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Herfstshow ‘Herfstig’! zet Kasteeltuinen Arcen weer in de 
spotlights. 
 
Vooraleer Kasteeltuinen Arcen weer aan zijn winterslaap begint zet het eerst nog eens alle 
registers open met de herfstshow ‘Herfstig!’. Van zaterdag 5 oktober tot en met zondag 3 
november 2019 kan je er prachtige bloemkunstwerken  bewonderen, die zijn opgebouwd uit 
duizenden chrysanten, heideplanten en andere herfstbloeiers. 
 
Kleurenpracht van de herfst 
De florale show Herfstig! laat je genieten van de herfst in al zijn facetten. Het kasteel en de tuinen zijn in de 
meest prachtige herfsttinten gehuld. Deze worden nog versterkt door indrukwekkende kunstwerken van 
herfstbloemen en -planten. Deze verbluffende composities, die door hun grootte en felle kleuren een 
geweldig effect teweeg brengen, zijn verdeeld over de vijftien tuinen, die Kasteeltuinen Arcen rijk is.  Voor 
deze objecten werden duizenden chrysanten, heideplanten en andere herfstbloeiers gebruikt. Ook de borders 
in de tuinen werden aangeplant met een afwisselend assortiment van herfstbloeiers.  Maar ook de  Acertuin, 
met zijn mooie kleurschakeringen van de Japanse Esdoorns, is op zichzelf al een weergaloos fenomeen dat 
geen verdere opsmuk nodig heeft.   
 
‘Mysteries van de Herfst’ 
Een team van lokale bloemschikspecialisten verzorgt een bijzondere bloemenshow in het eeuwenoude 
Kasteel Arcen. Het bordes en de ontvangsthal met de imposante trap van het kasteel worden geheel in stijl en 
in herfstthema aangekleed. De tuinen zijn thematisch ingericht met verrassende elementen zoals 
windklankspellen en verhaallijnen. De Groentetuin  zit helemaal in het thema “Dia de las Muertos” . 
 
Kinderactiviteiten  
Tijdens Herfstig! kunnen ook de jongste bezoekers van het park naar hartenlust genieten van herfstige 
activiteiten. In de overdekte Casa Verde kunnen ze tijdens de herfstvakantie en op zondagen meedoen aan 
gratis kinderactiviteiten. Hier ontdekken ze al knutselend hoe mooi en veelzijdig natuurlijke materialen in de 
herfst zijn. Verder kunnen zij zich vermaken in de speeltuin, de aaiweide, op de 21-holes minigolfbaan of 
tijdens het volgen van de speurtocht door het park. 
 
Ook in de avonduren kleurenpracht 
Herfstig! is van 5 oktober t/m 3 november dagelijks te bezoeken van 10.00 tot 18.00 uur. Maar er is meer! 
Ook Lichtkunstfestival Enchanted Gardens strijkt tijdens de avonduren weer neer op de terreinen van 
Kasteeltuinen Arcen. Van  11 t/m 20 oktober kan je er tal van  lichtkunstobjecten in de tuinen bewonderen. 
Bezoekers wandelen een sfeervol uitgelichte route door het gehele park. Tijdens de route komen ze langs 
negen kunstwerken die elk een prominente plek in de tuinen hebben gekregen. 
 

 
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 Eefke Versteilen. 
Tevens kunt u bij haar extra informatie en beeldmateriaal opvragen. U kunt Eefke bereiken via 077-4736010 
of e.versteilen@kasteeltuinen.nl   
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