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Lentekriebels met meer dan 75.000 
voorjaarsbloeiers in Kasteeltuinen Arcen – een 
uitgelezen keuze voor een voorjaarstripje naar 
het gastvrije Nederlands Limburg 
 
Op zaterdag 1 april aanstaande opent Kasteeltuinen Arcen weer haar poorten.  
Het seizoen start met ‘Lentekriebels’, waarbij kleurrijke composities van tienduizenden 
voorjaarsbloeiers in de tuinen en in het kasteel een lentegevoel opwekken.  
 
 
Een lint van 18.000 bont gekleurde tulpen slingert over de grasvelden bij de grote vijver. En in 
de Oosterse Watertuin kan u de fraaie gefranjerde tulpen bewonderen. In het Lommerrijk zijn 
zogenaamde stinzenplanten aangeplant. Onder de bomen zorgen de vele ‘kievitseitjes’, 
bosanemonen en sterhyacinten voor kleur en variatie. Heel wat narcissen fleuren de 
Kasteelhof en de Bergtuin, met al haar paadjes en steile rotswanden, op. De afwisseling met 
de grotten, smalle beekjes en donderende watervallen zorgt voor een bijzondere wandeling 
met een verfrissend accent.  
 
Tijdens een wandeling door het lint van tuinlandschappen komt men langs kleurrijk 
aangeplante borders, bloembakken en creatieve mozaïeken. Vanzelfsprekend is het 
voorplein van het kasteel weer omgebouwd tot een fotogenieke bloemenborder.  
 
Ook de bloemstukken in de kamers van de Bel-etage van het Kasteel stralen het lentegevoel 
uit. Hier worden tevens bijzondere Narcissensoorten getoond die ook door de gasten 
beoordeeld kunnen worden. In totaal worden meer dan 75.000 bloembollen en andere 
voorjaarsbloeiers verwerkt om te zorgen voor een kleurrijke start van het seizoen. 
´Lentekriebels` zal te zien zijn van 1 april t/m 31 mei. 
 
De evenementenkalender van Kasteeltuinen Arcen is vanaf het begin van het seizoen weer 
goed gevuld met diverse activiteiten en evenementen. Naast ‘Lentekriebels’ is er vanaf 1 april 
op de expositie-etage van het kasteel een fototentoonstelling te zien. Traditiegetrouw zal het 
spectaculaire ‘Ridderspektakel’ weer  plaatsvinden tijdens het Paasweekend op 15, 16 en 17 
april.  
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Actie & meer informatie 
Wij stellen redactionele aandacht heel erg op prijs. Wellicht kunnen we ook met u 
samenwerken d.m.v. een leuke voordeelactie voor uw lezers / kijkers / luisteraars.  
Neem daartoe contact op met Militza Kuipers. Tevens kunt u bij haar extra informatie en 
beeldmateriaal opvragen. U kunt Militza bereiken op +32 477 44 52 57 of 
m.kuipers@kasteeltuinen.nl  
 


