
WELKOM in het beroemde huis Zypendaal! Een huis met heel veel kamers voor grote mensen: een dames-
salon, een eetkamer, een rode salon en een herenkamer. Maar een kinderkamer ontbreekt.  Achter het huis, 
tussen de bomen, ligt een kleiner huis. Daar woonde de leraar en konden de kinderen spelen. De grote mensen 
hadden dan geen last van hen. Kunstenaar Jan Broekstra onderzocht huis Zypendaal en was vooral onder 
de indruk van het water buiten. Bij huis Zypendaal ontspringt namelijk de Sint-Jansbeek. 

maar eerst..
Ga zelf op onderzoek uit. Bekijk de buitenkant van het 
huis en bevraag, als het nodig is, kasteelmedewerkers! 
Vul dan de checklist in.

GEBOUWD IN: 

HOEVEEL TORENS? 

HOEVEEL KAMERS?
 
SLOTGRACHT? 

(OPHAAL)BRUG? 

BALKONS? 

BEROEMDE BEWONERS? 

BEROEMDE SPOKEN?  Je mag  sook wat verzinnen!

Misschien een ver familielid?

check!

weet je?
De Arnhemmers noemen huis Zypendaal 

graag een ‘kasteeltje’.
 Maar het is eigenlijk een buitenplaats.

“Het water 
uit de bron bij 

huis 
Zypendaal 

vult alle vijvers 
in Park Sons-
beek en de  

Sint-Jansbeek 
in de stad.”

MAAK 
INDRUK OP

 JE OUDERs. 
vertel ze:

jan broekstra                          huis zypendaal

met andere
ogen

Wandel buiten naar het kunstwerk van Jan Broekstra en doe samen met je familie en vrienden dit 
onderzoek. Samen weet je meer! En bedenk: GOED KIJKEN is het halve werk.

samen kunst kijken

Kasteel Ammersoyen    -      boerencrocus

Huis Zypendaal     -      wilde narcis

Kasteel Hernen     -      knikkende vogelmelk

Huis Verwolde    -      daslook

Kasteel Cannenburch    -      gevlekt longkruid

Kasteel Doorwerth    -      holwortel

Kasteel Rosendael     -      wilde hyacynt



Jan Broekstra ontwerpt dingen om te 
gebruiken. Bekers, borden, schalen en lampen. 
Het liefst van porselein. 

Onderzoek het huisje van Jan en ontdek welke materialen 
hij heeft gebruikt.
1.  ________________________________________
2.  ________________________________________
3.  ________________________________________
4.  ________________________________________
5.  ________________________________________

Jan maakte voor Zypendael een soort huisje waaruit je 
bronwater of ‘Zypbruis’ kunt tappen. Je mag daarvoor de 
porseleinen kopjes gebruiken. Plastic flesjes vindt hij maar 
niks! Liever een slokje nemen en daarna je kopje netjes 
omspoelen voor de volgende voorbijganger.

Wat vind jij van dit idee?  _______________________
__________________________________________
__________________________________________

Tap een beetje ‘Zypbruis’ en proef als een echte wijn-
kenner! Laat het water in je mond rondspoelen en gorgel 
een beetje. Welke smaken proef je allemaal?
1.  ________________________________________
2.  ________________________________________
3.  ________________________________________

En? Proeft iedereen hetzelfde?

De titel van Jans kunstwerk is ‘Zypbruis’. Past de titel goed 
bij het werk? Of heb je een betere titel?
__________________________________________
__________________________________________

Bespreek samen: Passen Zypbruis en huis 
Zypendaal goed bij elkaar? 

check

TIP: Gebruik woorden als gebruiksvoorwerp / servies /        
        (bron)water / duurzaam.

nadenkers

Inmiddels heb je kunstenaar Jan Broekstra wat beter leren kennen. Vul aan het eind van je bezoek deze checklist in.

Lievelingsmateriaal? 
Lievelingsonderwerpen? 
Wat vindt hij van huis Zypendaal?

Stap 1:
Wie heeft een stopwatch of horloge?  Die persoon bewaakt 
de tijd.

Stap 2:
Kijk allemaal 30 seconden lang naar het kunstwerk van Jan 
zonder iets tegen elkaar te zeggen.

Stap 3:
Na 30 seconden vertel je elkaar wat je zag. 

  TIP: Laat elkaar uitspreken en bedenk dat er geen foute                                                           
      antwoorden bestaan.

Stap 4:
Alles gezien? Waar gaat het over volgens jou? Waaraan zie je 
dat?

Stap 5:
Kun je nog meer ontdekken?

Stopwatch of horlogenodig:

Jan heeft zijn porseleinen kopjes beschilderd met 
blauw. Hij zag die kleur op het Chinese servies in 
huis Zypendaal. Nu jij!

tekenen

Maak een mooi ontwerp voor op een porseleinen kopje. 
Welke kleur zou jij graag gebruiken? 
Wat zou je het liefst op een Zypbruiskopje zien?

Meer ontdekken? Ga thuis aan de slag met leuke doe-opdrachten of ontdek nog meer kunst in de andere Gelderse kastelen! 
Koop de tentoonstellingsglossy bij de balie of download gratis de kunstkijkkaarten op www.eenzachtgeruis.nl.
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