
 

 

 
 
 
 
Kasteel Ippenburg 2020 
 

Zomergasten! Zomervreugde!  
Het grote zomerfestival van 13 t/m 14 Juni 2020 
 
Eindelijk zomer! Het grote zomerfestival van 13 t/m 14 juni 2020 is het startschot voor de 
Ippenburgse tuin- en festivalseizoen 2020! 
 
„Zomergasten! Zomervreugde!“ dat is het motto voor de Ippenburgse exposanten, zoals altijd 
gekozen en zorgvuldig geselecteerd van de organisatrice Viktoria von dem Bussche, “moeder van de 
Duitse tuinfestivals”, die het grote zomerfestival al voor de 23ste keer organiseerd!  
Over 150 exposanten bieden in remise, poorthuis, kasteel en park op 8ha expositieoppervlakte alles, 
wat het hartje begeert! Planten, planten en nog eens planten! Daarbij moois en nuttigs, kunst, 
sieraden, mode en accessoires, antiquiteiten en brocante for huis en tuin! Er blijft geen wens 
onvervuld en vele nieuwe wensen worden opgewekkt! Of voor tuin, glashuis en balkon, bbq of 
keuken en salon! 
 
In het Ippenburgse Rosarium heerst pure “zomervreugde”! 1200 Rozen bloeien in volle pracht en 
duizenden zomerbloemen en struiken omhullen u in een bont zomers kleurenspektakel. 
Zomervreugde en kleurenpracht is het centrale thema van de expositie, gekke kleurcombinaties 
vormen het contrast, grassen en hagen beelden een harmonie uit in al zijn facetten! 
 
In de Ippenburgse wildernis, die sinds 3 jaar opgroeiet naar een paradijs voor zangvogeltjes en 
insecten, zorgt het kunstproject “Wunderkammer-Draußen!” voor mooie verrassing en groot 
genoegens! 

Kunst- en rariteitenkabinetten hadden hun bloeitijd in de late Renaissance en Baroktijd. Slechts een 
handvol hebben de tijd doorstaan. Alhoewel de gedachte aan de vergankelijkheid van alle dingen het 
thema van ieder rariteitenkamer is, ging het toch ook altijd om pure en kinderlijke passie van het 
verzamelen. “De wereld is vol met dingen en het is van groot belang dat iemand ze vindt.” zegt Pippi 
Langkous, de “Dingenzoekster” Vaak hebben wij in ons snelle en drukke dagelijkse leven geen notie 
van de kleine dingen. In de Ippenburgse rariteitenkamer, die op vele kleine plekjes in de natuur te 
vinden is, draait het juist om deze kleine dingen. 

In de grootste moestuin van Duitsland zijn 2020 zelfs 2 premières: De heelkruidentuin en de Slow 
Flower snijbloementuin! Ippenburg is sinds eind 2019 onderdeel van de Duitse Slow Flower 
beweging, overgewaaid uit de VS via Groot-Brittannië, aldaar het continent veroverde, en nu ook in 
Duitsland voet aan de grond heeft gekregen. 
 
Anne Oberwalleney van IKO-Flowers, die sinds 2019 uit de Ippenburgse tuin oogst, zal op alle vier 
festivaldagen, samen met Marsano en twee topfloristen uit Berlijn, in de dwergenzaal van kasteel 
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Ippenburg een floristisch Design-Lab presenteren. Ze zullen experimenteren met bloemen en 
planten uit de Ippenburgse tuinen en laten zien dat duurzaamheid en kunstig design hand in hand 
gaan. De bezoekers kunnen getuige zijn  –  alsof ze door een groot sleutelgat kijken! 
 
In de geneeskrachtige kruidentuin worden op alle dagen rondleidingen aangeboden. Niet tegen alle 
leed is een kruid gewassen, maar er zijn veel verschillende prachtig bloeiende kruiden, bloemen en 
struiken die een helende werking hebben tegen uiteenlopende lichamelijke en geestelijke 
aandoeningen. 
 
In de oude boomgaard zijn lange tafels zomers en feestelijk gedekt. Daar kan de Ippenburgse 
zomergast midden tussen heerlijk ruikende kruiden, culinaire lekkernijen verwachten en verrassend 
kunstige smaakexplosies proeven die vers in de tuinkeuken worden bereid door de enthousiaste, 
creatieve en gepassioneerde koks, Rob KAKATO, Julian Tailleur en IKO-baas Tom Elstermeyer. 
 
Creatief en avontuurlijk is het aanbod voor kinderen op zaterdag en zondag. Vlotten- en hutbouw, 
kanoën, Stand-Up-Paddling, boogschieten, vuur stoken en heel veel meer. Als absoluut hoogtepunt 
voor kinderen, tieners en jong gebleven volwassenen hebben we het 2de Ippenburgse 
Hobbyhorsing, hét highlight uit Finland! Bovendien is er voor volwassenen weer het populaire 
boeket en krans maken met inclusief de mogelijkheid van het leren van verschillende handige 
technieken. 
 
 
 
13 t/m 14 Juni 2020 
Openingstijden: dagelijks 11 – 18 uur 
Entree Volwassenen 12€ - kinderen en tieners gratis 
 
 
 
 
 

5 Ippenburgse Zondagen 
21, 28 Juni en 5, 12, 19 Juli 2020 
 
Op naar het platteland! Prikkel uw zintuigen in een van de mooiste en veelzijdigste tuinen van  
Noord-Duitsland! 
 
