
Bezoekers
• Toeristen
• Families met (klein)kinderen
• Scholen

Doel
• Verhalen vertellen
• Inbedding in ‘t onderwijs
• Meer bezoekers

Kader
• De Canon van Wijchen
• Cultuurhistorisch knooppunt
• Van kelder tot toren

Concept
Bezoekers ervaren de magie van het kasteel als 
historische plek waar al vanaf eeuwen geleden mensen 
van allerlei slag hun levens deelden. Die bewoners 
worden opgevoerd als ‘schimmen uit het verleden’, 
soms herkenbaar, soms alleen een silhouet, soms 
alleen hun stem. 
 
Routing en inhoud
• Kelder: de letterlijke basis van het kasteel en de 

verhalen
• Begane grond: hoofdentree met kaartverkoop, 

horeca en museumwinkel op de binnenplaats en  
entree over de kasteeltrap

• 1ste verdieping
 - Educatieruimte (nieuwe inrichting)
 - Twee zalen met bewoningsgeschiedenis 

Middeleeuwen (Heren van Galen), Tachtigjarige 
Oorlog (Emilia en Emanuel) en Twintigste Eeuw 
(Jonkvrouwe Van Andringa de Kempenaer)
* ‘Stijlkamers’: fragmenten van historische 

interieurs, uitgevoerd in wit en ingevuld 
met projecties en andere (zo mogelijk 
interactieve) media

* Kijkdozen: mobiele exhibits met verrassingen 
(peppers ghost, vestzaktheater, kijkdoos, 
geuren, geluiden, voelen, phenakystoscoop, 
spiegels, trompe l’oeil)

 - Kapel (licht en geluid)
• 2de verdieping

 - Museum: multimedia-presentatie, vaste collectie 
(chronologisch), archeologische opgravingssite 
in combinatie met gereconstrueerde 
prehistorische boerderij/Romeinse villa

 - Wisseltentoonstellingen
• Toren

 - Bouwgeschiedenis: motteburcht, middeleeuws 
kasteel, renaissancekasteel en kastelen in de 
omgeving

 - Landschap: ‘periscoop’ waarmee je over het 
vroegere landschap kunt ‘uitkijken’ 

Tenslotte:
• Door programmering wordt de omgeving (de Tuun, 

het dorp) bij het museum betrokken.
• Het Kasteel is het unique selling point voor het 

museum. Dat maakt een bezoek uniek en dat 
is ook het uitgangspunt voor het vernieuwende 
inrichtingsconcept. De combinatie van museum, 
kasteel en programmering betekent een boost voor 
cultuurtoerisme.

• Door de nieuwe aanpak wordt het kasteel een 
‘cultuurhistorisch knooppunt’ met uitstraling 
naar de omgeving, wat ook aantrekkelijk is voor 
bedrijven en ondernemers.

• Gecombineerd gebruik van vergaderen, 
partijen, educatie, toeristisch bezoek en overige 
programmering zorgt voor dynamiek, veel 
verschillende soorten bezoekers en maakt het 
geheel sterker.

Schimmen uit het verleden
concept voor de herinrichting 
van Museum Kasteel Wijchen

Museum Kasteel Wijchen: magisch van kelder tot toren; cultuurhistorisch knooppunt met tachtig vrijwilligers.


