De Tuindagen van Beervelde
12, 13 en 14 oktober 2018
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1. Voorwoord
De Tuindagen in het Park van
Beervelde,
een
grafelijk
kasteeldomein in het hart van de
Oost-Vlaamse Bloemenstreek, zijn
met haar 230 exposanten en meer
dan 20.000 bezoekers, op Europees
niveau, een begrip geworden. Een
schatkamer
voor
de
meest
veeleisende plantenliefhebber.
Beervelde biedt tevens aan zijn
bezoekers, samen met een muzikale
omlijsting, een ruime keuze op gebied van decoratie en antiek voor de tuin en zijn
omgeving, ambachten, kinderanimatie, workshops en culinaire streekproducten die voor
een harmonieuze totaalbeleving zorgen.
Beervelde: een atmosfeer, een gezellige uitstap met vrienden of familie, een plaats waar
twee keer per jaar tuinvrienden elkaar in een natuurlijke omgeving ontmoeten.
Heel bijzonder aan de Tuindagen is het thema dat telkens, zowel voor de organisatoren als
voor veel exposanten, als inspiratiebron dient.
Deze herfsteditie heeft als thema “Reynaert”, bekend van het verhaal “Van den vos
Reynaerde”.
De Tuindagen in het Park van Beervelde, worden als visitekaartje van de Oost-Vlaamse
sierteelt, en als identiteits- en reputatieversterkend voor de gemeente Lochristi
(bloemengemeente) en voor de regio Waasland (sierteeltimago), door het provinciebestuur
ondersteund.
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2. De Tuindagen en het thema “Reynaert de vos”
•

•

•

Op zaterdag en zondag “Het verhaal van Reynaert de vos in 9 stappen”, op geregelde
tijdstippen worden deze stappen tot leven gebracht aan de hand van een verhaalverteller
en middeleeuwse personages.
We zijn ook heel fier dat onze bloeiende gemeente Lochristi, dit jaar voorzitter van het
Intergemeentelijk Project Land van Reynaert, onze Tuindagen heeft uitgekozen voor hun
slotevenement van het Reynaertjaar. Zij brengen de fototentoonstelling “Rossekoppen”
(stand 620). Op dezelfde plaats kan je tevens proeven van de wijnen van Wijndomein
Nobel en het Chrysantenbier MUM.
Vlaco viert 20 jaar thuiskringloop met 3 imposante insectenhotels dat elk een personage
uit het verhaal voorstelt.

Special guests
•
•

Op zaterdag 13 oktober om 14h00 zal Angelo Dorny zijn achtste boek voorstellen “De Tuin
op Tafel” (stand 502). Hij zal de hele dag workshops en lezingen geven.
Op zondag 14 oktober, van 14h00 tot 14h30, komt jeugdschrijver Marc de Bel vertellen
over de alpaca’s en de vossen (stand 502). Daarna kan je hem alles vragen of jouw boek
laten signeren, want deze bijzondere en beetje gekke schrijver blijft bij ons tot 16h30.
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3. Voor jouw agenda
•
•

Zaterdag 13 oktober 11h00: Receptie Gemeente Lochristi – Slotevenement
voorzitterschap van het Intergemeentelijk Project Land van Reynaert (stand 620)
Zaterdag 13 oktober 14h30: Receptie met de uitreiking van de onderscheidingen door de
Botanische Jury en de Damesjury (Rotonde – stand 216)

