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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 lente-editie heeft als thema “Italië”. Laat je onderdompelen in de Italiaanse sfeer, proef 
van de Italiaanse delicatessen en beleef de laatste trends in tuindecoratie en tuininterieur. 
 
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 “Italië” 

 
Alle dagen 

• Angelo Dorny, groenspecialist en moestuinheld, geeft doorlopend lezingen over tomaten, 

zuiderse groenten en kruiden. Hoe kweek je die, waar moet je rekening mee houden en welke 

mooie potcombinaties kan je maken (440). 

• Beautiful Plants Holland (216) , plantengroothandel in Lochristi, brengt ons op het gebied van 

planten en bloemen het beste van Italië. 

• Show Garden Italy (302), deze "Italiaanse tuin" werd aangelegd ter ere van Orticolario, het 

beroemde tuinevenement dat begin oktober aan de oevers van het Comomeer werd 

gehouden. 

 

Zaterdag & Zondag 

• Martine Van Huffel (703), gediplomeerd herboriste, heeft haar eerste boek geschreven, Leni’s 

Kruidenboek, niet alleen leerzaam maar ook een praktisch doe-boek voor kinderen. Het boek 

is op haar stand te koop en zij signeert het met plezier – zie bijlage 5.5. 

• Optocht van “Mille et une Venise” in traditionele Venitiaanse carnavalskledij. 

 

Zondag 

• Valentina Gatti, bezieler van Eat Love Pizza & Eat Love Lasagna (restaurants in Gent), komt 

tussen 14h en 16h haar boek “Eat Love Pizza” signeren op de stand van Ecosnooze (502) – zie 

bijlage 5.6. 

• Vespa Club Merelbeke komt met verschillende Vespa’s, ook oldtimers, naar de Tuindagen. Ze 

zullen opstellen ter hoogte van de ingang (108) waar je ze kan bewonderen en kan 

fotograferen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eatlovepizza.be/
https://eatlovelasagna.be/
https://www.vespaclubmerelbeke.be/
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3. Voor jouw agenda 

 
• Zaterdag 11 mei 14h30: Receptie met de uitreiking van de onderscheidingen door de 

Botanische Jury en de Damesjury en de uitreiking van de prijs “Tuinpersoonlijkheid van 
het jaar 2019” aan Dhr. Jan Spruyt (Rotonde – stand 216) 

• Zondag 12 mei 14h30: Receptie met de bekendmaking van de winnaar van de wedstrijd 
“Beloftevolle Hovenier” (stand 702) 

 

• Workshops & Demonstraties 
 

o Letterbeeld.be: Demonstratie letterkappen (201) 
o De Groene Verbeelding: Bloemenworkshop (215) 
o Kopersporen: Workshop onderhoud en slijpen snoeischaren (312) 
o Les Potagers de Thomas: Moestuinieren (416) 
o Husqvarna: Demonstratie accu tuinmachines (418) 
o Reizend Bakhuis: Degustatie uit de bakoven (420) 
o Angelo Dorny: Lezingen over tomaten, zuiderse groenten en kruiden (440) 
o Steenhouwerij Matthys: Werking en proevertje Ofyr bbq (474) 
o Kringloopkracht Lochristi: Tips voor thuiscomposteren (503) 
o Bruno Vloeberghs: Demonstratie mandenvlechten (622) 
o Humus: Workshop compost en bodemverzorging (701) 
o Beloftevolle Hovenier: Beroepenwedstrijd voor toekomstige tuinprofessionals (702) 
o Ons Ateljee: Demonstratie bloemsierkunst (705) 
o Velt: Tips voor teelt en gebruik Tijm, Basilicum en Oregano (714) 
o Textiellabo: Workshop vilten (721) 
o Tuinhier: Tips rond droogte in de tuin (724) 
o Groenpalet: Demonstratie aanleg groendaken (737) 
o Natuurpunt: Lentewandeling (803) 

 

• Tuinbouwschool Melle (stand 712) – Doorlopende demonstraties 
 

o Vrijdag: Demo honden trimmen 
o Zaterdag: Demo bloemschikken 
o Zondag: Determinatie ziekten en plagen 
 

• Muzikaal entertainment (Rotonde – stand 216) 
 

o Vrijdag: Optreden muziekensemble Trio à Trois 
o Zaterdag: Optreden Amaris - Italiaanse muziek 
o Zondag: Optreden Dirk De Vriendt 

                  

