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In 2017 ligt uw ideale tuinreis  
binnen handbereik.

Opstapplaatsen voor de autocarreizen 

Kortrijk, parking Kinepolis, voorkant: Kennedylaan

Gentbrugge, P+R parking (onder het viaduct van de E17, vlak-

bij afrit 10 van de E17)

Brussel, Carestel Groot-Bijgaarden (E40 Brussel - Oostende)

Leuven, Texaco E40

Antwerpen, Crowne Plaza Hotel, Gerard Le Grellelaan 10

Hasselt, parking Carrefour Kuringen (vroegere Bigg’s)

Het exacte uur van vertrek wordt u uiterlijk 2 weken voor afreis 

meegedeeld, samen met uw reisdocumenten. Er kunnen geen 

bijkomende opstapplaatsen ingelegd worden.

Omnia Travel engageert zich om de CO2-uitstoot van 

uw vlucht of busreis te compenseren. Voor elke vlucht 

of busreis wordt een bedrag overgemaakt aan onze 

partner CO2logic. Zij gebruiken uw bijdrage om er een 

sociaal- en milieuproject mee te financieren.

Leden  van Landelijke Gilden  

krijgen na afreis  

een leuk geschenk aangeboden. 
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www.facebook.com/tuinreizen



 

Beste reis-, tuin- en groenliefhebber,

Droomt u wel eens weg als u tuinmagazines doorbladert? En kan u ook zo genieten van 
sfeertuinen en alles wat met groen te maken heeft? Het nieuwe aanbod tuinreizen dat we 
samen met Landelijke Gilden organiseren, komt ongetwijfeld tegemoet aan uw verwachtingen. 
Weelderige kasteeltuinen, botanische tuinen of natuurrijke tuinen, haast elk type tuin is 
vertegenwoordigd in het aanbod.

Het lijstje van onze gepassioneerde reisbegeleiders Paul Geerts, Marc Verachtert, Paul Janssen, 
Geert Derom, Anne Vandenborre, Jean Vanhoof en Bartel Van Riet, wordt aangevuld met 
groenjournaliste Cecilia Debacker. In een aantal tuinreizen zitten de echte ‘klassiekers’, een 
aanrader om kennis te maken met een streek. Een andere keer wordt een klassieke bestemming 
dan weer ingevuld met minder of ongekende tuinen, pareltjes die de reisbegeleider door zijn 
ervaring ter plaatse heeft ontdekt. Op het programma staan deze keer tuinen in Zuid Engeland 
en de Cotswolds, het noorden van Wales, Somerset & Dorset, Le Perche in Normandië, Wenen 
en zuiderse bestemmingen als Rome, Napels en Amalfi, Barcelona en CÓrdoba. Originele 
nieuwkomer is de reis naar de Alpentuinen in Beieren. Voor een korte trip kiest u Rotterdam of 
West-Vlaanderen. 

Het hoeft niet bij dromen te blijven. U kan ter plaatse gaan genieten van deze droomtuinen.

Jan Van Steen
Algemeen Directeur Omnia Travel

Inhoud
Groot-Brittannië
 p. 4 Zuid-Engeland & de Cotswolds Paul Janssen
 p. 6 Somerset & Dorset Paul Janssen
 p. 8 Noord-Wales Paul Geerts

Frankrijk
 p. 10 Le Perche Cecilia Debacker

Nederland
 p. 12 Rotterdam Marc Verachtert

Italië
 p. 14 Rome Paul Geerts
 p. 16 Napels en de Amalfitaanse Kust Bartel Van Riet

Spanje
 p. 18 Barcelona Geert Derom
 p. 20 Córdoba & Granada Jean Vanhoof

Andere
 p. 22 Wenen Paul Geerts
 p. 24 Alpentuinen in Zuid-Duitsland Anne Vandenborre
 p. 26 West-Vlaanderen Marc Verachtert
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Kalender 2017 
Mei p. 20 Córdoba & Granada 7–13 mei
 p. 6 Somerset & Dorset 26–29 mei

