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Drukste zomer ooit voor Kasteel de Haar
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Kasteel de Haar Utrecht verwelkomde deze zomer in de maanden juli en augustus het hoogste
aantal kasteelbezoekers ooit. Ruim 35.000 mensen brachten deze maanden een bezoek aan het
grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Normaal gesproken komen er gemiddeld
20.000 kasteelbezoekers in de zomervakantie naar het kasteel. De zomer van 2017 zorgt voor een
groei van 75% en is daarmee de meest drukke en bijzondere zomer op De Haar. Het succesvolle
binnen- en buitenprogramma Groene Weelde, in combinatie met de zomervakantie en het koele
zomerweer, verklaren mogelijk deze drukte.
Het kasteelbezoek in juli en augustus groeide dit jaar met 17% ten opzichte van 2016. Toen mocht
De Haar 30.000 gasten ontvangen, wat ook drukker was dan de jaren hiervoor. Juli en augustus zijn
als vakantiemaand traditioneel de drukste maanden. Vooral in deze periode mag De Haar zich ieder
jaar verheugen op gasten van over de hele wereld, waaronder Spanje, Rusland, de Verenigde
Staten en China, waarbij het aantal bezoekers van buiten Europa ook stijgt. 30% van het totale
bezoek kwam uit het buitenland.

Het publieksprogramma Groene Weelde werd 1 juni jl. geopend als kroon op de recente restauratie
van het landschapspark en de stijltuinen van De Haar. Groene Weelde kwam tot stand in
samenwerking met landschapsarchitect Adriaan Geuze, gastconservator Mariëtte Kamphuis en
florist & kunstenaar Denise Collignon. In en buiten het kasteel ontwierpen zij talloze creaties die de
hernieuwde innige relatie tussen het kasteel en het park tot de verbeelding laten spreken. Kasteel
de Haar verlengde dit programma onlangs wegens succes. Bezoekers kunnen zich nog tot in de
herfst laten onderdompelen in groene rijkdom.
Daarnaast komen bezoekers naar De Haar om de on-Nederlandse hoogtijdagen van het kasteel en
haar bewoners te bewonderen. Het geeft de gasten een idee van de enorme rijkdom waarin de
internationale jetset aan het begin van de 20ste eeuw leefde.
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