
Op zaterdag 27 maart opent Kas-
teeltuinen Arcen de poorten voor 
een nieuw tuinseizoen, een tuin-
seizoen waarop het corona virus 
ongetwijfeld nog een stempel zal 
drukken. Mensen zullen de eigen  
omgeving nog meer gaan her-
ontdekken maar vooral ook meer 
waarderen. Het bloemen- en 
plantenpark in Noord-Limburg 
speelt hierop in door dit seizoen 
het Kasteelpark meer dan ooit 
centraal te stellen en dit met bij-
passende activiteiten te onder-
steunen. Kasteeltuinen Arcen is  
ook in 2021 voor jong en oud weer  
een veilig uitstapje om te genieten  
van een heerlijke dag uit in een 
natuurlijke en cultuur historische 
omgeving. Kasteeltuinen Arcen  
is niet voor niets wederom be-
loond met de gouden award in  
de ANWB-verkiezing Limburgs 
leukste uitje!

DE TUINEN VANAF  
OPENING IN BLOEI
Vanaf het begin van het seizoen 
is het volop genieten in de tuinen. 

Een lint van maar liefst 20.000 
bontgekleurde tulpen slingert 
door de grasvelden bij de grote vij-
ver met de fontein. In de Oosterse 
Watertuin zijn de lelie-achtige  
tulpen uitgekomen en kondigen  
de sierkersen het voorjaar aan. In  
het Lommerrijk zijn de zogenaam-
de stinzenplanten te bewonderen,  
onder de bomen zorgen de vele 
bosanemonen en sterhyacinten  
voor kleur en variatie. Bij de  
mammoetboom bloeien vele ver-
wilderingsbollen en de narcissen  
fleuren het Kasteelhof en de Berg-
tuin op met al haar paadjes en 
steile rotswanden. De pracht van 
het voorjaar wordt extra versterkt 
door de kleurrijk aangeplante 
borders, bloembakken en creatieve 
composities zoals die van de pauw 
op het toernooiveld. De tuinen zijn 

ONTDEK  
KASTEELTUINEN 
ARCEN
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KASTEELTUINEN  
ARCEN WEER  
LIMBURGS  
LEUKSTE UITJE!

Op 4 februari is Kasteeltuinen Arcen door  
ANWB Eropuit voor de vijfde keer uitgroepen 
door Limburgs Leukste uitje. Een mooie  
erkenning voor het park! 

Kasteeltuinen Arcen is vanaf zaterdag 27 maart 
tot zondag 7 november dagelijks van 10.00 uur 
tot 18.00 geopend. Voor meer informatie:  
www.kasteeltuinen.nl 

CORONAPROOF DAGJE UIT

Kasteeltuinen Arcen is klaar voor een seizoen 
waarop het coronavirus zeker nog invloed zal 
hebben. Middels diverse maatregelen zoals  
het vooraf boeken van tickets, voorgestelde  
routes en een aangepast horeca-assortiment  
is gebleken dat het in totaal 32-hectare park  
goed kan in spelen op de geldende coronaregels.  
Uit onder zoek onder gasten in 2020 kwam naar 
voren dat bezoekers hun bezoek als zeer veilig 
hebben ervaren. Ze beoordeelden hun bezoek 
gemiddeld met een 9,1! 

KORTING VOOR  
BESCHERMERS

Als Beschermer van  
Het Limburgs Landschap 
ontvangt u korting op  
uw seizoenkaart en dag tickets 
voor Kasteeltuinen Arcen. 
•  U betaalt € 47,50 in plaats van € 52,50 voor een 

seizoenkaart. U boekt de seizoenkaart tot en 
met 26 maart gemakkelijk online. Kies voor 
 ‘seizoenkaart actietarief’. Na 26 maart kunt 
u de seizoenkaart met korting uitsluitend nog 
aan de kassa van Kasteeltuinen Arcen kopen. 
Neem daarvoor uw Beschermerpas mee.

•  Als Beschermer van Het Limburgs Landschap 
ontvangt u 25% korting op dagtickets. Boek het 
ticket ‘Beschermer Limburgs Landschap’ direct 
online. De korting is in dit ticket al ver rekend. 
Neem het ticket én uw Beschermerspas mee 
naar de kassa van Kasteeltuinen Arcen.

aangekleed met onder meer 35.000 
viooltjes en 1.500 gemengde voor-
jaarsplanten zoals sleutel bloemen, 
meizoentjes en ranonkels. Kasteel-
tuinen heeft dit seizoen de primeur 
met een nieuw soort viooltje: de 
Viola Cornuta White Lavender.

ALTIJD WAT TE BELEVEN
Dit tuinseizoen staan er weer diver-
se extra activiteiten op de agenda 
zoals de bloemenfestivals Rozen-
festijn! en Bloemig! en bloemen-
exposities tijdens de lente en herfst. 
Ook de prikkelende beeldenexposi-
tie van de Belgische pop-up kunste-
naar William Sweetlove is het hele 
seizoen te bewonderen in de tuinen. 
De spraakmakende én verrassende 
grote rode plastic beelden refereren 
aan klimaatverandering en andere 
maatschappelijke ontwikkelingen 

van de afgelopen decennia en  
staan in complementair contrast 
tot de natuurlijke groene achter-
grond. Een zeer bijzonder gezicht! 
Ook in de avonduren kan er ge-
noten worden tijdens de Zomer-
avonden in juli en augustus en 
tijdens het Lichtkunstfestival  
Enchanted Gardens in oktober.  
Ten slotte is de exposi tie Ode aan 
het Landschap van Het Limburgs 
Landschap vanaf 31 juli in Kasteel 
Arcen te bewonderen. Ook voor 
kinderen zijn er met de speurtocht 
en vernieuwde speel gelegenheid 
in de Bergtuin extra mogelijk-
heden gecreëerd om spelenderwijs 
de natuur van de Kasteeltuinen te 
ontdekken.

tekst: eefke versteilen  
foto’s: kasteeltuinen arcen
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