
www.park-netzwerk.de    www.park-netwerk.nlwww.park-netzwerk.de    www.park-netwerk.nl

Neuer TiergartenAlter Tiergarten

De ‘Alter Tiergarten’  
en de Galleien te Kleef

Europese tuinarchitectuur
Duits-Nederlands cultureel erfgoed  

met toekomst

Cultureel erfgoed bewaren
Monument ‘Alter Tiergarten’ te Kleef

De buitengewone betekenis van de historische parken in 
Kleef binnen de Europese tuinarchitectuur is door het Land-
schaftsverband Rheinland, Amt für Denkmalpflege im Rhein-
land ambtelijk bevestigd.

Bronnen – de Kleefse parken behoren op grond van de vele 
uitgevoerde fundamenteel-wetenschappelijke onderzoeken tot 
de best onderzochte en gedocumenteerde parken in Europa.

Trots van de inwoners – door de daadkrachtige inzet van 
burgers, overheden, bedrijven, stichtingen en verenigingen 
konden in de laatste jaren de eerste stappen voor herstel van 
de historische parken als onderdeel van het stadssilhouet ge-
realiseerd worden.

Dank – de werkgroep dankt haar Nederlandse buren voor 
de ondersteuning en interesse. Het is haar een genoegen u 
met deze beheersvisie een leidraad voor het opnieuw tot leven 
brengen van de Kleefse parken voor te leggen. Wij nemen uw 
giften met dank aan.

Bankrekening van de Arbeitskreis Kermisdahl-Wetering: Sparkasse 
Kleve IBAN: DE52 3245 0000 0005 5380 20  /  BIC: WELADED1KLE

Uitgever: Arbeitskreis Kermisdahl-Wetering im Klevischen Verein für Kultur 
und Geschichte, Gerlinde Semrau-Lensing, Burggarten 10, 47533 Kleve,  
tel. 0049 28 21 - 2 70 89, www.kermisdahl-wetering.de

Een project van de 
Arbeitskreis Kermisdahl-Wetering

im Klevischen Verein für
Kultur und Geschichte e.V.

Beschermheer honorair consul b.d.  
Hermann von Ameln
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De hemel  
op aarde halen

Pleziertuin – Oranjerie – Warande 

Behoud van Europese tuinarchitectuur – Al in 1976 benadrukte 
de beoordeling van de tuinhistorici Hennebo en Hoffmann, getiteld 
“Historische en hedendaagse betekenis van de Kleefse parken 
van vorst Johan Maurits van Nassau-Siegen”, de betekenis van 
de Kleefse parken in het kader van de Europese tuinarchitectuur. 
“Het is zeer de moeite waard om behoud na te streven!” 

De Kleefse parken zijn nog tegenwoordig het visitekaartje van 
onze stad. Ze komen voort uit de parken van de Brandenburgse 
stadhouder vorst Johan Maurits van Nassau-Siegen (1604-1679). 
Kleef was in die tijd naast Berlijn en Koningsbergen de derde  
residentie van Brandenburg-Pruisen. Met de uitgestrekte aanleg 
realiseerde men een landschapsverfraaiing die in de 17e eeuw  
nieuw en trendsettend was.

Destijds ook een novum: de keurvorstelijke parken in Kleef 
mochten ook door burgers en bezoekers worden gebruikt.

 

De beheersvisie ‘Alter Tiergarten’ – Tot leven wekken                                        van de historische parken van vorst Johan Maurits van Nassau-SiegenDe beheersvisie ‘Alter Tiergarten’ – Tot leven wekken                                        van de historische parken van vorst Johan Maurits van Nassau-Siegen

 
Het halfronde grafmonument in Berg und Tal.

De ‘Alter Tiergarten’ en de Galleien in Kleef. De bijzonder 
mooie natuur langs de stuwwal uit de voorlaatste ijstijd werden 
door de Brandenburgse stadhouder gebruikt voor zijn ideale tuin-
ontwerp met zichtpunten, lanen en zichtassen. Zo creëerde hij 
een indrukwekkend Gesamtkunstwerk voor de Kleefse residentie. 
Aangetroffen oorlogstuig werd door de vorst gebruikt als 
vredenstekens in zijn Arcadië. Als gevolg van oorlogshandelin-
gen, bewust geaccepteerd verval en het negeren daarvan was 
ook het park van de ‘Alter Tiergarten’ in Kleef zwaar beschadigd 
en verwaarloosd.

Herstel. Sinds 2003 werkt de Arbeitskreis Kermisdahl-Wetering, 
onderdeel van de Klevische Verein für Kultur und Geschichte, op 
vrijwillige basis aan het herstel en het behoud van de ‘Alter  
Tiergarten’ in Kleef. Meer kennis, het op waarde schatten en 
trots konden bij burgers en overheden worden bereikt. De nog 
zichtbare kenmerken in de bijna verloren ‘Alter Tiergarten’ zijn 
door de Arbeitskreis Kermisdahl-Wetering in projecten met  
verantwoordelijke overheden en huidige eigenaren hersteld en 
ten dele weer bruikbaar gemaakt – lanen, wegen, bruggen, 
zichtrelaties en landmarks.