•

Workshops & Demonstraties
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

Letterbeeld.be: Demonstratie letterkappen (201)
De Groene Verbeelding: Workshop bloemschikken (215) (zie bijlage 5.4)
Kopersporen: Workshop onderhoud en slijpen snoeischaren (312)
Les Potagers de Thomas: Moestuinieren (416)
Husqvarna: Demonstratie accu tuinmachines (418)
Reizend Bakhuis: Degustatie uit de bakoven (420)
Humus: Workshop compost en bodemverzorging (434)
De Nieuwe Tuin & Claude Pohlig: De smaak van China (440-443)
Steenhouwerij Matthys: Werking en proevertje Ofyr bbq (474)
Kringloopkracht Lochristi: Tips voor thuiscomposteren (503)
Holger Van Durme: Boomklimmen (606)
Marc Goossens: Educatieve roofvogeldemonstraties (612)
Gemeente Lochristi: Fototentoonstelling “Rossekoppen” (620)
Kip van Troje: Poëtisch kapsalon voor kinderen (zat & zon - 620)
Workshop bloemenkransjes voor kinderen (zat & zon - 620)
Wijndomein Nobel: Wijnproeven (620)
MUMS: Chrysantenbier proeven (620)
Bruno Vloeberghs: Demonstratie mandenvlechten (622)
In 9 stappen, het verhaal van Reynaert de vos (zat & zon - 702)
Ons Ateljee: Demonstratie bloemsierkunst (705)
Velt: “Slimmer dan Reynaert” - De vos uit je kippenhok (714)
Textiellabo: Demonstratie vilten, breien en haken (721)
Groenpalet: Demonstratie aanleg groendaken (737)
Paddenstoelenwandeling in samenwerking met Natuurpunt (802) (zie bijlage 5.6)
Vlaco: Reynaert insectenhotels - workshop insectenhotels - proevertjes uit het
“Restjeskookboek” (808)

Tuinbouwschool Melle (stand 712) – Doorlopende demonstraties
o Vrijdag: Onderzoek waterstalen
o Zaterdag: Ziekten en plagenonderzoek plantenstalen
o Zondag: Demonstratie bloemschikken

•

Muzikaal entertainment (Rotonde – stand 216)
o Vrijdag: 11u30-12u30 & 14u30-15u30: Muziekensemble Trio à Trois
o Zaterdag: 11u30-13u30: Optreden Dirk De Vriendt
o
16u00-17u00: Harmonie WILLEN IS KUNNEN Lochristi
o Zondag: 11u30-13u30: Optreden Dirk De Vriendt
15u00-16u00: Harmonie WILLEN IS KUNNEN Lochristi
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•

Kinderanimaties
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ecosnooze: Alpaca’s (502)
Eddy Van Der Sijpe: Mini-shetlands (601)
Holger Van Durme: Boomklimmen (605)
Marc Goossens: Educatieve roofvogeldemonstratie (612)
Fototentoonstelling Rossekoppen (620)
Kip van Troje: Poëtisch kapsalon voor kinderen (zat & zon - 620)
Workshop bloemenkransjes voor kinderen (zat & zon - 620)
De Landelijke Omheining: Kinderboerderij (624)
Balloon Nation: Kinderdorp met allerlei activiteiten zoals een knutselhoek, grime,
workshops ballonplooien en ukelele (zat & zon - 625)
o Vlaco: Insectenhotelletjes maken (808)

•
•

In de lente van 2019 zullen de Tuindagen van Beervelde doorgaan op 10, 11 en 12 mei van
10.00 tot 18.00 uur.
Voor up-to-date informatie: www.parkvanbeervelde.be, bij de rubriek ‘Tuindagen’.
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4. Praktische informatie
Datum en uur:
•

Vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 oktober 2018 van 10.00 tot 17.00 uur

Ingang:
•

•

Tickets via parkvanbeervelde.be
o €10 dagticket
o €15 weekendticket
onbeperkte toegang gedurende de 3 dagen
o Combiticket
combineer jouw inkom met een workshop
€ 12 per persoon aan de kassa
€ 8 per persoon voor groepen van minimum 25 personen (+ 2 gratis tickets)
Gratis voor kinderen tot 14 jaar
Inbegrepen: inkom, parking, catalogus, plantencrèche en vervoer van de planten tot
aan de straat
Honden aan de leiband zijn toegelaten

•
•

Uitrit 11 op de E17, op 2 km richting Lochristi
Gps: Lochristi, Beerveldse Baan

•
•
•
•

Waar:

Openbaar vervoer:
•

Met de trein:
Het Park van Beervelde grenst aan een NMBS Station. Er zijn verbindingen met GentSint-Pieters en Antwerpen-Centraal.

