
Herfstexcursie NRV Hamminkeln – Anholt 

Zaterdag 27 oktober 2018 

 

Programma 

 

09.45 – 10.15 u Ontvangst in Grenzenlust Arboretum 

10.15 – 11.45 u Rondleiding door Grenzenlust Arboretum 

11.45 – 12.15 u Rit naar Anholt   25 km 

12.15 – 13.15 u Lunch in Restaurant Schweitzer Häuschen 

13.15 – 14.45 u Rondleiding door Biotopenwildpark 

14.45 – 15.00 u Rit naar Schloss Anholt  2 km 

15.00 – 16.30 u Bezoek Schlosspark Anholt 

 

Adressen 

Grenzenlust Arboretum 

Bruchweg 4-6, 46499 Hammineln 

www.grenzenlust.de  

  

Biotopenwildpark Anholter Schweiz 

Pferdehorster Strasse 1, 46419 Isselburg-Vehlingen 

http://www.anholter-schweiz.de/nl/ 

 

Schloss Anholt 

Schloss 1, 46419, Isselburg- Anholt 

http://www.wasserburg-anholt.de/index.php/nl/het-park 

 

 

Route en Parkeren 

Naar Grenzenlust vanaf de grens bij Bergh Autoweg de  Autobahn  A3 volgen tot 

afslag no. 5, hier afslaan naar de Bundestrasse 473 richting Hamminkeln, na 1500 

meter bij de stoplichten in Hamminkeln linksaf de Brüner Strasse inslaan en na 150 

meter rechts de Bramhorst inslaan (u kunt het bord “Nur für anlieger frei” negeren 

omdat u aan deze straat moet zijn) de Bramhorst gaat na 100 meter over in de 

Bruchweg, deze nog  ca. 4 km volgen waarna u linksaf de smalle oprijlaan kunt 

inslaan en deze volgen naar de parkeerplaats bij het ontvangstgebouw van het 

Arboretum. 

Bij Anholter Schweiz en Schloss Anholt kan men parkeren op de daarvoor 

aangegeven plaatsen. 

 

Aanmelden en kosten 

Aanmelden voor deze excursie kan tot uiterlijk 22 oktober. 

Aanmelden kan bij de secretaris of bij Dick Seigers via mail: 

dick.diny.seigers@gmail.com   
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De kosten voor deze excursie bedragen 30,- Euro per persoon, dit is inclusief de 

rondleiding door het arboretum incl. koffie/thee bij aankomst, de lunch in het 

Schweizer Häuschen en de entrees voor de drie tuinen/parken. 

 

De tuinen 

Het landgoed Grenzenlust is sinds 1820 in het bezit van de familie Schmitz-von 

Mallinckrodt, de laatste eigenaar Harald Schmitz heeft het in de stichting 

Grenzenlust Arboretum ondergebracht en sinds 1990 is er begonnen met de 

uitbouw tot een arboretum in Engelse landschapsstijl en omvat thans een fraaie 

collectie bijzondere bomen. 

Het park omvat een oppervlakte van ca. 8 hectare waarop men 80 soorten coniferen, 

300 soorten loofbomen en 200 soorten heesters in herfstkleur kan bewonderen. 

Het Biotopenwildpark vindt zijn oorsprong in 1893 toen vorst Leopold zu Salm-

Salm als herinnering aan zijn huwelijksreis naar Zwitserland het landschap rond het 

Vierwoudstedenmeer liet kopiëren compleet met een Zwitsers chalet en 

rotslandschap. 

Het gesteente en hout werden vanuit Zwitserland per schip en paard-en-wagen naar 

Anholt vervoert, het moet een enorme klus zijn geweest gezien de hoeveelheid rotsen 

die hier is aangevoerd. 

Naar aanleiding van het 100 jarig bestaan werd de onder monumentenzorg staande 

Engelse tuin omgevormd en uitgebreid tot een 56 ha. groot biotopenwildpark met 6 

km goed begaanbare wandelwegen met voor deze streek karakteristieke 

landschapsvoorbeelden en grote biotopen voor vogels en dieren. 

Het slotpark van het Schloss Anholt is gelegen rond het indrukwekkende bakstenen 

waterslot dat een en al toren is, het is deels als hotel en deels als museum ingericht. 

Binnen de slotgracht liggen de fraaie tuinen die uitstekend zijn onderhouden en na 

1945 volledig zijn gerestaureerd, een brug leidt over de gracht naar een Hollandse 

eilandtuin uit 1700 die in 1966 een barok jasje heeft gekregen, sculpturen en vazen 

verfraaien deze eilandtuin. 

Rond de buitenste gracht ligt een omstreeks 1860 aangelegd landschapspark met een 

oppervlakte van 34 ha. aangelegd door een Engelsman, hier staat een mooie 

verzameling bomen. 

 

Dick Seigers 

 


