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Ridderspektakel in Kasteeltuinen Arcen tijdens het 
Paasweekend 
 
Wanneer: Van zaterdag 20 april tot en met maandag 22 april 2019, van 10:00 tot 18:00 uur.  
 

Met Pasen vindt traditiegetrouw het Ridderspektakel plaats in Kasteeltuinen Arcen. Het hele 
weekend horen bezoekers van de Kasteeltuinen wapengekletter en galopperende paarden 
rondom Kasteel Arcen en het Toernooiveld. Het thema dit jaar is Barbara’s Weerd.  
 
Barbara’s Weerd 
Barbara's Weerd is een voormalig landgoed met klooster in Lomm, een dorpje in de Nederlandse 
gemeente Venlo, vlak over de grens.  Het klooster is vernoemd naar de heiligverklaarde Barbara van 
Nicomedië.  En het landgoed maakt dan weer onderdeel uit van natuurgebied Landgoed Arcen. 
 
Wapendemonstraties en ridderproeven 
Het toernooiveld van Kasteeltuinen Arcen verandert tijdens het Ridderspektakel in een historisch 
kampement met tientallen ridders en hun entourage. Ze brengen de Paasdagen door met o.a. 
wapendemonstraties, veldslagen en riddersteekspelen. In de kampementen worden middeleeuwse 
lekkernijen en handelswaar verkocht en komen oude ambachten tot leven. Muziekgroep Krebbel 
zorgt ook dit jaar voor vrolijke middeleeuwse muziekoptredens. Jonge bezoekers van Kasteeltuinen 
Arcen kunnen deelnemen aan heuse ridderproeven zoals een wapenschild verven, harnassen passen 
en het opnemen tegen een echte ridder tijdens de kiddy battle. Zo kunnen zij aan het eind van de 
dag als een echte ridder het park verlaten.  
 
Tijdens het Paasweekend zijn het park, de tuinen en het Kasteel ook voor regulier bezoek geopend. 
Het Ridderspektakel speelt zich voornamelijk op en rondom het Toernooiveld af. In de tuinen kan het 
hele weekend genoten worden van de prachtige voorjaarsbloemenexplosies.  
 
Expositie Fossa Eugeniana 
Tevens is op de tweede etage van het Kasteel een expositie over de “Fossa Eugeniana” te 
bezichtigen. Deze tentoonstelling bevat een bron aan bijzondere historische informatie over het plan 
van de Spanjaarden om een kanaal te graven tussen de Rijn en de Maas tijdens de 80-jarige Oorlog 
(1566-1648). Dit kanaal, bedoeld om de handel van de ‘Hollanders’ te treffen werd uiteindelijk maar 
ten dele gerealiseerd. Fort Hazepoot en stukken van het eeuwenoude kanaal op Landgoed Arcen 
herinneren er nog aan. Bij de tentoonstelling hoort een speciale serie van antieke kaarten die 
normaal niet publiekelijk ten toon worden gesteld maar nu uitzonderlijk te bezichtigen zijn.  
 
Het Ridderspektakel vindt plaats van zaterdag 20 april tot en met maandag 22 april van 10:00-18:00 
uur.   
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Over Kasteeltuinen Arcen 
In het pittoreske dorpje Arcen, gelegen in de prachtige Maasduinen van Noord-Limburg (Nederlands-Limburg) 
ligt Kasteeltuinen Arcen. Kasteeltuinen Arcen is één van de meest veelzijdige bloemen- en plantenparken van 
Europa. Het park is 32 hectare groot en heeft meer dan 15 unieke tuinen en een historische buitenplaats met 
17de-eeuws kasteel. 

Kasteeltuinen Arcen is een onderdeel van Stichting “Het Limburgs Landschap”. Het Limburgs Landschap is een 
particuliere stichting die dankzij de steun vanuit de Limburgse bevolking bijna 80 natuurgebieden heeft 
kunnen veiligstellen, inclusief vele monumenten. Deze natuurgebieden worden integraal voor bezoekers 
opengesteld. 

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 en/of luisteraars. Neem gerust contact op met Eefke 
Versteilen. Tevens kunt u bij haar extra informatie en beeldmateriaal opvragen.  
 
U kunt Eefke bereiken via 06-30 06 27 26 of e.versteilen@kasteeltuinen.nl. 
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