•

Met de bus:
Vanuit het station van Gent-Sint-Pieters lijn 35 of 77.

Faciliteiten:
•
•

Mogelijkheid tot het gebruiken van lunch (van een snelle snack tot gezellig tafelen).
Parking: gratis in grote weiden.

Informatie:
•
•

Tel.: +32(0)9 356 81 82
Email: info@parkvanbeervelde.be
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Op de hoogte blijven:
•
•
•
•
•

Ons persdossier wordt regelmatig bijgewerkt. De laatste versie kan je raadplegen in
de pershoek van onze website www.parkvanbeervelde.be.
Wens je op de hoogte te blijven van alle evenementen, vergeet je dan niet in te
schrijven voor onze persnieuwsbrief, via www.parkvanbeervelde.be (Pers – Info voor
de pers).
Via www.parkvanbeervelde.be (Pers – Persberichten) kan je onderaan foto’s in hoge
resolutie downloaden.
Lees meer over de geschiedenis van het park en de familie de Kerchove de
Denterghem.
Een lyrische wandeling doorheen het park door Erlend Hamerlijnck.

Buiten de Tuindagen:
•
•
•

Vanaf 15 personen kunnen geleide wandelingen worden georganiseerd.
Een geleid bezoek aan het park (€ 5 / per persoon) duurt ongeveer één uur en komt
neer op een leerrijke en gezonde wandeling in een droomnatuur. Meer informatie op
www.parkvanbeervelde.be (Het domein – Een wandeling door het Park).
Je kan ook de muurschilderingen van Roger Raveel, in de kelder van de villa,
bezichtigen (€ 5 / per persoon – maximum 15 personen). Meer informatie op
www.parkvanbeervelde.be (Het domein – Raveel).
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5. Bijlagen
5.1.

Het Park van Beervelde
Het domein ‘Park van Beervelde’, dichtbij Gent, ligt in het hart van
een streek die bekend is om zijn tuinbouw. Het 25ha grote
kasteelpark werd in 1873 ontworpen en aangelegd in Engelse
landschapsstijl. De bedoeling van de opdrachtgevers, de Graven de
Kerchove de Denterghem, was het park als uitstalraam te laten
fungeren voor de toen nog prille Gentse sierteelt. Ook
vandaag, 135 jaar later, is de familie de Kerchove de Denterghem
nog steeds nauw betrokken bij de promotie van de Gentse
sierteelt.

Graaf André is de erevoorzitter van de vzw die de
Gentse Floraliën organiseert. Graaf Renaud beheert
het Park van Beervelde en organiseert er half mei en
half oktober de internationaal befaamde Tuindagen
van Beervelde.
Het
domein staat
ook
bekend
om
de
muurschilderingen die schilder Roger Raveel er in de
kelders van de villa aanbracht. De sombere ruimten
werden meteen omgetoverd tot een driedimensionaal
kunstwerk waarin realiteit en fictie elkaar ontmoeten.
Het Park van Beervelde, een boeiende combinatie van
natuur en cultuur.
Het Park van Beervelde is meer dan alleen het kader
waar zich twee keer per jaar de Tuindagen van
Beervelde afspelen. Het is bovendien een van de
mooiste landschapsparken van België en is op elk
moment van het jaar een bezoek waard.
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Engelse Landschapsstijl
Het park werd in 1873, het romantische
tijdperk,
aangelegd
in
Engelse
landschapsstijl. Het basisidee is het op
een relatief kleine oppervlakte (in
Beervelde: 25ha) bijeenbrengen van de
elementen die men in een ideaal
natuurlijk landschap zou willen zien:
romantische vergezichten, glooiende
weiden, de illusie van een opening in een
groot bos, kronkelende paadjes, grillige
waterpartijen, bruggetjes,
sprookjesachtige gebouwen...
De regel van het spel is ‘Het is aangelegd maar het moet er natuurlijk uitzien’. De oorspronkelijke
aanleg en het huidige onderhoud in Beervelde beantwoorden perfect aan deze visie.
In contrast met het landschap van de streek dat plat en rechtlijnig is, vindt men in het park een
geïdealiseerd landschap. In de verte, zonder echt ver te zijn, ziet men een eiland temidden van
een meer dat gevoed wordt door een rivier die zich kronkelend een weg zoekt tussen golvende
graslanden.