• Kinderanimaties 
o Alle dagen 

▪ Alpaca’s (502 - Ecosnooze) 
▪ Boomhutten (514 - Artilignum) 
▪ Paarden (516 - Filippus Paardemelkerij) 
▪ Mini- shetlands (601 - Eddy Van der Sijpe) 
▪ Boomklimmen (606 - Clautura) 
▪ Kinderboerderij (624 - Landelijke omheining) 
▪ Duurzaam speelgoed (735 - Fairplace) 

 

http://www.tuinbouwschool-melle.be/
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o Zaterdag & Zondag 
▪ Kinderdorp (625 - Balloon Nation - 11h – 18h) 
▪ Tuinkampioen (703 - Scheppersinstituut Wetteren - 10h - 18h) 
▪ Leni’s Kruidenboek (703 - De Eyneakker - 10h - 18h) 

 
 

• In de herfst van 2019 zullen de Tuindagen van Beervelde doorgaan op 11, 12 en 13 oktober 
van 10.00 tot 17.00 uur. 

• Voor up-to-date informatie: www.parkvanbeervelde.be, bij de rubriek ‘Tuindagen’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.parkvanbeervelde.be/nl/de-tuindagen/de-tuindagen-mei-2019/thema
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4. Praktische informatie 

 
Datum en uur: 
 

• Vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 mei 2019 van 10.00 tot 18.00 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 
 
Waar: 
 

• Uitrit 11 op de E17, op 2 km richting Lochristi 

• Gps: Lochristi, Beerveldse Baan 
 
Openbaar vervoer: 
 

• Met de trein: 
Het Park van Beervelde grenst aan een NMBS Station. Er zijn verbindingen met Gent-
Sint-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 
 

http://shop.parkvanbeervelde.be/
mailto: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 (Media – Pers nieuwsbrief). 

• Via www.parkvanbeervelde.be (Media – Hres beelden) kan je foto’s in hoge resolutie 
downloaden. 

• Lees meer over de geschiedenis van het park en de familie de Kerchove de 
Denterghem.  

• Ontdek de wandeling in het park.  
 
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 park – Bezoek 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 park – Raveel).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.parkvanbeervelde.be/nl/media/visuals
https://www.parkvanbeervelde.be/nl/form/pers-nieuwsbrief
https://www.parkvanbeervelde.be/nl/media/hires
https://www.parkvanbeervelde.be/nl/geschiedenis
https://www.parkvanbeervelde.be/nl/de-wandeling
https://www.parkvanbeervelde.be/nl/bezoek-het-park
https://www.parkvanbeervelde.be/nl/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. Tuinpersoonlijkheid van het jaar 2019 Dhr. Jan Spruyt 

 
Vaste plantenkweker en veredelaar Jan Spruyt wint de Tuinpersoonlijkheidstrofee 2019. 
 
Jan Spruyt is in de tuinwereld een begrip, 
zowel voor professionelen als voor de 
privétuinier. In 1976 startte hij zijn vaste 
plantenkwekerij in Buggenhout. In die 
periode was het reguliere aanbod nog 
uiterst beperkt. Veel meer dan honderd 
verschillende vaste planten, enkele 
cultivars inbegrepen, waren er niet te 
verkrijgen. Daarin hebben Jan en zijn 
vrouw Anne drastisch verandering 
gebracht. Enkele duizenden 
verschillende soorten en cultivars 
worden tegenwoordig in zijn kwekerij 
opgekweekt. 
 
Gedreven als hij is was hij de volle jaren ’80 voorzitter van de Belgische Vaste Planten Vereniging 
die de belangen van de vaste plantenkwekers behartigt. Bovendien was hij 8 jaar ondervoorzitter 
en 4 jaar voorzitter van de ISU, de International Perennial Organisation, en dat tot 2006. Daarna 
werd hij voorzitter van de Trialcommissie van de ISU in Weihenstephan, Duitsland. 
 
Jan is onder meer de bezieler van het prairietuinieren. Elk jaar kunt u er mooie voorbeelden van 
bewonderen op de stand van Vaste plantenkwekerij Jan Spruyt-Van der Jeugd waarvan zoon Nik 
Spruyt nu zaakvoerder is. Tal van planten die de jongste decennia de tuinen van het overgrote deel 
van de tuinliefhebbers sieren, zijn van oorsprong afkomstig uit deze kwekerij. 
 
Sinds enkele jaren houdt Jan Spruyt zich nog enkel bezig met het veredelen van vaste planten. In 
het najaar heeft hij er honderd op zijn palmares. Voor een aantal ervan kreeg hij in het buitenland 
hoge onderscheidingen. 
 
Dat Jan Spruyt de prestigieuze tuinpersoonlijkheidstrofee 2019 verdient staat buiten kijf. Deze 
trofee is een ‘lifetime award’ die iemand slechts één keer kan winnen. Hij wordt elk jaar in mei 
tijdens de Tuindagen van Beervelde uitgereikt. 
 
