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Het was maar matig weer tijdens de meest recente editie
van de Tuindagen van Beervelde.
Maar in de harten van de bezoekers scheen de zon.
Zoals altijd struinden zij met veel plezier rond
om nieuwe planten te ontdekken
en te genieten van de vele activiteiten.

Graaf Renaud de Kerchove de Denterghem verwelkomt ons
met een brede glimlach. Hij organiseert twee keer per jaar
de Tuindagen in zijn domein van Beervelde, in een streek
die bekendstaat om haar plantenteelt. Met meer dan 200
exposanten is Beervelde uitgegroeid tot het rendez-vous bij
uitstek voor liefhebbers van dergelijke evenementen.

Planten…. en nog veel meer

Het feest van

Beervelde
q De plantendagen van Beervelde worden in
een van de mooiste eigendommen van het
land gehouden, midden in de bekende
tuinbouwstreek
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Elk jaar wordt in Beervelde een ander verhaal verteld en
vallen er nieuwe verrassingen en ontdekkingen te beleven.
Planten spelen uiteraard de hoofdrol in het hele gebeuren. De
exposanten worden zorgvuldig gekozen en komen niet alleen
uit de vier hoeken van het land, maar ook uit Frankrijk, Engeland
en Nederland.
Als paradijs voor plantenliefhebbers biedt Beervelde zijn
bezoekers de gelegenheid om vrij rond te wandelen in het
25 hectare grote landschapspark. De gasten kunnen er ook
tijdelijke tuinen bewonderen, genieten van een hapje of een

drankje op een van de terrassen, snuisteren aan stands met
streekproducten, leuk decoratiemateriaal en brocante uitkiezen,
gewoon even uitblazen of naar live muziek luisteren, deelnemen
aan een workshop bloemschikken of een demonstratie
valkenjacht bijwonen en kinderen kunnen terecht in knutsel- en
grimeworkshops. Net als de RHS Flower Show in Hampton Court
Palace, ten zuiden van Londen, zijn deze tuindagen een echt
feest. Hier lopen tevreden mensen rond. Dat zie je. En dat laten
ze ook blijken – tot groot plezier van de organisatoren.

q In Beervelde vindt iedereen zijn gading : van nieuwe planten, animaties tot de talloze kraampjes met duizend-en-één verleidingen

TUINFEEST
t Dit overvloedig tafereel van kleurrijke eenjarigen werd nog voor de zomer
door Lieve en Hilde Adriaensens gezaaid tot groot genoegen van de vele
bezoekers, vlinders en bijen

q Borago officinalis

q Het atelier van bloemsierkunst had veel succes

q Cosmos bipinnatus ‘Sensation’

q Cosmos bipinnatus ‘Fizzy Rose Picotee’

Gastvrij en gezellig

Inspiratie van over het Kanaal

Niemand zal ontkennen dat Renaud de Kerchove een bijzonder
voorkomend man is, die weet wat gastvrijheid betekent. Zijn
kasteel staat wijd open en de grote hall en de statige trap zijn
met bloemen getooid. In de salons en op het terras dat uitkijkt
over het park, is een tearoom ingericht voor de bezoekers.
Deze tuindagen zijn de graaf zijn levenswerk, waar hij heel
veel energie aan besteedt. Elke editie wordt opgebouwd rond
een thema dat altijd heel wat verrassingen in petto heeft. De
exposanten houden zich meestal ook vrij goed aan dat thema.
Hun inspanningen worden beloond door twee jury’s. De
damesjury legt zich toe op het algemene uitzicht van de stand
en de manier waarop het gekozen thema daarin is uitgewerkt.
De botanische jury, bestaande uit Ivo Pauwels, Jan Hendrickx en
Linda De Weerdt, bekronen een recent verkregen nieuwe soort
of een opmerkelijke plantenverzameling.