Woodland gardening
Dezelfde spelregel ‘Het is aangelegd maar het moet er
natuurlijk uitzien’ wordt ook in het beboste gedeelte
toegepast. Het werk dat verricht wordt moet onzichtbaar
blijven. De Engelsen gebruiken daarvoor de naam
woodland gardening. Door intense, maar voor de bezoeker
onzichtbare ingrepen, houdt men ook daar een grote
variatie aan biotopen in stand. Deze verscheidenheid treft
men nergens op zo een kleine plaats spontaan in de natuur
aan.
Het resultaat van deze inspanningen levert niet alleen
gepaste biotopen voor een grote diversiteit aan planten en
dieren, maar ook een esthetisch bijzonder aangename
plaats. Hier kan de bezoeker de verschillende sferen
proeven die een bos te bieden heeft en dit zonder te ver te
moeten lopen. Dit deel van het Park is het interessantst
tijdens de bloei van de stinsenplanten (narcissen en veel
bosplanten) in april en de azalea's in mei. Het merendeel van deze azalea's behoort tot de
historisch belangrijke groep van de harde Gentse azalea's (Hardy Ghent genoemd in Engeland,
pontica hybriden in Nederland).

Een blik
Foto’s zeggen vaak meer dan duizend woorden. Surf naar onze site voor meer beeldmateriaal
indien u wilt ontdekken wat het park nog meer te bieden heeft.
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Drie gebouwen trekken de aandacht:

• De villa
De villa werd gebouwd op de plaats
waar vroeger het kasteel stond. In
1947 werd het kasteel (70 jaar na zijn
constructie) gesloopt omdat het als
weinig comfortabel beschouwd werd.
Op de funderingen werd een
eengezinswoning
gebouwd
die
misschien in verhouding met de site is,
maar intussen (60 jaar later) ook
weinig comfortabel blijkt te zijn.

In 1966 maakten Roger Raveel, Elias,
Lucassen en Raoul De Keyser van de
centrale gang die door de kelders
loopt, een driedimensionaal kunstwerk waar de realiteit (de bezoekers bijvoorbeeld) en de
schilderkunst onopgemerkt in elkaar overgaan. Vandaag vraagt men zich af of dit (nu
afbrokkelende) werk beschouwd moet worden als een tijdelijke "installatie" of iets dat dient
gerestaureerd te worden.

•

Het koetshuis

Het kasteelachtige koetshuis is een sfeervol geheel van
gebouwen met Tudorstijlkenmerken rond een
charmante binnenkoer. Men ziet waar vroeger de
paarden en de koetsen stonden en waar destijds ook
koeien werden gehouden.

•

Het paviljoen achter de vijver
Veel bezoekers vragen zich af wat de functie
van dit paviljoen is. Hoewel er documenten
bestaan die bewijzen dat deze constructie
ooit als poolhouse werd gebruikt, werd het
gebouw waarschijnlijk enkel bedoeld als
eyecatcher in het gecreëerde landschap.
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5.2.

Jury’s en onderscheidingen

In Beervelde hebben wij 2 jury’s. Hun taak is de standhouders te feliciteren en te bedanken voor
de gedane inspanningen.

De Damesjury
De Damesjury let vooral op het algemene sfeerbeeld dat de stand uitstraalt evenals op de
conformiteit aan de ‘richtlijnen’.
Deze richtlijnen moeten ervoor zorgen dat het evenement elke keer zo sfeervol en
aangenaam mogelijk verloopt.
Er zijn 3 soorten onderscheidingen:
•
•
•

Het Gouden getuigschrift van Waardering (met uitreiking op zaterdagnamiddag)
Het Zilveren getuigschrift van Waardering
Het A5 getuigschrift voor het thema

