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Beleeftuin 't Hof

Twee dagen van 11 tot 12 september met Marc Verachtert

We zetten de traditie van een tweedaagse
tuinreis in eigen land verder, en dit jaar leidt Marc
Verachtert u rond in de mooiste tuinen van OostVlaanderen die hij zorgvuldig selecteerde.
Passie voor tuinarchitectuur, voor vaste planten,
bomen, struiken en tuinornamenten, dit alles
komt aan bod en iedere tuin wordt verzorgd met
dezelfde gedrevenheid.
Dag 1
Afspraak om 09u00 in het St. Pietersstation in Gent waar de reisleider u zal opwachten.
Per autocar naar Brakel voor een bezoek aan de ecotuin van Landschaps- en Tuinarchitect Steven De Bruycker. Gelegen in hartje
Vlaamse Ardennen, op een perceel van 2000 m² groot, ligt op een
heuvelrug met zicht op de vallei van de bovenloop Zwalm deze ecorealistiche tuin. Ontworpen in functie van al zijn medebewoners
(dier, plant, bodemleven en het gezin) is deze ‘proef’tuin een toonbeeld van harmonie, bio en diversiteit.
Middagmaal in ‘t Aards Paradijs in Merendree. Meesterkok Lieven
Lootens, Groentechef 2011, combineert op een creatieve manier
groenten en kruiden uit zijn eigen moestuin met zee- en landdieren. Bij het restaurant hoort een romantische dorpstuin met een vijver, graspartijen, geschoren hagen en een kruidentuin met bekende
en minder bekende kruiden.
Doorreis naar Lovendegem. Wat vroeger een groothandel in vaste
planten was, en daarna een tijd als tuincentrum werd uitgebaat,
is ondertussen uitgegroeid tot Beleeftuin t’Hof, als thuisbasis
voor het tuinaanlegbedrijf. Romantische paadjes slingeren zich
door metershoge bamboe-massieven heen. Karaktervolle bomen,
gemengde borders, grote handgemaakte tuinpotten en andere
curiosa en tal van gezellige hoekjes geven deze tuin een heel aparte
sfeer. Voor de liefhebbers is de grote collectie daglelies en pioenen
zeker ook de moeite waard.
Als afsluiter van de dag heet Tim Wyckstandt u welkom in zijn wereld
van de agapanthus, een wonderlijk sierlijke plant. Hij vertelt over
zijn mentor Maurice Vergote, over de bijzondere soorten agapanthus

428 euro/persoon
Basis tweepersoonskamer

die hij kweekt en hoe hij met veel enthousiasme de collectie prachtig
bloeiende variëteiten uitbreidt. Bezoek aan de tuin en de kwekerij.
Overnachting in Gent. Vrij avondmaal in de stad.

Dag 2

De landelijke tuin Meirlaenhof (1 ha) werd in 1976 aangelegd en
in 1991 volledig vernieuwd met de hulp van een tuinarchitect. Herbeplanting gebeurde volgens een symmetrisch grondplan en met
oog voor kleurenharmonie. De tuin biedt voor elk wat wils: vaste
plantenborders, enkele zeldzame bomen, hagen, een wintertuin,
een rozentuintje, een brede waaier van terras- en kuipplanten, een
natuurlijke vijver, snoeivormen in buxus en taxus, een moestuin met
serre en een Engels landschap met inheemse bomen.
“Munkhaven Cottage” is een eigen creatie van tuinarchitect/eigenaar Pascal, en werd ingericht volgens de principes van de Engelse
cottagetuin. Het geheel vormt een verzameling van tuinen met de
nodige afwisseling. De witte tuin, het binnenhof en de knopentuin
vormen het formele gedeelte. Verder volgt een informeel deel dat
perfect aansluit bij de groentetuin en boomgaard die gevolgd worden door een wildere parktuin. In het najaar van 2016 werd de tuin
uitgebreid met een verzonken tuin met zonneborder en een hydrangeatuin. Middagmaal in de tuin.
In het Proefcentrum Sierteelt krijgt u een korte uiteenzetting over
het belang van de sierteelt en groensector in ons land en specifiek
in de regio Gent, gevolgd door een rondleiding met uitleg bij het
onderzoek en vooral enkele belangrijke proeven in de serres en in
open lucht.
Tot slot wordt u ontvangen in de tuin van Paul en Erna Van Damme.
Deze landschapstuin telt vier verschillende bloemenweiden en plantenborders. Recent werden een ecologisch bos, moestuin en verschillende gezellige hoekjes aangelegd. Voor u huiswaarts keert,
wordt u nog een hapje en een drankje aangeboden in de tuin.

Toeslag eenpersoonskamer: 80 euro
Inbegrepen
vervoer per luxe autocar vanuit het station
Gent-St. Pieters (*), 1 overnachting met
ontbijt in het NH Gent Belfort Hotel****,
toegangsgelden voor de vermelde bezoeken,
middagmalen, hapje en drankje vooravond
dag 2, deskundige reisbegeleiding door
Marc Verachtert, fooi chauffeur, KBC reis- en
annuleringsverzekering, BTW, taksen en
bijdrage Garantiefonds Reizen
Niet inbegrepen
Avondmaal, dranken en persoonlijke uitgaven
Minimum 15, maximum 25 deelnemers

(*) voor deze reis is geen ophaalronde voorzien
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