het park schitterende ontdekkingen.

en makkelijk te overbruggen afstanden naar alle 
bezienswaardigheden.

INSA – De informatie voor trein en bus:  
het Duitse vaste net + 49 391 5363180  
www.insa.de

Motto: Die Bahn macht mobil. 
www.bahn.de/sachsen-anhalt 

Het meenemen van fietsen is in Saksen-Anhalt 
gratis in alle treinen van RE en RB alsmede in de 
S-Bahn (capaciteit gelimiteerd). 

NAUM BURG (SA A LE) 
DE DOM EN DE DOMTUIN VAN NAUMBURG

Adres: Domplatz 16/17, D-06618 Naumburg, openingstijden: dom en domtuin: maart t/m okt. ma t/m za 9 – 18 uur,  
zo/feestdagen 11 – 18 uur, nov. t/m febr. ma t/m za 10 – 16 uur, zo/feestdagen 12 – 16 uur, met entree, mogelijke beperkin-
gen bij slecht weer, rondleidingen: dom: dagelijks verschillende rondleidingen; tuinen: op aanvraag, informatie:  
tel. + 49 3445 2301133, www.naumburger-dom.de

De tot juli 2011 gereconstrueerde en opnieuw 
vormgegeven Naumburger domtuin combineert 
oude vijvers, bastions van de middeleeuwse immuni-
teitsmuur, een tuin om in te wandelen en een tuin bij 
de Zwinger alsmede de unieke “Tuin van de Meester 
van Naumburg”. Daar kunnen de bezoekers de plan-
ten ontdekken die de beroemde beeldhouwer in de 
dom zo opmerkelijk natuurgetrouw heeft afgebeeld.

Adres: Schlossplatz, D-06184 Kabelsketal, openingstijden: het park is het hele jaar vrij toegankelijk, rondleidingen: Park:  
op aanvraag, tel. + 49 345 58299181, slot: op aanvraag, horeca: restaurant-café “Schloss Dieskau”, tel. + 49 345 6830683,  
Hotel “Haus am Park”, tel. + 49 345 5800566 informatie: tel. + 49 345 58299181, www.park-dieskau.de, www.schloss-dieskau.de

K A BELSK ETA L 
SLOT EN PARK DIESKAU

Het 67 ha grote complex ontstond 1778 – 1784 
als uitgebreid landschapspark, dat geken-
merkt wordt door een aantal vijvers. Een groot 
aantal beeldhouwwerken en kleine architectu-
urobjecten zijn een  het geliefde park. Tot het 
ensemble behoren bovendien het oorspronke-
lijk in Renaissancestijl gebouwde slot en de in 
barokke stijl gerestaureerde kerk St. Anna.

Adres: Am Kirchtor 3, D-06108 Halle (Saale), openingstijden: april t/m okt. ma t/m vr 14 – 18 uur, za/zo/ feestdagen  
10 – 18 uur, met entree, rondleidingen: op aanvraag, tel. + 49 345 5526229, informatie: tel. + 49 345 5526271,  
www.stadtmarketing-halle.de, www.biologie.uni-halle.de/bot/boga

H A LLE (SA A LE) 
BOTANISCHE TUIN

De botanische tuin van de Universiteit Halle 
is al meer dan 300 jaar oud. Hij was de eerste 
in zijn soort in Pruisen. Behalve de gedeeltelijk 
nog historische huizen zijn de verschillende 
collecties planten in het vrije veld de moeite 
waard. Op het terrein staat bovendien een ster-
rewacht uit 1787/88 die door de architect van 
het Brandenburger Tor in Berlijn is gebouwd.

Adres: Seebener Straße, D-06114 Halle (Saale), openingstijden: het park is het hele jaar toegankelijk, rondleidingen: op 
aanvraag, tel. + 49 345 1229984, horeca: Objekt 5, tel. + 49 345 47823367, Gasthof zum Moor, tel. + 49 345 5200033,  
informatie: tel. + 49 345 1229984, www.stadtmarketing-halle.de

H A LLE (SA A LE) 
DE AMTSGARTEN

De Amtsgarten behoort tot de oudste tuin-
complexen in de stad Halle. Het ontstaan 
ervan gaat terug op de tijd van de Barok. Het 
complex straalt een rustige, sfeer uit. Bij-
zonderheden van de tuin zijn de thematisch 
verschillend aangelegde tuinterrassen en het 
schitterende uitzicht vanaf op het dal van de 
Saale vanaf de Römerberg.

