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Kasteeltuinen Arcen viert de afsluiting van het tuinseizoen 
met herfstshow ‘Herfstig’! 
 
In Kasteeltuinen Arcen wordt het tuinseizoen feestelijk afgesloten met ‘Herfstig!’. Tijdens deze 
herfstshow, die van 6 oktober t/m 4 november te bezoeken is, wordt de herfst gevierd met een 
bloemenshow in Kasteel Arcen en haar tuinen waarbij duizenden chrysanten, heideplanten, 
herfstbloeiers en pompoenen worden gebruikt.  
 
 
Herfstig! 
Als de herfst zijn intrede heeft gedaan en de tuinen van Kasteel Arcen in prachtige herfsttinten verkleuren 
start Herfstig!; een kleurrijke bloemenshow in de tuinen en het kasteel. Met duizenden herfstbloeiers zoals 
chrysanten en heideplanten worden indrukwekkende composities gevormd in het park. Deze veelzijdige en 
kleurrijke planten spelen ook de hoofdrol in de bloemenshow “Oogst de Herfst” die gedurende Herfstig! in 
het kasteel plaatsvindt.  
 
Op verrassende plekken in de tuinen worden prachtige composities aangeplant die door hun grootte en felle 
kleuren een overweldigend effect hebben. Er worden voor deze objecten duizenden chrysanten, heideplanten 
en andere herfstbloeiers gebruikt. Ook de borders in de tuinen worden aangeplant met een afwisselend 
assortiment herfstbloeiers. Naast chrysanten en heideplanten worden in Herfstig! ook andere natuurlijke 
materialen gebruikt. Zo is er een pompoenentuin waarin honderden pompoenen worden tentoongesteld in 
allerlei vormen en formaten.  
 
Bloemenshow ‘Oogst de Herfst’ in Kasteel Arcen 
In het eeuwenoude kasteel verfraaien herfstige bloemarrangementen alle kamers en daarnaast staat een 
team van lokale bloemarrangeurs garant voor een bijzondere bloemenshow. Natuurlijk in herfstthema met 
veel inspiratie voor in eigen huis. Het arrangeursteam heeft zich voor deze bloemenshow laten inspireren 
door de veelzijdigheid van materialen die in de herfst geoogst kunnen worden in de natuur. Naast chrysanten, 
heideplanten en andere herfstbloeiers zijn ook grassen, bladeren, pompoenen, bessen en kastanjes gebruikt 
om prachtige herfst-stijlkamers te creëren. Iedere kamer heeft een eigen thema en sfeer. Ook het bordes en 
de ontvangsthal met de grootse trap van het kasteel zijn geheel in stijl aangekleed. 
 
Het bloembindersteam van Kasteeltuinen Arcen werd geïnspireerd door de gerenommeerde groenstylist 
Romeo Sommers. Daarnaast hebben ook Floral Dance Art uit Meijel, Bloome Huuske Rosa uit Lottum en 
Manja Ebus uit Venlo een aandeel in de bloemenshow.  
 
Workshop Herfstmandala by Romeo Sommers 
Groenstylist Romeo Sommers van Greenyourday zal op dinsdag 23 en donderdag 25 oktober workshops 
geven in Kasteeltuinen Arcen. Tijdens de workshops wordt er een mandala (prachtige cirkelvormige figuur 
met symmetrische elementen) gemaakt van natuurlijke herfstmaterialen. Deelnemers kunnen zich via de 
website van Kasteeltuinen Arcen aanmelden.  
 
Kinderactiviteiten  
Tijdens Herfstig! kunnen de jongste bezoekers van het park bovendien (gratis) meedoen aan verschillende 
knutselactiviteiten. In de overdekte kas Casa Verde ontdekken ze al knutselend hoe mooi en veelzijdig 



natuurlijke materialen in de herfst zijn. De kinderen vermaken zich verder in de speeltuin, de aaiweide, op de 
21-holes midgetgolfbaan of tijdens het volgen van de speurtocht door het park. 
 
 

 
Noot voor de redactie: 
 
Actie & meer informatie 
Wij stellen redactionele aandacht meer dan op prijs. Wellicht kunnen we ook met u samenwerken middels 
een leuke voordeelactie voor uw lezers / kijkers / luisteraars. Neem gerust contact op met Vera Lenssen. 
Tevens kunt u bij haar extra informatie en beeldmateriaal opvragen. U kunt Vera bereiken via 06-52310497 of 
v.lenssen@kasteeltuinen.nl  
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