Voormalige pleziertuin –  
uitzichtsterras tussen kunst en natuur.
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Beheersvisie ‘Alter Tiergarten’. De oppervlakte bedraagt  
ongeveer 295 ha en beslaat de burchtheuvel met de Schwanen-
burg, de Prinzenhof, het Prinz-Moritz-Park, het park bij het 
Kreishaus, de Bellevue, de beboste flank langs de Kermisdahl en 
Wetering, de ‘Alter Tiergarten’ en de Galleien.

De beheersvisie ‘Alter Tiergarten’ werd in 2015 opgesteld en  
bevat een historische analyse, opname van de huidige toestand en 
mogelijke ontwikkelingsscenario’s. De auteur is dipl. ing. Achim 
Röthig, landschapsarchitect. Opdrachtgever was de Klevische 
Verein für Kultur und Geschichte. De inhoudelijke begeleiding 
werd uitgevoerd door het Amt für Denkmalpflege im 
Rheinland van het Landesverband Rheinland.

Overheden en andere initiatiefnemers 
moeten door de beheersvisie geholpen 
worden om met de stadshistorische 
en cultuurhistorische betekenis van 
het ‘Alter Park’ rekening te houden.

De grootse zichtassen (points de 
vue) in het afwisselende landschap 
van Berg und Tal zijn het centrale 
element van de hele ‘Alter Tiergarten’ 
und waren een voorbeeld voor vele andere 
historische parken.

Keurvorstelijke  
tuin voor de burgers 
van de residentiestad

Zichtassen en Historische Uitzichten

Nassauer Allee – Stedenbouwkundig leidend element.  
De pronkallee werd in 1653 met 600 Nederlandse linden  
aangelegd en verbindt de ‘Alter Tiergarten’ met de stad.

Kiek in de Pot – 
Het landmark, dat in  
2013 hersteld werd,  
moet door een passend 
kunstwerk benadrukt 
worden.

 3   Helling aan de Kermis-
dahl Verstevigen van de 
helling door beheer van 
de vegetatie 

 4   Populierenbosje Verwij-
deren populierenbos, 
omzetting in weiland 

 5   Paviljoen (voormalig 
zitje op de Freudenberg) 
Optimalisatie van de 
zichtrelaties Schwanen-
burg en Galleien

 6   Voetgangersbrug over 
de Uedemer Straße 
Wegverbinding tussen 
Sternbusch en Galleien

 7   Parkeerplaats  
Uedemer Straße  
Aanleg van een parkeer-
plaats voor auto’s en 
bussen

 8   Graf van vorst Johan 
Maurits Uitwisseling  
van de geërodeerde 
Romeinse replica’s 

 9   Vijver onderaan de 
Papenberg Reconstructie 
van de voormalige vijver 
met fonteinen

 10   Papenberg Zichtrelaties 
met de Spitzberg en naar 
Kiek in de Pot vrijmaken

 11   Fasantenpark Berceau 
en poort restaureren

 12   Spitzberg Herstel  
van het landmark en de 
zichtrelaties

 13   Freudenberg Tegengaan 
van verdere bebouwing

 14   Middelpunt van het 
Sternbusch Herstel van 
het centrale assen-
systeem met aanplant 
van een linde

 15   Nassauer Allee Aanleg 
van een momenteel 
ontbrekende bomenrij 
aan de oostzijde van de 
Nassauer Allee 

 16   Kiek in de Pot Herstel 
van de zichtrelaties 
richting Schwanenburg, 
Papenberg en voormalige 
standplaats Cupido – 
landmark benadrukken 
door een kunstobject

 17   Voormalige standplaats 
Cupido Herstel van de 
zichtrelaties

 18   Uitzichtpunt voormalig 
hotel Maywald in het 
Moritzpark Uitzicht naar 
de laagte openhouden

 19   Uitzichtpunt voormalige 
pleziertuin in het 
Moritzpark Uitzicht naar 
de laagte openhouden

 20   Keurvorstelijke  
pleziertuin Herstel van 
de structuur naar de 
toestand rond 1950

Overkoepelend ontwikke-
lingsdoel is het herstel, 
duurzaam beheer en 
veiligstelling van de 
zichtassen tussen de 
landmarks Schwanenburg, 
Cupido, Kiek in de Pot, 
Papenberg, Spitzberg en 
Hochelten.

Doelen van de beheersvisie

 1  Schwanenburg  
Zichtrelatie met de 
Galleien herstellen

 2   Galleien Voltooiing van 
de historische lanen, 
veiligstelling van de 
landerijen als grasland/
weiland

Maatregelenoverzicht 
van de beheersvisie

Herstel van de jongste  
delen van de tuinaanleg 

aan de voet van de 
Papenberg

Zichtas Schwanenturm – Papenberg

Zichtas Hochelten – Papenberg

Zichtas Prinzenhof/Stiftskirche – Spitzberg


