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HET FEEST VAN DE TUINHET FEEST VAN DE TUIN

O O S T E N R I J K

 7 ⅼⅼ 8 ⅼⅼ 9 oktober 2022
van 10u tot 17u



De Tuindagen in het Park van Beervelde zijn met haar 
240 exposanten en meer dan 20.000 bezoekers, op 

Europees niveau, een begrip geworden voor liefhebbers 
van tuinbeurzen. Drie dagen lang, half mei en half okto-

ber, is het Park een schatkamer voor de meest veeleisende 
plantenliefhebber. Tevens biedt dit evenement 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.

Het Feest van de Tuin



VENTE DES TICKETS
UNIQUEMENT
EN LIGNE 
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LA FÊTE DU JARDINLA FÊTE DU JARDIN

A U T R I C H E

 7 ⅼⅼ 8 ⅼⅼ 9 octobre 2022
10h - 17h



Les Journées des Plantes de Beervelde se tiennent 
dans l’une des plus belles propriétés du pays, au 
coeur d’une région renommée pour son horticulture. 
Avec ses 240 exposants et plus de 20.000 visiteurs 

par édition, les Journées des Plantes de Beervelde 
sont devenues, au niveau Européen, un rendez-vous de 

toute première importance pour les amateurs de ce genre 
d’événements. Mine à trouvailles pour l’amateur de plantes 

le plus exigeant, Beervelde offre également à ses visiteurs un 
large choix en matière de décoration et antiquités pour le jardin, 

de l’artisanat, des animations pour enfants, ateliers et produits 
régionaux. De quoi passer une excellente journée au vert, en famille  
ou entre amis.

La Fête du Jardin


