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SYMBOOL VAN DE ROMANTIEK 

De in een schilderachtig landschap gelegen ruïne van slot Heidel-
berg ziet er het hele jaar sfeervol uit. Het uitzicht vanaf de terrassen 
op de stad aan de Neckar is werkelijk adembenemend. 

Aan de indrukwekkende overblijfselen van het slot is ook nu nog te 
zien hoeveel betekenis dit als residentie ooit in Europa heeft gehad. 
Geen wonder dat het in de Duitse romantiek van de 19e eeuw het 
symbool werd van oorlog en vergankelijkheid. Dat slot en vesting 
hier met elkaar zijn versmolten, is duidelijk waarneembaar: kaze-
matten en geweldige torens getuigen van de weerbaarheid van de 
residentie. Rondom de binnenplaats staan representatieve paleizen 
die zijn verfraaid met unieke beelden en een kostbare herinnering 
vormen aan de renaissance.

De Ottheinrichsbau met zijn prachtige beelden is een van de oud-
ste en belangrijkste renaissancebouwwerken ten noorden van de 
Alpen. Ook de gevel van de Friedrichsbau met zijn galerie met 
familieportretten van de paltsgraven aan de Rijn trekt op zijn beurt 
de aandacht van de bezoekers en datzelfde geldt voor het interieur 
van dit gebouw in de stijl van het historisme.

De indrukwekkende terrassen van de Hortus Palatinus, die destijds 
behoorde tot de beroemdste renaissancetuinen ter wereld, zijn al 
evenzeer het bezoeken waard als het legendarische Grote Vat en 
het Duitse Apothekenmuseum. 

SLOT  
HEIDELBERG

PURE ROMANTIEK: DE BEROEMDSTE RUÏNE TER WERELD

ROUTEBESCHRIJVING

Met het openbaar vervoer: vanaf het centraal station van Heidelberg  
met buslijn 33 tot aan de halte Bergbahn, met de bergspoorbaan tot  
aan de halte Schloss.

HIER VINDT U ONS

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

    Het slotplein is het hele jaar door het bezoeken waard



OPENINGSTIJDEN 1-4 – 31-10 1-11 – 31-3

SLOT Ma t/m zo 8:00 – 18:00 uur Ma t/m zo 8:00 – 18:00 uur
Bezichtiging van de binnenkant van het slot alleen mogelijk  
met rondleiding; laatste toegang 30 minuten voor sluitingstijd;
24 en 31-12‚ s middags en 25-12 de hele dag gesloten

DUITS APOTHEKEN-
MUSEUM

Ma t/m zo 
10:00 – 18:00 uur

Ma t/m zo 
10:00 – 17:30 uur

Laatste toegang 20 minuten voor sluitingstijd;
24 en 31-12‚ s middags en 25-12 de hele dag gesloten;  
op 1-1 geopend van 13:00 – 18:00 uur

KASTEELTUIN Overdag vrij toegankelijk Overdag vrij toegankelijk
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RONDLEIDINGEN 1-4 – 31-10 1-11 – 31-3

SLOT
(In het Duits)

Ma t/m vr ieder uur van 
11:00 – 16:00 uur;
za en zo ieder uur van 
10:00 – 16:00 uur

Ma t/m vr 11:00, 12:00, 
14:00 en 16:00 uur;
za en zo ieder uur van 
11:00 – 16:00 uur

SLOT
(In het Engels)

Ma t/m vr ieder uur van 
11:15 – 16:15 uur;
za en zo ieder uur van 
10:15 – 16:15 uur

Ma t/m vr 11:15, 12:15,  
14:15 en 16:15 uur; 
za en zo ieder uur van 
11:15 – 16:15 uur

Groepsrondleidingen en rondleidingen in buitenlandse talen op 
afspraak; speciale rondleidingen volgens het online-programma 
en op afspraak

TOEGANG 1-4 – 31-10 1-11 – 31-3

SLOT (incl. gebruik van de bergbaan, en toegang tot het slotplein, het Grote Vat en 
het Duitse Apothekenmuseum)
Volwassenen
Met korting

€ 9,00 
€ 4,50

€ 9,00 
€ 4,50

RONDLEIDINGEN (in aanvulling op het slotticket)
Volwassenen
Met korting
Gezinnen 
Audioguide meertalig 
Groepen (20 personen)

€ 6,00 
€ 3,00 
€ 15,00
€ 5,00
€ 5,40 (p.p.)