Adres: Seebener / Wittekindstraße, D-06114 Halle (Saale), openingstijden: Het park is het hele jaar vrij toegankelijk,  
rondleidingen: op aanvraag, informatie: tel. + 49 345 1229984, www.stadtmarketing-halle.de 

H A LLE (SA A LE) 
REICHARDTS TUINEN 

Als privétuin van de componist J. F. Reichardt 
eind van de 18de eeuw aangelegd in de stijl van 
een Engelse landschapstuin, is dit complex 
door gasten als Goethe en Novalis ver buiten 
de grenzen als “Herberg van de Romantiek” 
bekend geworden. Het charakteristische van de 
tuin vormt zijn net van paden en trappen, die 
langs een groot aantal monumenten leiden.

Adres: Burgkühnauer Allee, D-06844 Dessau-Roßlau, openingstijden: het park is het hele jaar vrij toegankelijk, Weinbergschlös-
schen: s. v. p. navragen, rondleidingen: op aanvraag, horeca: Haus Kühnau – Landgasthof zur Burg Reina, tel. + 49 340 617007, 
informatie: tel. + 49 340 646150, tel. + 49 340 2041442, www.gartenreich.com, www.dessau-rosslau-tourismus.de 

DESSAU-ROSSL AU (Behorend bij het Gartenreich Dessau-Wörlitz) 
KÜHNAUER LANDSCHAPSPARK, SLOT/SLOTTUIN GROSSKÜHNAU

Het Kühnauer landschapspark is in de vroege 
19de eeuw aangelegd bij de Kühnauer See. De 
wijnberg met stenen terrassen en het kleine slot 
op de wijnberg, het Weinbergschlösschen – een 
Italiaans aandoend landhuis – vormen qua vorm-
geving het hoogtepunt van het park. Onderdeel 
van het complex is ook het ensemble van slot en 
kerk van Großkühnau met een kleine slottuin.

Adres: Puschkinallee 100, D-06846 Dessau-Roßlau, openingstijden: het park is het hele jaar volledig toegankelijk, het slot is door 
restauratie vermoedelijk tot 2016 gesloten, tentoonstellingen in de Orangerie, rondleidingen: op aanvraag, tel. + 49 340 2041542, 
horeca: restaurant “Am Georgengarten”, tel. + 49 340 6611330, restaurant “Kornhaus”, tel. + 49 340 65019963, Waldschänke,  
tel. + 49 340  617203, informatie: tel. + 49 340 646150, tel. + 49 340 19433, www.gartenreich.com, www.dessau-rosslau-tourismus.de

DESSAU-ROSSL AU (Behorend bij het Gartenreich Dessau-Wörlitz) 
SLOT GEORGIUM, DE GEORGENTUIN EN BECKERBRUCH AAN DE ELBE

In de Georgengarten is het principe van de langzame 
overgang van de kunstig aangelegde landschapstuin 
naar het natuurlijke landschap indrukwekkend te 
zien. De ruïne van de Wallwitzburcht, het Elbepavil-
joen, de Rundtempel, het Fremdenhaus en het slot 
Georgium, waarin het museum van de Anhaltische 
Gemäldegalerie is ondergebracht, behoren tot de 
kenmerkende gebouwen van dit complex.

Adres: Schloss Luisium, D-06844 Dessau-Roßlau, openingstijden: het park is het hele jaar vrij toegankelijk, slot: april en okt. 
za/zo en feestdagen 10 – 17 uur, mei t/m sept. di t/m zo en feestdagen 10 – 18 uur, bezoek alleen mogelijk incl. rondleiding, 
rondleidingen: op aanvraag, tel. + 49 340 2183711, horeca: restaurant en café “Luisium”, tel. + 49 340 2164158, informatie:  
tel. + 49 340 646150, www.gartenreich.com, www.dessau-rosslau-tourismus.de 

DESSAU-ROSSL AU  (Behorend bij het Gartenreich Dessau-Wörlitz) 
SLOT EN PARK LUISUM

Het Luisium is een idylle – het park dat vorst 
Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau 
aan zijn vrouw Louise heeft gewijd. Het klassi-
cistische slot (1774 – 1778) is een meesterwerk 
van Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorff. 
De tuin wordt levendig door neogotische en 
klassicistische gebouwen alsmede grotten, 
gebouwde ruïnes en beeldhouwwerken.

Adres: Schlossplatz 5, D-06366 Köthen/Anhalt, openingstijden: het park is het hele jaar vrij toegankelijk, slot: di t/m zo  
10 – 17 uur, rondleidingen: op aanvraag, horeca: Café “Leopold”, tel. + 49 3496 3099715, informatie:  
tel. + 49 3496 216217, www.bachstadt-koethen.de

KÖT HEN/A NH A LT 
SLOT EN SLOTPARK KÖTHEN

De in de 17de eeuw in Italiaanse stijl aange-
legde slottuin is in de 19de eeuw omgevormd 
tot een landschapspark. Pregnante oude en 
zeldzame bomen, vroegbloeiers en een ro-
mantische slotgracht nodigen het hele jaar uit 
om rond om het slot te gaan wandelen. Sinds 
2012 zijn het wegsysteem en het houtbestand 
gesaneerd.