Maak eens een zondags uitstapje naar het groen! Kom naar de Ippenburgse tuinen en geniet van de 
veelzijdigheid van de natuur. Laat je gaan, geef je over en beleef de geuren en kleuren van de 
vruchten en de oude groentensoorten in de grootste moestuin van Duitsland of de prachtige rozen 
die in bloei staan in het Rosarium. 

In aansluiting op het Zomerfestival dat van 11 t/m 14 juni het Ippenburgse tuinseizoen 2020 opent, 
zullen de Ippenburgse tuinen een aantal zondagen in juni en juli geopend zijn. Eenieder die het ooit 
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zijn wens is geweest om in alle rust, ver weg van alle festival gedruis, van de Ippenburgse tuinen te 
genieten heeft hier 5 zondagen de gelegenheid toe. 

Voor de liefhebbers, die graag een kleinigheidje voor hun eigen huis of tuin willen meenemen, zijn er 
ook enkele kraampjes aanwezig! 

 

 

21, 28 Juni en 5, 12, 19 Juli 2020 
Openingstijden: zondags 11 – 18 uur 
Entree Volwassenen 6€ - kinderen en tieners gratis 
 
 
 
 
 

Het grote Herfstfestival  
25 t/m 27 September 2020 
 
Kasteel Ippenburg viert de herfst – Herfsttijd – De tijd van de oogst, de jacht, de kleurenpracht en 
praal van de natuur.  
 
 
Herfstvuren branden in de oude boomgaard, het wild gaart op het vuur. Appels, zoete aardappelen, 
pompoenen, aubergines en pastinaken uit de Ippenburgse tuin smoren in de gloed. 
Gepassioneerde koks maken zich op voor de wedstrijd: „Wie wordt Duitslands Wildkoning?“ 

Meer dan 100 exposanten wedijveren met de herfstpracht van de Ippenburgse tuin. Sieraden, mode 
en accessoires, regionale en internationale delicatessen, kruiden, fruit, rozen, struiken en een 
buitengewoon aanbod van bloembollen voor in de voorjaarstuin. Daarbij een veelvoud van 
gastronomische kraampjes, een herfstachtig programma voor groot en klein, voor jagers, 
boogschieters en outdoor fans, alsook het aanbod van kransen binden, pompoen snijden en nog veel 
meer. 

Het 17e Nedersaksische Pompoenkampioenschap op zaterdag en de 3e Ippenburgse Pompoen 
padelcompetitie op zondag beloven veel spanning en plezier! 

 
 
25 t/m 27 September 2020 
Openingstijden: dagelijks 11 – 18 uur 
Entree Volwassenen 12€ - kinderen en tieners gratis 

 



 

 

 

 

 

Het voorkerstelijke Brocantefestival                         
6 t/m 8 November 2020 
Voorkerstelijk festival van mooie dingen 

In aanloop naar de kerstijd, drie weken voor de 1e advent wordt het in en rondom kasteel Ippenburg 
al heel sfeervol en gezellig, overal zijn mooie versieringen en is het romantisch en sprookjesachtig. 
Twinkellichtjes, sprankelend, kerstdecoratie en kerstkado's in alle soorten en maten, het geheel is 
groots opgezet met verwarmde mooie traditionele tenten, in de Remise, portierswoning, en op het 
kasteel. Kerst komt steeds dichterbij, bij ons vind u wat u zoekt. 100 exposanten uit Duitsland en 
Nederland waarvan de 30 beste aanbieders van brocante. U wordt uitgenodigd om rond te struinen, 
zich te verwonderen,  zich te vergapen en uw aankopen te doen. 

Brocante is geschiedenis, lievelingsstukken, oude schatten, soul food, herinneringen en dromen van 
vervlogen tijden. Nuttig , handig of juist niet, grappig, eigenzinnig en Must haves voor iedereen die 
antiek en brocante voorrang geven boven stijf, strak en machinaal productie .   

In de tuin en in de Dwergenzaal van het kasteel beloofd een feestelijk versierd restaurant veel 
gezelligheid, warm eten, dranken, koffie en gebak. 

In de historische bovenverdieping, de Gobelinzaal en woonkamer, is het motto „Kerst in het kasteel“. 
Er staat een lange feestelijk gedekte tafel en een reusachtig opgetuigde kerstboom net als in 
vervlogen tijden. Wie wat „Downton Abbey-Feeling“ wil proeven moet beslist komen kijken.(Entree 
is 2€, ingang bij de oosttoren) 

Adventskrans binden, koekjes bakken en kerstsieraden maken zijn dit keer ook weer opgenomen in 
het programma 

 
6 t/m 8 November 2020 
Openingstijden: dagelijks 11 – 19 uur 
Entree Volwassenen 10€ - kinderen en tieners gratis 

 

 

 



 

 

 

 

 

Onze service: 

Bij al de drie festivals(de Ippenburgse Zondagen uitgesloten) biedt het Kasteel Ippenburg een 
kostenloze depotservice, een geldautomaat, hondenopletservice(honden en andere huisdieren zijn 
niet toegestaan op het terrein dit ivm hygienische en veiligheidsmaatregelen)en een Shuttletransfer 
van de Bohmter treinstation aan op zaterdag en zondag.   
Bij het zomer en herfstfestival is een kostenloze scooter- en rolstoelverhuur. 
 
Alleen op specifiek vastgelegde data gedurende het jaar is er de uitzonderlijke gelegenheid om de 
Ippenburgse kasteel- en keukentuin te bezichtigen. 
Buiten de bovengenoemde data zijn het kasteel en tuin gesloten. 
 