Engeland is een permante bron van inspiratie voor Renaud
de Kerchove, die altijd nieuwsgierig op zoek gaat naar
nieuwigheden. Elk jaar bezoekt hij Hampton Court, in Tatton
Park, of Chelsea om daar inspiratie op te doen tijdens de Flower
Shows van de Britse Royal Horticultural Society (RHS). Sinds
enkele jaren stelt Beervelde ook telkens een of meer ‘show
gardens’ voor, tijdelijke tuinen zoals die ook aan de andere kant
van het Kanaal te zien zijn. Dit najaar besteedde dit initiatief
extra aandacht aan het werk van de vereniging Hacron Groen,
een organisatie die opleiding verstrekt aan mensen die moeilijk
aansluiting vinden bij de arbeidsmarkt. Zo konden de bezoekers
in oktober een schitterende bloementuin bewonderen van
Silene – De Groenling, een kwekerij die zich toespitst op een- en
tweejarige planten .

Gedeelde passie

Een zee van bloemen

Renaud de Kerchove betrekt de exposanten bij al zijn avonturen.
Hij staat tot hun beschikking en doet al het nodige om hun
het leven te vergemakkelijken. Op zaterdagavond is er een
heel gezellig diner, waar alle exposanten samen genieten van
een lekker buffet. Een goede gelegenheid om bij te praten en
kennis te maken met de nieuwkomers. Renaud zegt altijd dat hij
als voorwaarde voor hun deelname aan de tuindagen stelt dat
ze hem moeten overtuigen dat ze op zondagavond Beervelde
enthousiast zullen verlaten.
De planten- en boomkwekers bieden schitterende planten aan
tegen heel betaalbare prijzen. Als specialisten zijn zij hier ook
aanwezig om advies te geven over de teeltwijzen en keuze van
planten. Voor de exposanten is Beervelde niet alleen de beste
plek om hun planten te verkopen, maar vooral ook om te praten
over planten en hun passie te delen met de bezoekers. Op
vrijdag gaat het er wat ernstiger en professioneler aan toe, met
een publiek dat vooral voor de planten komt. Op zondagmiddag
is de sfeer heel wat losser en familialer. Dan komen bezoekers
met het hele gezin of met vrienden om rond te wandelen en zich
te vermaken.

De tijdelijke tuin was aangelegd recht tegenover het kasteel,
op een uitgestrekt terrein van drie vierkanten van 7 x 7 meter.
De grond was goed voorbereid en verbeterd met compost.
Langs een pad met grote houten paddenstoelen, hadden Lieve
Adriaensens en haar dochter Hilde een zee van eenjarigen
gezaaid. Dat zaaien gebeurde eind juni, zodat de planten aan het
eind van de zomer in volle bloei zouden staan. De zaden werden
vermengd met wit zand en in kleine voren gestrooid. Dan moest
er alleen nog wat onkruid worden gewied en moesten de planten
vooral worden uitgedund zodat ze niet te dicht op elkaar zouden
groeien. Ten slotte werden er nog een paar afgeknepen om ze
beter te laten vertakken en de bloei te verlengen. Lieve en Hilde
kozen voor een mengeling van eenjarige snij- en honingbloemen
van een twintigtal verschillende soorten om zoveel mogelijk
bijen en vlinders aan te trekken. Enkele van de mooiste waren
een overvloedig bloeiende Cosmos bipinnatus ‘Sensation’,
Phacelia tanatecifolia, Malva sylvestris, Borago officinalis, Malope
trifida ‘Vulcan’, Cosmos bipinnatus ‘Fizzy Rose Picotee’, Zinnia
elegans ‘Meteor’. Het geheel in prachtige overgangen tussen
roze, wit, baksteenrood, met enkele toetsen helder oranje van
Tagetes erecta ‘Kees Orange’. Een schitterend schouwspel dat kon
rekenen op veel waardering van de bezoekers.
□
DE TUINDAGEN VAN BEERVELDE
De voorjaarseditie heeft plaats op 11, 12 en 13 mei 2018
van 10.00 tot 18.00 uur. Toegang 12 euro of 10 euro in
voorverkoop op de site. Gratis parking in de weide.
Hoe bereiken? E17 Kortrijk-Gent, afrit 11, op 2 km van de afrit
richting Lochristi. Park van Beervelde, Beervelde-Dorp 75 in
9080 Lochristi. België
www.parkvanbeervelde.be		
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