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Gelderland is dé kastelenprovincie van Nederland.
Voor het overzichtswerk over kastelen in Gelderland
werden 390 bestaande en verdwenen kastelen in
kaart gebracht. In de loop van 80 jaar zijn er daarvan
36 toevertrouwd aan Geldersch Landschap &
Kasteelen.

‘De Lagchende Vallei’
Nu bestaat de Stichting Vrienden der Geldersche
Kasteelen in 2020 80 jaar. Ter gelegenheid daarvan
heeft het bestuur van Geldersch Landschap & Kasteelen
(GLK) de Stichting Kastelenstudies Nederland gevraagd
een wetenschappelijke feestbundel samen te stellen, bij
voorkeur over de kastelen en buitenplaatsen van GLK
zelf. Dit heeft geresulteerd in de voor u liggende bundel
met daarin een tiental uiteenlopende artikelen.

Ook na het verschijnen van deze tweede bundel ligt
er nog veel ongepubliceerd en waardevol onderzoek
over kastelen en buitenplaatsen te wachten op verdere
ontsluiting. En terwijl u - naar wij hopen met plezier de artikelen in deze bundel leest, is de redactie al weer
druk bezig met het vierde boek uit deze reeks dat eind
2021 zal verschijnen.

Taco Hermans
Inleiding: Onderzoek naar kastelen en buitenplaatsen in Gelderland
sinds 1999
Debby Aarsman
De bouwgeschiedenis van kasteel Hernen opnieuw bekeken
Robbie Dell’Aira
Van sculpen en rocailles. Ornamenteel beeldhouwwerk en de
schelp als leidmotief bij de huizen Waardenburg en Neerijnen
Alois van Doornmalen
De datering van de bouw van kasteel Ammersoyen: verschillende
disciplines, verschillende gezichtspunten
Rachel Halverstad
Groot Spriel in Putten, van boerderij tot buitenplaats

Bijzonder en actueel zijn de artikelen over de
Cannenburch en Hernen, die een verrassend nieuw
licht werpen op de ontstaans- en bouwgeschiedenis
van beide kastelen. Actueel is ook de discussie over
de bouwdatum van Ammersoyen naar aanleiding van
een recent promotieonderzoek. Interessant zijn ook de
artikelen over Groot Spriel en Staverden, waarover nog
niet eerder zo uitgebreid was geschreven. Van Staverden
is gebleken dat het vermoedelijk nooit een middeleeuws
kasteel was. Ook komen de unieke terrassen van
landgoed Zypendaal aan bod. Buiten de bezittingen van
GLK is er ook aandacht voor het Valkhof met Karolingisch
muurwerk in de Barbarossaruïne en de nieuwbouw van
het Huis te Rumpt in 1553 aan de hand van een bestek.
Het boek vangt aan met een beschouwing over het
onderzoek over kastelen en buitenplaatsen sinds 2000,
het jaar waarin de vorige feestbundel verscheen.

Taco Hermans en Edwin Orsel
De nieuwbouw van het Huis te Rumpt in 1553. Een poging tot
reconstructie
Hein Hundertmark
De aula regia van Karel de Grote. Karolingisch muurwerk in de
Barbarossaruïne van de Valkhofburcht te Nijmegen
Jan Kamphuis
Kasteel Cannenburch, een 16de-eeuws appartementencomplex
Ronald Stenvert
Staverden, een modern kasteel
Elyze Storms-Smeets
Vergeten erfgoed: de unieke terrassen van landgoed Zypendaal

