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Genieten van de herfstkleuren ondanks kleurenblindheid 
Samenwerking om mensen met kleurenblindheid van de herfst te laten genieten! 
 
ARCEN – De herfst staat bekend om haar mooie kleuren, maar deze prachtige kleuren zijn 
voor mensen met kleurenblindheid helaas vaak niet zichtbaar. Kasteeltuinen Arcen en Unique 
Optiek & Optometrie uit Tegelen slaan de handen ineen om deze mensen toch te laten 
genieten van de prachtige kleurschakeringen van de herfst.  
 
De herfst laat mensen genieten van een schitterend natuurlijk kleurenpalet. De bladeren veranderen van 
kleur en de natuur explodeert met de mooiste rood-, oranje- en bruintinten. Een prachtige periode. Maar juist 
in het najaar hebben mensen met kleurenblindheid moeite met het onderscheiden van de diverse roodtinten 
en is de natuur voor hen grauw en ééntonig. Rood-groenkleurenblindheid komt het meest bij mannen voor. 
Ongeveer 1 op de 12 mannen heeft een vorm van kleurenblindheid, tegenover 1 op de 250 vrouwen. Heel 
wat mensen hebben hier dus last van. Om hen toch een kleurrijke herfst te laten beleven, werken 
Kasteeltuinen Arcen en Unique Optiek & Optometrie Tegelen samen tijdens de florale show Herfstig!   
 
Kleurenpracht tijdens Herfstig!  
 
De komende weken kan je de herfstkleuren van de natuur optimaal bewonderen in Kasteeltuinen Arcen. 
Tijdens Herfstig! van 5 oktober t/m 3 november kan je er grote bloemkunstobjecten in de tuinen terugvinden. 
Deze zijn samengesteld uit duizenden herfstbloeiers zoals chrysanten en heideplanten. Ook het Kasteel is 
helemaal in de herfstsfeer gedecoreerd. 
Op zondag 20 oktober organiseren Kasteeltuinen Arcen en Unique Optiek & Optometrie Tegelen speciale 
rondleidingen door het park. Deelnemers die kleurenblind zijn lopen een route door het park met de 
“EnChroma kleurenblindbril”.  Zij ontdekken hierbij prachtige kleuren die ze eerder niet konden zien. 
 
Kleurenblindbril 
Unique Optiek & Optometrie uit Tegelen is de eerste winkel in Europa die de EnChroma kleurenblindbril 
verkoopt en aanmeet. De technologie achter de kleurenblindbril komt van het Amerikaans bedrijf EnChroma. 
De bril verwijdert kleine stukjes licht, waar de rode en groene kegels elkaar het meest overlappen. Dit zorgt 
voor een meer accurate verhouding van licht waardoor mensen die last hebben van kleurenblindheid een 
verbeterde weergave van kleuren waarnemen. De brillen van EnChroma zijn niet voor iedereen geschikt, maar 
voor mensen die rood-groen kleurenblind zijn, bieden ze een oplossing. Vier van de vijf personen met 
kleurenblindheid zien dus een fundamenteel verschil met deze bril.  
 
Meld je aan voor een rondleiding 
Ben jij kleurenblind of ken je iemand die hier last van heeft? Bekijk dan eerst of de bril geschikt is. Je kan 
vooraf toetsen of de EnChroma brillen geschikt zijn voor jouw vorm van kleurenblindheid door een online-test 
te doen via de website van Unique optiek & Optometrie (www.uniqueoptiek.nl) onder de tab EnChroma. 
Daarna kan je je aanmelden voor een rondleiding naar keuze via www.kasteeltuinenarcen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
Over Kasteeltuinen Arcen 
In het pittoreske dorpje Arcen, gelegen in de prachtige Maasduinen van Noord-Limburg ligt Kasteeltuinen 
Arcen. Kasteeltuinen Arcen is een 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. 

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 06-30 06 27 26 
of e.versteilen@kasteeltuinen.nl. 
  
Wilt u meer informatie over Unique Optiek & Optemetrie of informatie over de EnChroma bril. Neem dan 
contact op via: contact@uniqueoptiek.nl  
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