
Bezoek aan landgoed Glorieux 

Glorieuxpark is een stiltegebied. Op het terrein bevinden zich gebouwen voor verzorging en 

verpleging en een aantal gebouwen voor beschermd wonen. Wij vragen u om respect voor de 

natuur, het park en haar bewoners.  

 

Toegang tot Glorieuxpark 

De toegangspoorten zijn van maandag tot en met vrijdag geopend van 7.00 tot 17.00 met een 

middagsluiting van 11.30 uur tot 14.30 uur. Zaterdag en zondag zijn de poorten de hele dag gesloten. 

Wilt u tijdens de sluitingstijden van de poorten het terrein betreden dan dient u zich via de intercom 

te melden.  

Wanneer u het terrein zonder auto wilt verlaten, kunt u gebruik maken van de voetgangerspoort. 

Om deze poort te openen moet een muntje in de zuil rechts van de poort worden geworpen. De 

muntjes zijn in alle gebouwen aanwezig.  

Voor bewoners, medewerkers en mantelzorgers zijn er pasjes om de poort te openen. Deze pasjes 

worden tegen betaling van een borg op naam verstrekt.  

Na 22.00 uur dient de rust in en buiten de gebouwen te worden gerespecteerd.  

De toegang tot landgoed Glorieux is te allen tijden verboden voor onbevoegden.  

 

Huisregels bezoek Glorieuxpark 

Voor bezoekers van ons park gelden de volgende huisregels: 

• U mag zich alleen begeven op de daarvoor bestemde verharde paden, niet op de grasvelden. 

• De paden rondom en achter de vijver zijn wandelpaden. Fiets, scooter en auto zijn daar niet 

toegestaan.  

• De planten en bloemen zijn om van te genieten, niet om te plukken. 

• Het is niet toegestaan om op het terrein te fotograferen of opnames te maken met een 

drone.  

• Honden en katten zijn toegestaan, mits aangelijnd. Het laten doen van hun behoefte is niet 

toegestaan.  

• Voor het gehele terrein geldt een rookverbod, behalve voor de daar expliciet voor 

aangewezen plaatsen.  

• Het is niet toegestaan gebruik te maken van de vijver. Hieronder wordt onder andere 

begrepen vissen, zwemmen, varen of het laten zwemmen van honden.  

• Parkeren mag alleen op de bezoekersparkeerplaatsen (P2 en P3). Fietsen kunt u plaatsen in 

de fietsenrekken bij de diverse gebouwen.  

Aanwijzingen van het personeel van Glorieuxpark dienen direct te worden opgevolgd. In het geval 

van ongewenst gedrag kan u de toegang tot het park worden ontzegd. 

Lees ook onze uitgebreide woonregels. U kunt deze opvragen bij de receptie van verzorgingshuis 

Glorieux. 

 