Juni p. 10 Le Perche 1–4 juni
 p. 8 Noord-Wales 8–12 juni 
 p. 18 Barcelona 8–12 juni
 p. 16 Napels en de Amalfitaanse Kust 8–14 juni
 p. 12 Rotterdam 9–11 juni
 p. 4 Zuid-Engeland en de Cotswolds 16–19 juni
 p. 24 Alpentuinen in Zuid-Duitsland 19–24 juni
 p. 10 Wenen 26–30 juni

September p. 26 West-Vlaanderen 9–10 september
 p. 14 Rome 18–23 september



Zuid-Engeland & 
de Cotswolds
vier dagen van 16 tot 19 juni 2017

De Cotswolds spreken tot de verbeelding. Het landschap 
vormde menigmaal het decor voor Engelse films. In de 
regio van Swindon, Cirencester en de zuidelijke Cotswolds 
liggen talloze, bijzondere en boeiende tuinen die een 
ontdekking meer dan waard zijn. Een grote diversiteit aan 
landschappen, pittoreske dorpjes, statige landhuizen en 
kastelen met een boeiende geschiedenis flankeren er de 
groene heuvels.

Geschiedenis en tuinen

Faringdon

Romsey

South Cerney
Stroud

Bradford on AvonBath

Alderley EdgeVerenigd
Koninkrijk

Lybia

Ierland

Spanje

Portugal

Zwitserland

Polen
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Dag 1
Vertrek vanuit de verschil-
lende opstapplaatsen. Doorreis 
naar Calais voor overtocht per 
 shuttle naar Folkestone. Na aan-
komst reizen we naar Faringdon. 
Onderweg wordt er gestopt voor 
een vrij middagmaal. Bezoek 
aan Buscot Park, een veelzij-
dige tuin met uitbundige bor-
ders, schitterende vaste plan-
tencombinaties en oude rozen. 
Harold Peto creëerde hier een 
serie kanaaltjes die eindigen in 
het meer. Bovendien is ook het 
landhuis met het prachtige inte-
rieur meer dan de moeite waard. 
Buscot Park weet elke bezoeker 
te boeien! 

Dag 2
In de voormiddag bezoek aan 
Alderley Grange, prachtig gele-
gen op de zuidwest rand van de 
Cotswolds in het lieflijke dorpje 

Alderley. Deze tuin ligt rond een 
fraai landhuis uit de 17de eeuw. 
Het tuinconcept werd bedacht 
door Alvilde Lees-Milne die er 
woonde tot 1974. Zij kreeg heel 
wat adviezen van Vita Sackville-
West van Sissinghurst. Er staan 
bijzondere bomen, rozen, krui-
den en er is extra aandacht voor 
geurende planten. 
In de namiddag bezoek aan 
Througham Court. In de jaren 
‘30 door Norman Jewson ont-
worpen als een Arts & Crafts 
tuin en door huidige eigenaresse 
Christine Facer Hoffman door-
weven met verwijzingen naar 
wetenschappelijke theorieën.

Dag 3
Iford Manor, een unieke tuin 
met een eerder mediterraan 
karakter, te danken aan archi-
tect en tuinliefhebber Harold 
Peto. Peto had een voorliefde 

voor Italiaanse tuinen en cre-
eerde een romantische heuvel-
tuin met trappen, terrassen, 
beeldhouwwerken en prachtige 
vergezichten over het nabijge-
legen landschap. In de namid-
dag bezoek aan het historische 
stadje Bath. De rivier de Avon 
loopt langs het stadspark. Ver-
der zijn er de mooie abdij, de 
Royal Crescent en de beroemde 
Romeinse baden. Hierdoor 
is Bath bekend als een van de 
mooiste steden van Engeland. 