De Botanische jury
De Botanische jury geeft een onderscheiding aan die stands van kwekers welke
buitengewoon bevonden werden. Deze eretekens kunnen zowel een recente
nieuwigheid, een verzameling of een uitzonderlijke prestatie bekronen, of zelfs iets wat
de aandacht trekt.
Bij elke editie worden 10 eretekens uitgereikt onder de vorm van een oorkonde en een
geldprijs aangeboden door De Vrienden van het Park VZW.
De Botanische jury bestaat deze editie uit Ivo Pauwels (Voorzitter), Jan Hendrickx en Mia
Wagemans.
Traditioneel vindt de receptie met de uitreiking van de onderscheidingen plaats op
zaterdag om 14u30 (stand 216) in aanwezigheid van de pers.
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5.3.

Plan standhouders
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5.4.

Bloemenworkshop – De Groene Verbeelding
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5.5.

Workshop “Bodem herstellen: hoe doe je dat?”
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5.6.

Paddenstoelenwandeling in samenwerking met Natuurpunt
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5.7.

Het Reynaertverhaal, korte inhoud

Op de hofdag komen alle dieren opdagen, behalve Reynaert de vos, want die heeft te veel
misdaan. Vele dieren klagen over Reynaerts misdaden. De wolf Isegrim getuigt dat Reynaert de
wolvin Hersinde heeft verkracht. Als Cantecleer de haan aankomt met de dode kip Coppe besluit
de koning een bode te sturen (Bruun de beer) om de vos te dagvaarden.
Reynaert lokt de beer in de val. Dit lukt doordat hij hem honing belooft, die in een boomstam zou
zitten. De beer raakt in de eik vastgeklemd. Het hele dorp komt hem afrossen. Als Julocke, de
vrouw van de pastoor, door het gedrang in het water sukkelt, slaagt Bruun erin zich los te rukken.
Daarna wordt Tibeert de kater uitgezonden. Hij wordt door Reynaert naar de schuur van de
pastoor gelokt, waar muizen zouden zitten. Tibeert raakt in een strop, maar ontsnapt nadat hij de
pastoor deerlijk heeft toegetakeld.
De derde bode wordt Grimbeert de das. Met hem gaat de vos mee. Onderweg biecht Reynaert
zijn zonden op. Hij lijkt meer plezier dan berouw te hebben. Aan het hof wordt de vos
veroordeeld. De beer, de wolf en de kater zullen de galg in orde brengen. Terwijl die drie weg zijn,
spreekt de vos het koningspaar nog een “laatste” keer toe.
In zijn tweede biecht maakt Reynaert gewag van een staatsgreep die zou zijn beraamd om Bruun
op de troon te helpen. Geld om deze operatie te bekostigen was er in overvloed dankzij een schat
die Reynaerts vader gevonden had. Reynaert doet zich voor als trouwe onderdaan en vertelt dat
hij door het stelen van de schat de staatsgreep heeft verhinderd. Hij wil de koning zelfs de
vindplaats van de schat aanwijzen.
Op dat moment vliegt de raaf Tiecelijn weg om de drie "vijanden" te verwittigen. Tibeert gelooft
dat Reynaert zich zal vrijpraten en geeft zich gewonnen. Maar de wolf en de beer rennen terug
naar het hof, waar ze als samenzweerders in de boeien worden geklonken.
Reynaert vertrekt op pelgrimstocht naar Rome met een tas gesneden uit het vel van de beer en
schoenen uit de huid van het wolvenpaar. Haas en ram vergezellen de vos tot aan Malpertuus. In
het vossenhol wordt Cuwaert de haas vermoord en opgegeten. Zijn hoofd wordt in de tas van
berenvel gestopt. De ram Belijn moet die aan de koning bezorgen en erbij vertellen dat hij "de
brief" persoonlijk gedicteerd heeft.
Als aap Botsaert, de hofklerk, de tas opent wordt het bedrog van de vos duidelijk. Firapeel de
luipaard stelt voor om Bruun en Isegrim vrij te laten en hen voor eeuwig en altijd toe te laten de
schapen te bejagen. Reynaert wordt vogelvrij verklaard. Dat is dan "sconinx vrede". (Bron:
Reynaertgenootschap vzw)
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