(Foto: Jan Spruyt samen met zijn Pennisetum alopecuroides 'JS Jommenik' PBR op de 'Trials & Trade' 
in Boskoop, juni 2018”) 
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5.5. Leni’s Kruidenboek door Martine Van Huffel 

 
Martine Van Huffel is een gediplomeerd herboriste, die kennis van kruiden verwierf zowel door 
binnen als buitenlandse opleidingen en vorming maar ook door het leiden van een eigen 
herboristen praktijk. 
 
Om mijn passie, kennis en enthousiasme nog makkelijker te kunnen overbrengen, heb ik ervoor 
gekozen om een eigen reeks van boeken uit te geven. Op deze manier kan ik op een aangename, 
leuke en interactieve manier iedereen de kans geven om de wonderbaarlijke wereld van kruiden te 
leren kennen. 
 
Leni’s Kruidenboek… 
 
Als eerste in de reeks heb ik een boek gemaakt 
dat ik speciaal heb opgedragen aan mijn 
kleindochter Leni. Leni’s Kruidenboek is prachtig 
geïllustreerd en vormgegeven door Anne Ooms. 
 
Nogal wat kruiden beschikken over 
geneeskrachtige eigenschappen. Lang geleden 
zagen mensen hoe dieren bepaalde planten 
gingen eten, als ze ziek waren. En er beter van 
werden. Toen hebben ze dat ook maar eens 
geprobeerd, en wat ze daarbij ontdekten, 
vertelden ze eeuwenlang aan elkaar door. Later 
schreven ze het ook neer in kruidenboeken, 
zoals Leni’s Kruidenboek er ook één is. 
 
Leni’s Kruidenboek ontsluiert niet alleen de 
geheime wereld van planten, bloemen en 
kruiden voor ons maar het vertelt ook hun 
wondere verhalen, en is tegelijk een praktisch 
doe-boek waarin stap voor stap getoond wordt 
hoe jij zelf van alles met kruiden kunt maken. 
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5.6. Eat Love Pizza 

 
‘Eat Love Pizza’ beschrijft de culinaire roadtrip van 
Valentina Gatti en Agnes Goyvaerts die zich niet 
beperkt tot Italië (maar er uiteraard wel passeert). Het 
is een wonderlijk verslag van een zoektocht naar de 
traditie van pizza, de ontelbare varianten en de beste 
ingrediënten. 
 
Valentina Gatti, bezieler van Eat Love Pizza, en 
journaliste Agnes Goyvaerts, gingen samen op pad. De 
fotografen schoten beelden van boeren en bakkers, 
gepassioneerde producenten, en een vleugje dolce 
vita. Ze reisden van de hak van de laars over de vulkaan 
naar de bakermat van de pizza, Napels. Via Rome, 
Dikkebus en Amsterdam ging het tot Lolland. Ze 
bakten pizza's op de barbecue, in de frietketel, in de 
houtoven en op de vuursteen, belegden ze met Deense 
kazen, grijze noordzeegarnalen en tomaten van de 
Vesuvius. In Eat love pizza staan alle recepten, want het 
kan ook thuis. 
 
DE AUTEURS 
 
In 2008 ruilde Valentina Gatti haar baan als freelance journaliste lifestyle bij Het Nieuwsblad voor 
een culinaire carrière. Ze nam het Gentse restaurant Mineral over en toverde het om tot Eat Love 
Tastings. De zaal die eraan verbonden was, werd Eat Love Pizza gedoopt. Recent kwam het nieuwe 
concept Chix tot leven. Valentina schat het belang van goede voeding, afkomstig van een rijke 
bodem en met liefde gekweekt, hoog in. Haar zoektocht naar de beste producten eindigt nooit. 
 
Agnes Goyvaerts stond mee aan de wieg van de zaterdagbijlagen van De Morgen en specialiseerde 
zich in mode en gastronomie. Ze schreef enkele boeken, waaronder twee bundelingen van de 
restaurantcolumns 'Het Proefkonijn'. 
 
Bloom Creative zorgde voor het omslagontwerp en de vormgeving van het binnenwerk. Rika 
Vanhove maakte de portretten en Kris Vlegels de beelden van de pizza's en de ingrediënten. 
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5.7. Bloemenworkshop – De Groene Verbeelding 
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5.8. Workshop “Bodem herstellen: hoe doe je dat?” 
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5.9. Lentewandeling in samenwerking met Natuurpunt 
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5.10. Workshop droogvilten door Textiellabo 

 

 


