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www.schloesser-und-gaerten.de /en

KASTEEL EN KASTEELTUIN  
SCHWETZINGEN

ROUTEBESCHRIJVING

Op ca. 10 minuten lopen van het station Schwetzingen.
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DE ZOMERRESIDENTIE VAN DE KEURVORSTEN VAN DE PFALZ

Of het nu de weelderige pracht van de kersen- en appelbloesem 
in de lente is, het diepgroene loof en de bonte bloemperken in de 
zomer, de kleurrijke bladeren in de herfst of de serene rust in de 
winter, in ieder jaargetijde ademt de tuin van kasteel Schwetzingen 
weer een andere bijzondere sfeer uit. Het is een meesterwerk van de 
tuinkunst uit de 18e eeuw. Hij wordt zowel gekenmerkt door met 
geometrische nauwkeurigheid gestructureerde elementen van de 
Franse traditie als door een schijnbaar vrije landschapsplanning 
volgens de Engelse traditie. Gebouwen als de Minervatempel en 
de Tempel der Waldbotanik (tempel van de bosbotanica) en de 
beelden die er zijn opgesteld, onderstrepen het karakter van de 
verschillende delen van de tuin. 

Prachtige halfcirkelvormige gebouwen maken het fraaie geheel 
compleet. Het kasteel was de zomerresidentie van keurvorst Carl 
Theodor. Binnen in het kasteel zijn op de eerste etage veel kost-
baarheden te zien, o. a. Frankenthaler porselein. Op de tweede 
etage bevinden zich de authentiek gemeubileerde, met handbedrukt 
behang gedecoreerde vertrekken die oorspronkelijk werden ingericht 
voor rijksgravin Luise Karoline von Hochberg. 

Om te beantwoorden aan het destijds heersende ideaal van een 
kunstminnend muzenhof, werden hier tal van muziekevenementen 
gehouden – een traditie die nog altijd voortleeft in het Schwetzinger 
Festival en het Mozartfestival.

    Elegant: de formele, Franse tuin vormt het centrale  
deel van de kasteeltuin
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INFORMATIE OVER AL ONZE MONUMENTEN

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

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

UNIEKE TUIN VAN EUROPESE BETEKENIS



Kasteel Schwetzingen werd rond 1350 gebouwd als een kleine 
ridderlijke waterburcht en bereikte het hoogtepunt van zijn rijke 
en afwisselende geschiedenis onder de regering van keurvorst Carl 
Theodor von der Pfalz (1724 – 1799). Zijn huidige vorm kreeg 
het kasteel dankzij keurvorst Johann Wilhelm, die het vanaf 1697 
liet verbouwen en met twee nieuwe vleugels aanzienlijk vergrootte. 

EEN GEZAMENLIJK WERKSTUK VAN PROMINENTE KUNSTENAARS

Onder keurvorst Carl Theodor beleefde kasteel Schwetzingen zijn 
hoogtijdagen. Hij gaf belangrijke tuinarchitecten uit zijn tijd zoals 
Nicolas de Pigage en later ook Friedrich Ludwig von Sckell opdracht 
om de tuin te ontwerpen. Zij begonnen in 1749 met de realisering 
van het grote project en brachten in samenwerking met de meest 

vooraanstaande kunstenaars een totaalkunstwerk van buitengewone 
schoonheid en veelzijdigheid tot stand. Het centrale tuingedeelte met 
halfcirkelvormige gebouwen, wandelgangen en een cirkelvormige 
tuinparterre wordt gekenmerkt door strakke wiskundige patronen 
en een volledig symmetrische en regelmatige vormgeving. Aan het 
einde van de 18e eeuw werd de barokke tuin uitgebreid met land-
schappelijke elementen – het zogenaamde ‘Arborium Theodoricum’ 
is een van de eerste in Duitsland gerealiseerde naar Engels voorbeeld. 

BAROKKE BLOESEMPRACHT EN VREEMDE WERELDEN

De kasteeltuin van Schwetzingen is een cultuurmonument van Euro-
pese betekenis: meer dan 100 beelden kenmerken het prachtige en 
steeds weer verrassende ontwerp. Pittoreske bouwwerken nemen de 
bezoeker mee naar verre en vreemde werelden. De ‘Apollotempel’ 
toont de Griekse god van het licht en de kunst ten in een vrij-
staande ronde tempel terwijl hij de lier bespeelt. Bezienswaardig 
is ook het badhuis, een klein prieeltje met een eigen tuin dat is 
gebouwd in de stijl van een Italiaanse villa. In de ‘Turkse tuin’ van 
het park tenslotte bevindt zich de tuinmoskee van Nicolas de Pigage – 
het enige bouwwerk van dit type dat tegenwoordig nog in een Euro-
pese tuin te vinden is. Het gebouw uit de late barok met zijn vele 
oriëntaalse elementen had echter een puur decoratieve en geen reli-
gieuze functie. 