€ 6,00 
€ 3,00 
€ 15,00
€ 5,00
€ 5,40 (p.p.)

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
SLOT HEIDELBERG 
D-69117 Heidelberg 

BEZOEKERSCENTRUM HEIDELBERG 
Telefoon +49(0)62 21. 53 84 72
www.schloss-heidelberg.de /en

SERVICE-CENTER 
Telefoon +49(0)62 21. 6 58 88  -  0
Fax +49(0)62 21. 6 58 88  -  18
service @ schloss-heidelberg.com
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Een indrukwekkendere locatie is bijna niet voor te stellen: de  
slotruïne van rood zandsteen troont aan de noordzijde van de  
berg Königstuhl boven het steile Neckardal, te midden van groene 
bossen. Met zijn silhouet domineert het slot het beeld van de oude 
binnenstad van Heidelberg. 

De roemrijke geschiedenis van slot Heidelberg met zijn vele ups en 
downs begon toen de keurvorsten van de Palts en de latere keurvor-
sten van Heidelberg hier hun residentie vestigden. In 1225 werd de 
burcht voor het eerst vermeld. Al snel werd zij uitgebreid tot een 
van de meest representatieve kasteelcomplexen van de renaissance. 

GRANDIOZE ARCHITECTUUR VAN DE RENAISSANCE 

Tot aan de Dertigjarige Oorlog huisvestte het slot Heidelberg een 
van de belangrijkste hofhoudingen van Duitsland. Dankzij de vele 
bouwwerkzaamheden van de keurvorsten ontstond een ensemble van 
representatieve bouwwerken: de glazen zaal, de ‘Ottheinrichsbau’ –  
het deel dat werd gebouwd tijdens het bewind van Ottheinrich – 
de ‘Friedrichsbau’ en het zogenaamde Engelse gebouw. Het zijn 
allemaal grandioze architectonische creaties van de renaissance. De 
prachtig vormgegeven, decoratieve gevels geven de binnenplaats een 
feestelijke, majestueuze uitstraling. 

VERWOESTING DOOR OORLOG EN NATUURGEWELD

Aan het einde van de 17e eeuw werd het slot in de Successieoorlog 
van de Palts door de Fransen tijdens meerdere aanvallen verwoest. 
Een paar keer per jaar brengt de ‘Heidelberger Schlossbeleuchtung’ 
met een schitterend vuurwerk de vernietiging van het slotcomplex 
op een levendige manier in herinnering. Na enkele provisorische 
restauratiepogingen werd het slot in 1764 zwaar beschadigd door 
natuurgeweld: twee keer achter elkaar sloeg de bliksem in. De eens 
zo prachtige residentie brandde bijna volledig uit en veranderde in 
een ruïne.

SLOT EN TUIN – MYTHE EN ROMANTIEK

In de 19e eeuw werd de kasteelruïne een toonbeeld van romantiek 
en een nationaal monument van het historisme. Er ontspon zich een 
mythe rondom het enorme bouwwerk boven de stad met zijn slottuin. 
Deze ‘Hortus Palatinus’ was overigens het laatste bouwproject van de 
keurvorsten, dat echter nooit is voltooid. Kunstmatig aangelegde ter-
rassen en fragmenten van het tuinontwerp getuigen tot op heden van 
het ambitieuze project, dat in de 17e eeuw zelfs werd bestempeld als 
‘achtste wereldwonder’. Fascinerend is kasteel Heidelberg nog altijd.

    Trots brengen de voorouders van de keurvorsten van de Palts  
een groet vanaf de ‘Friedrichsbau’

    Een parel van de Duitse renaissance:  
de ‘Ottheinrichsbau’

     Een schitterende uitbreiding die dateert uit de 19e eeuw: de  
‘Friedrichsbau’ met stucplafonds en portalen van hout en zandsteen

    De paleisgebouwen worden opgeluisterd door talloze beelden – 
hier een beeld van keurvorst Friedrich IV.

De indrukwekkende ruïne van het 
 slot van Heidelberg (Schloss 

Heidelberg) trekt jaarlijks ongeveer een 
miljoen bezoe kers uit de hele wereld. 
Sinds het begin van de 19e eeuw is het 
slot een synoniem voor romantiek.
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