
Het was Schloß Ippenburg dat 25 jaar geleden de Duitse tuinfeesttraditie heeft gevestigd. Nu is het de 
eerste die de grens trekt aan het einde van zijn geschiedenis.  
Na bijna 25 jaar lang internationaal gerenommeerde tuinfestivals te hebben georganiseerd, heeft Schloß 
Ippenburg het Coronajaar 2020 als gelegenheid aangegrepen om het concept te heroverwegen en zal het 
de Ippenburgse festivaltraditie tot een einde brengen. 
Vanaf 2021 is de Ippenburgse tuin niet langer het decor, maar de hoofdrolspeler. Weg van de drukte van 
het festival zal het eindelijk mogelijk zijn om ze van dichtbij te beleven en te personaliseren. Zondagen op 
het platteland, zonder hectische drukte, drukte en stimulans verzadiging met pure tuinvreugde, schoon-
heid en overvloed, inspiratie, verrassing en vreugde.  
 
 
 
Van 1 mei tot eind augustus 2021 is het paleispark op alle zondagen en feestdagen geo-

pend met zijn thematuinen, picknickplaatsen en de door de familie beheerde tuinwinkel 

en het café. 
De enorme moestuin, de rozentuin, de wildernis met zijn ongelooflijke verscheidenheid aan insecten, vo-
gels en planten, de geneeskrachtige kruidentuin, het schaduwrijke boseiland, de eigen winkel van het kas-
teel en het café' met zelfgemaakte taarten laten de bezoekers de onmiskenbare Ippenburgse flair in zijn 
puurste vorm beleven.   
 
 
Schloß Ippenburg heeft niet één tuin, maar minstens vijf, en deze streken zich uit over meer 

dan 60.000 vierkante meter rond het neogotische kasteel in Engelse Tudor-stijl, met torent-

jes, kantelen en bogen en meer dan 100 kamers.   
En het is niet zomaar een tuin! Het is de tuin van Viktoria von dem Bussche, volbloed tuinier met chloro-
fyl in haar aderen en autodidact met inmiddels veertig jaar tuinervaring.  
Een tuin van uitbundige overvloed, bruisend met al het leven erin. De oneindige verscheidenheid aan 
planten en biodiversiteit doet het hart van de ecologen sneller kloppen. Het is een tuin vol inspirerende, 
creatieve ideeën, gecombineerd met een schat aan praktische en informatieve suggesties.  
De favoriete plek van deze gepassioneerde tuinman is de enorme kasteeltuin; met bijna 5000m² de 
grootste moestuin van Duitsland. 
Rosen beschouwt Viktoria von dem Bussche als een uitdaging. Ze noemt ze haar "sparringpartner" en 
bouwde daarom in 2013 een 1200m² groot rosarium. Ze creëerde een wildernis op 10.000m², die in een 
paar jaar tijd een paradijs werd voor vogels, insecten en amfibieën.  "Een tuin moet verslinden of 

niet", deze zin van Baudelaire is haar leidmotief. 
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+ + + Einde van de Ippenburgse festivals + + + Bezoekers beleven de pure Ippenburgse 

paleistuinen vanaf 2021 + + + 60.000m² aan tuinschoonheid + + + +



 
 
 
 
 
Schloss Ippenburg Paleis 2021.  

Open van 1 mei tot eind augustus 2021 op alle zondagen en feestdagen  

van 11.00 tot 18.00 uur. De toegang voor volwassenen is 10 euro, kinderen en jongeren 

hebben gratis toegang.   

 

 

 

Tot 4 oktober 2020  

zijn de tuinen open op zon- en feestdagen. Het populaire Nedersaksische pompoenkam-

pioenschap vindt plaats op 3 oktober. Fokkers uit Nedersaksen en het naburige West-

falen zullen opnieuw proberen om met hun reuzenpompoenen de grens van 500 kg te 

doorbreken. 

 
Bezoekersinformatie 2020 

Op alle zondagen en feestdagen tot 3 en 4 oktober 2020 
Openingstijden van 11.00 tot 18.00 uur 
Toelating voor volwassenen 10 Euro, 
Kinderen en jongeren hebben gratis toegang. 
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