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KASTEELTUINEN ARCEN
WEER OPEN |
NIEUW METTERNICH PAD
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Op woensdag 1 april opent
Kasteeltuinen Arcen de poorten
voor een nieuw seizoen vol tuinbeleving. Naast de vertrouwde
tuinen, de vele extra evenementen zoals het Ridderspektakel tijdens de Paasdagen, het
Rozenfestijn, de bloemenshows
in het kasteel en het Lichtkunstfestival Enchanted Gardens in
het najaar zijn er dit jaar diverse
aanpassingen en toevoegingen
in de tuinen. In de winterperiode
is hard gewerkt aan een nieuw
pad waardoor een historisch
stuk tuin beter bewonderd kan
worden. Op naar Arcen dus!

NIEUW METTERNICH
PAD IN 19E-EEUWSE
LANDSCHAPSTUIN
We zijn erg trots op het nieuwe
Metternich pad waarmee u

een historisch deel van ons
park kunt ontdekken. Het pad
voert langs een groep van tien
rode beuken die in de tweede
helft van de 19e eeuw zijn
geplant. Ze zijn waarschijnlijk
door kasteeleigenaren graaf
Wolff-Metternich en gravin
de Marchant d’Asembourg
geplant. Zij kochten kasteel
Arcen in 1876 en hadden 8  kin
deren. Het verhaal gaat dat
de 10 bomen symbool zouden
staan voor het hele gezin. Een
mooie gedachte, maar sluitend
bewijs voor dit verhaal is er
niet. Toch kent deze boomgroep een rijke historie. De
beuken zijn op bijzondere
wijze in een driehoek geplant,
waardoor u altijd vier beuken
ziet van welke kant u de
bomengroep ook bewondert.

De rode beuken maakten
destijds onderdeel uit van de
Engelse landschapstuin die
toentertijd heel modern was
en een tegenhanger vormde
van de 17e en 18e eeuwse
classicistische tuinstijl met
strakke lanen en zichtassen.
Dit tuintype kenmerkt zich
door een landschappelijke aanleg met grote solitaire bomen
en boomgroepen in open weides en gazons. Dit is nog altijd
terug te zien bij het huidige
Toernooiveld waar ten midden
van een groot gazon de Mammoetboom en de nabijgelegen
rode beuken boomgroep
beeldbepalend zijn. Met de
aanleg van het Metternichpad
worden deze blikvangers nu
in ere hersteld. Het pad loopt
vanuit de Oosterse watertuin

richting de rode beuken en
vervolgens naar het Amfi
theater. Het theater is aangepast om op deze plek mooie
voorstellingen te kunnen geven. Het bijzonder effect is dat
het pad onder de Mammoetboom door voert. De vlonder
maakt het mogelijk om de
Mammoetboom van dichtbij
te bewonderen én zorgt voor
een minder zware belasting
van de bodem rondom de
boom. Dat bevordert de kwaliteit en de vitaliteit van deze
monumentale boom.

WATER- EN BEELDENTUIN: NIEUWE PADEN
EN SWEETLOVE
EXPOSITIE
In de water- en beeldentuin is
de looproute aangepast waar-

Kasteeltuinen Arcen werd
dit jaar door de ANWB
wederom gekozen tot
‘Leukste uitje van Limburg’

door kunstwerken en vijvers
beter tot hun recht komen.
In dit tuindeel exposeren wij
het hele seizoen verrassende
sculpturen van de beeldend
kunstenaar William Sweetlove [1949]. Sweetlove maakt
kunstwerken met een duidelijk sociaal kritisch karakter.
Er staan felgekleurde objecten
zoals reusachtige poedels,

ijsberen, raven en een leger
schildpadden [foto Sweetlove].
Ze zijn getooid met plastic
flessen op hun rug, of rubber
laarzen en zo vragen ze
aandacht voor de klimaatverandering. Een spectaculair
effect in het oude park.

tekst: eefke versteilen

EXTRA BESCHERMERSVOORDEEL:

KOOP EEN SEIZOENSKAART
VOOR 200 LEUKE DAGJES UIT

WWW.KASTEELTUINEN.NL

RIDDERSPEKTAKEL
Tijdens Pasen, 12 en 13 april,
zal het park traditiegetrouw
in het teken staan van het
Ridderspektakel. Dit jaar
keert Kasteeltuinen Arcen
terug naar de Heerlijkheid
van Arcen in de Middeleeuwen. Bezoekers wanen zich
Paaszondag en -maandag in

de wereld van weleer met
veldslagen, riddersteek
spelen en wapendemonstra
ties, kampementen en een
ambachtsmarkt in en rondom het Toernooiveld.
Een historisch dagje uit
voor het hele gezin!
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Wist u dat u met uw Beschermerpas korting krijgt op de entree voor Kasteeltuinen Arcen? U ontvangt maar liefst 25%
korting aan de kassa op een dagkaart. Wilt u het hele seizoen onbeperkt genieten van de tuinen, het kasteel, de exposities en evenementen [m.u.v. Elfia en Enchanted Gardens]
in Kasteeltuinen Arcen? Koop dan seizoenkaart. De kaart
kost € 49,95, maar Beschermers van Het Limburgs Landschap betalen aan de kassa op vertoon van de beschermerpas slechts € 42,95. Kinderen t/m 17 jaar betalen € 21,50 in
plaats van € 24,95. Kasteeltuinen is vanaf 1 april tot en met
1 november dagelijks geopend van 10.00-18.00 uur. Ook zijn
er speciale avondopenstellingen. Zie voor de openingstijden:
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