Adres: Schlossberg 1, D-06536 Südharz OT van de stad Stolberg, openingstijden: slot: di t/m vr 11 – 16 uur, za/zo/feestdagen 
11 – 17 uur, rondleidingen: slot: vr 20 uur, za 14 uur, voor groepen op aanvraag, horeca: april t/m okt. FRIWI-Café “Schloss- 
Terrasse” informatie: tel. + 49 34654 454 en 19433, www.stolberger-schloss.de, www.tourismus-suedharz.de 

STOLBERG (H A R Z) 
SLOT EN SLOTTUINEN STOLBERG

Tot de tuinen van slot Stolberg behoren de 
tuinterrassen en het parkbos. De tuinterrassen 
hebben verschillende fasen gekend – van barokke 
tuin via de aanleg van een landschap tot en met 
de formele tuin van de Moderne. Royale perken 
met vaste planten, een royaal waterbekken en 
een weids uitzicht over het landschap zijn ken-
merkend voor deze originele tuincreatie.

QUEDLINBURG 
STIFTSGARTEN QUEDLINBURG

Adres: Platz des Friedens, D-06484 Quedlinburg, openingstijden: het complex is het hele jaar vrij toegankelijk,  
rondleidingen: op aanvraag, tel. + 49 3946 905625, informatie: tel. + 49 3946 905625, tel. + 49 3946 905734,  
www.quedlinburg.de

De Brühl is in de 17de eeuw door de abdissen 
van het damessticht als barok Lustwäldchen 
ingericht en in de 18de eeuw uitgebreid met een 
landschapsdeel. Uniek is in de vroege zomer 
het het bloeien van daslook in de historische 
Jagdstern. De abdijtuin met zijn barokke hoofd-
as en waterbekken verbindt het centrum van 
Quedlinburg met het Brühlpark.

Adres: Spiegelsberge, D-38820 Halberstadt, openingstijden: het park is het hele jaar vrij toegankelijk, Tiergarten in  
de directe omgeving: mei t/m sept. 9 – 19 uur, okt. t/m apr. 9 – 17 uur, met entree, rondleidingen: op aanvraag,  
tel. + 49 3941 551815, horeca: Jachtslot Spiegelsberge, tel. + 49 3941 583995, Gästehaus Spiegelsberge, tel. + 49 3941 621914, 
informatie: tel. + 49 3941 551815, www.halberstadt.de

H A LBERSTA DT 
LANDSCHAPSPARK SPIEGELBERGE

Vanaf 1763 liet de deken van de dom E. L. Ch. 
Spiegel de huidige “Spiegelsberg” beplanten en 
vervolgens de architectuur van het park neer-
zetten, die typisch was voor een vroeg land-
schapspark. Bewaard gebleven zijn belangrijke 
gebouwen als het jachtslot met het oudste 
reusachtige wijnvat ter wereld, de uitzichttoren 
Belvedere en de Eremitage.

SEGGER DE 
LANDGOED MET HUIS EN PARK SEGGERDE

Adres: Gutshof 1, D-39356 Seggerde, openingstijden: het park is het hele jaar vrij toegankelijk, het herenhuis is alleen 
bij concerten geopend

Het landgoedcomplex met herenhuis en land-
schappelijk ingericht park uit de vroege 19de 
eeuw is net als vroeger nog steeds het centrum 
van Seggerde. Het afwisselen van water, wei-
den en bos met het zicht op de Orangerie en 
het vroegere palmenhuis maakt indruk.

Adres: Knobelsdorffallee 2 / 3, D-06847 Dessau-Roßlau, openingstijden: het park is het hele jaar vrij toegankelijk, slot: 
april en okt. za/zo en feestdagen 10 – 17 uur, mei t/m sept. di t/m zo en feestdagen 10 – 18 uur, bezoek alleen mogelijk incl. 
rondleiding, rondleidingen: op aanvraag, tel. + 49 340 521139, horeca: café en restaurant slot Mosigkau, tel. + 49 340 2164158, 
informatie: tel. + 49 340 646150 en 19433, www.gartenreich.com, www.dessau-rosslau-tourismus.de

DESSAU-ROSSL AU (Behorend bij het Gartenreich Dessau-Wörlitz) 
SLOT EN SLOTTUIN MOSIGKAU

Het aantrekkelijke slot – en tuincomplex van 
Mosigkau is gebouwd in de periode 1752 – 1757. 
In de bloeitijd van de Rococo ontstond een ge-
bouwen – en tuinomplex met landelijke charme 
en een onvergelijkelijke uitstraling. Het com-
plex behoort tegenwoordig tot de laatste nog 
voor een groot deel bewaard gebleven Roco-
co-ensembles in het midden van Duitsland.
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