    De Mercuriustempel is het jongste gebouw in de tuin en is 
bouwtechnisch georiënteerd op een Romeinse graftoren

    Uitzicht vanaf de Arionfontein op het hoofdgebouw: De kern 
van het kasteel was oorspronkelijk een ridderlijke waterburcht

CULTUREEL HOOGTEPUNT

De kamers van het kasteel zijn ingericht met meubels uit de 18e 
eeuw en vroege 19e eeuw. Het keurvorstelijke hoftheater in het 
noordelijke halfcirkelvormige gebouw is een hoogtepunt van het 
kasteel. In dit zogenaamde ‘rococotheater’ worden ook nu nog 
voorstellingen gegeven. Het is het oudste in rangen onderverdeelde 
theater in Europa dat nog altijd behouden is gebleven. 

    Bezienswaardig in de halfcirkelvormige gebouwen: het prachtige 
slottheater en het lapidarium met de kostbare originelen van de
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Kasteel Schwetzingen (Schloss 
Schwetzingen) is vooral vanwege 

de schoonheid en harmonie van zijn 
kasteeltuin beroemd tot ver buiten 
de grenzen van Baden-Württemberg. 
De veelzijdigheid kan tot op de  
dag van vandaag in originele staat 
worden bewonderd.
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OPENINGSTIJDEN 28-3-2021 – 30-10-2021   
27-3-2022 – 29-10-2022

T/M 27-3-2021, VANAF 
31-10-2021 T/M 26-3-2022, 
VANAF 30-10-2022

KASTEELTUIN Ma t/m zo 9:00 – 20:00 uur;
laatste toegang 19:30 uur

Ma t/m zo 9:00 – 17:00 uur;
laatste toegang 16:30 uur; 
24 en 31-12 9:00 –  
13:00 uur; 25-12 gesloten

KASTEEL Bezichtiging alleen mogelijk met rondleiding; 24, 25 en  
31-12 gesloten; het rococotheater is alleen te bezichtigen  
op een speciale rondleiding; zie de homepage voor meer 
informatie en voor de betreffende data

RONDLEIDINGEN 28-3-2021 – 30-10-2021   
27-3-2022 – 29-10-2022

T/M 27-3-2021, VANAF 
31-10-2021 T/M 26-3-2022, 
VANAF 30-10-2022

KASTEELTUIN Za, zo en op feestdagen  
15:00 uur

Geen rondleidingen

KASTEEL Ma t/m vr ieder uur van 
11:00 – 16:00 uur; za, zo en 
op feestdagen ieder uur van 
10:30 – 17:00 uur; 
Rondleiding in het Engels: za, 
zo en op feestdagen 14:15 uur

Vr 14:00 uur;
za, zo en op feestdagen 
11:00, 13:30 en 15:00 uur  

Rondleiding in het Duits; groepsrondleidingen en rondleidingen 
in buitenlandse talen op afspraak; speciale rondleidingen volgens 
het online-programma en op afspraak

TOEGANG 28-3-2021 – 30-10-2021   
27-3-2022 – 29-10-2022

T/M 27-3-2021, VANAF 
31-10-2021 T/M 26-3-2022, 
VANAF 30-10-2022

KASTEEL OF KASTEELTUIN (incl. rondleiding; ’s winters geen rondleiding door de tuin)
Volwassenen 
Met korting 
Gezinnen 
Groepen (20 personen)

€ 10,00 
€ 5,00 
€ 25,00
€ 9,00 (p.p.)

€ 8,00 
€ 4,00 
€ 20,00
€ 7,20 (p.p.)

KASTEELTUIN
Volwassenen 
Met korting 
Gezinnen 
Groepen (20 personen)

€ 7,00 
€ 3,50 
€ 17,50
€ 6,30 (p.p.)

€ 5,00 
€ 2,50 
€ 12,50
€ 4,50 (p.p.)

JAARKAART KASTEELTUIN
Volwassenen 
Met korting

€ 30,00 
€ 15,00

€ 30,00 
€ 15,00

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

BEZOEKERSINFORMATIE

CONTACT EN INFORMATIE
KASTEEL EN KASTEELTUIN SCHWETZINGEN
Schloss Mittelbau  
D-68723 Schwetzingen
www.schloss-schwetzingen.de /en

SERVICE-CENTER
Telefoon +49(0)62 21. 6 58 88  -  0
Fax +49(0)62 21. 6 58 88  -  18
service @ schloss-schwetzingen.com


