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Heb je alle antwoorden ingevuld?
Scan de QR-code om je antwoorden 
na te kijken of kijk op: 
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Je loopt vanaf het parkeerterrein naar 
de kasteeltuin. Wat ligt daar nou in het 
gras voor het Koetshuijs? Het is een 
kunstwerk met drie figuren. Zie jij er ook 
mensen in? Zie jij wat ze doen, dan weet 
je het antwoord op de vraag. 

Vraag 1: Hoe heet dit kunstwerk? 
A. Drie mensen
B. Het Gesprek 
C. Betonnen beelden

Ga eens onder de overkapping aan de 
zijkant van het Koetshuijs staan. Als je 
naar boven kijkt schrik je misschien van 
een beest tussen de houten balken. 

Vraag 2: Welk dier is dit?
A. Een koetshuijs-spin
B. Een dakkerlak
C. Een groene sprinkhaan

Je ziet Slot Assumburg nu helemaal. 
Mooi hè?! Naast de gracht groeien 
lindebomen. 

Vraag 3: Hoeveel van deze bomen 
staan er rondom het kasteel?
A. 14
B. 18
C. 24

Als je de kasteeltuin inloopt, dan neem 
je de eerste afslag rechts. Hier zie je het 
‘Rosarium’, een rozentuin. In het juiste 
seizoen (van juni t/m oktober) bloeien 
hier rozen in allerlei kleuren. Weet je 
dat… de roos ook wel de ‘Koningin van 
de Bloemen’ wordt genoemd? Wandel 
onder het rozenprieeltje door en je ziet 
een hele grote vaas. Wauw! 

Vraag 4: Hoeveel liter water past 
er in deze vaas? 
A. 10 liter
B. 100 liter
C. 1000 liter

Je loopt door de siertuin van het kasteel. 
In het midden van de tuin staat een wit 
marmeren standbeeld. Het beeld heet 
‘Het Sabijnse Poppenspel’. Jij ziet er vast 
ook drie personen in. Ze hebben alle 
drie iets in hun hand. 

Vraag 5: Wat laten ze jou zien? 
A. Een pop, fluit en vogel
B. Een vogel, (peren)tak en een 
     klein mens
C. Een roos, kasteel en klein mens

Als je weer een stukje verder 
wandelt en je kijkt goed om je heen, 
dan valt het je vast op dat 
je veel dezelfde struiken ziet. 

Vraag 6: Hoe heten deze struiken? 
A. Ilex struiken 
B. Groene struiken
C. Kasteeltuin groentjes

Plons! Er zwemt een dier in de vijver. 

Vraag 7: Zie jij welk dier er uit het 
water omhoog springt? 
A. Een kikker
B. Een haai
C. Een dolfijn

De kasteeltuin heeft ook een moestuin. 
Bij de ingang van deze moestuin staat 
een speciaal hotel. 

Vraag 8: Wat voor hotel is dit? 
A. Een insectenhotel
B. Een moestuinhotel
C. Een dennenappelhotel

Ga eens voor de brug naar het kasteel 
staan. Boven de deur hangen twee 
verschillende schilden. 

Vraag 10: Hoeveel kruisjes staan 
er op het rechter schild?
A. Vier
B. Eén
C. Drie

Een kasteel kon vroeger niet zonder 
kanonnen. 

Vraag 9: Hoeveel kanonnen zie jij 
voor dit kasteel staan? 
A. Geen
B. Twee
C. Eén
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