
INKOMTICKETS ENKEL ONLINE VIA WWW.PARKVANBEERVELDE.BE

12 I 13 I 14 mei 2023 
van 10u tot 18u

@PBeervelde  II        De Tuindagen van Beervelde   II        @tuindagenbeervelde   II   info@parkvanbeervelde.be



DE TUINDAGEN IN DE HERFST
6,7 EN 8 OKTOBER 2023 
VAN 10 TOT 17U

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Tickets via www.parcdebeervelde.be
12€ Ticket « journalier »
19€ Ticket « weekend » accès illimité pendant les 3 jours 
10€ pp. pour les groupes de 25 personnes min.

Gratuit pour les enfants de moins de 15 ans

Les chiens en laisse sont admis. Animations pour enfants gratuites.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Tickets via www.parkvanbeervelde.be

€12 DAGTICKET 
€19 weekendticket onbeperkte toegang gedurende de 3 dagen 

Combiticket inkom + workshop (zie website) 
€10 pp. voor groepen van min. 25 personen

Kinderen tot en met 14 jaar gratis

Honden aan de leiband zijn toegelaten. Gratis kinderanimatie.

GENT I GAND
GHENT

OOSTENDE
OSTENDE

ANTWERPEN
ANVERS

BRUSSEL
BRUXELLES

KORTRIJK
COURTAI

I Park van Beervelde 
I Beerveldse Baan 
I 9080 Lochristi  

Bij druk verkeer op 
de R4, gebruik de 
alternatieve routes via 
afrit Destelbergen of 
afrit Oostakker.

En cas de trafic 
important sur le ring 
R4, utiliser les trajets 
alternatifs via la sortie 
Destelbergen ou la 
sortie Oostakker.

N70

OOSTAKKER

DESTELBERGEN

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

pees niveau, een begrip geworden voor liefhebbers van 
tuinbeurzen. Drie dagen lang, half mei en half oktober, 
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.

Heel opmerkelijk in Beervelde is de manier waarop de  
organisatoren en tal van deelnemers zich telkens  

opnieuw laten inspireren door het thema van de editie. 
“FLOWER POWER”   is ons thema voor deze editie.

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 Jour-
nées 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 pro-
duits régionaux. De quoi passer une excellente journée 
au vert, en famille ou entre amis.

Très caractéristique de Beervelde, c’est qu’à chaque 
édition aussi bien les organisateurs qu’un grand nombre 
d’exposants s’inspirent d’un thème particulier. 
«FLOWER POWER» sera le thème au mois de mai. 
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