Dag 4 
Naar Mottisfont Abbey waar 
vooral de rozentuin onze aan-
dacht trekt. Graham Thomas, 
bekende rozendeskundige en 
schrijver, bracht hier in 1972 zijn 
waardevolle collectie oude rozen 
in onder, met het idee de collec-
tie veilig te stellen voor de toe-
komst. Ondertussen werden ook 

modernere rozenvariëteiten toe-
gevoegd. De vaste planten die 
tussen de rozen gezet werden 
zorgen ervoor dat, ook buiten 
het bloeiseizoen van de rozen, 
geuren en kleuren te ontdekken 
zijn in deze tuin. Na de mid-
dag terug naar Folkestone voor 
de overtocht per shuttle naar 
Calais. Doorreis naar België.

695 euro/persoon 
Basis tweepersoonskamer

Toeslag eenpersoonskamer: 120 euro

Inbegrepen: 

vervoer per luxe autocar, kanaalovertocht per shuttle, 

compensatie CO2-uitstoot van uw busreis, 3 overnachtingen 

met ontbijt en avondmaal (halfpension) in het hotel De Vere 

Cotswolds Water Park**** in Cirencester, toegangsgelden voor 

de vermelde bezoeken, deskundige reisbegeleiding door Paul 

Janssen, fooi chauffeur, KBC reis- en annuleringsverzekering, 

BTW, taksen en bijdrage Garantiefonds Reizen

Niet inbegrepen: 

overige maaltijden, dranken en persoonlijke uitgaven

Minimum 20, maximum 30 deelnemers

Als kind was Paul Janssen al verwonderd door de natuur en alles wat 

daarin leeft. Zo bestudeerde hij toen reeds plantengemeenschappen 

in bos en veld. Paul genoot opleidingen grafische vormgeving en tuin-

architectuur en ontwikkelde in zijn tuinontwerpstudio een heel eigen, 

ecologische visie. Hij creëert duurzame, natuurrijke tuinen waarbij 

de wensen van de eigenaars en het verhogen van de biodiversiteit, 

seizoensbeleving en onderhoudsvriendelijkheid centraal staan. Bij elk tuinbezoek doet 

hij de deelnemers even stilstaan en kritisch nadenken over vormgeving, beplantingen, 

omgevingsfactoren, diversiteit in groenvormen … Zijn missie is om de deelnemers een 

ontspannen reis te laten beleven maar hen ook de kans te bieden meer inzicht en kennis 

te verwerven. Paul is ook een gewaardeerd lesgever, o.a. bij Landelijke Gilden en VELT. 

Samen met zijn gezin geniet hij van een natuurrijke tuin in Kasterlee.
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Charmante natuurpracht Somerset  
& Dorset
vier dagen van 26 tot 29 mei 2017

Somerset en Dorset vormen twee van de mooiste regio’s 
van Engeland, met glooiende landschappen, charmante 
stadjes en dorpen, een indrukwekkende kustlijn en statige 
landhuizen en tuinen. De warme zomers en milde winters 
bieden een uitzonderlijke natuurpracht en beide county’s 
worden dan ook geprezen als ‘Area of Outstanding 
Natural Beauty’. 
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Athelhampton

Upton Grey

Martock
Cheddon Fitzpaine

South Petherton
Forde Abbey

Abbotsbury

Verenigd
Koninkrijk

Lybia

Ierland

Spanje

Portugal

Zwitserland
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Dag 1
Vertrek vanuit de verschillende 
opstapplaatsen. Doorreis naar 
Calais voor de overtocht per 
shuttle naar Folkestone. Vrij 
middagmaal. Bezoek aan The 
Manor House in Upton Grey. 
Deze prachtige tuin werd geheel 
gerestaureerd volgens de oor-
spronkelijke 100 jaar oude plan-
nen van Gertrude Jekyll. Via 
het mysterieuze Stonehenge rij-
den we verder naar het hotel in 
Martock.

Dag 2
De Somersettuinen van Hester-
combe zijn een unieke combi-
natie van drie eeuwen tuinde-
sign: de Edwardiaanse formele 
tuin werd ontworpen in 1906 
door Edwin Luytens en beplant 
door Gertrude Jekyll. De idylli-

sche landschapstuin dateert uit 
de 18de eeuw en werd in 1997 
voor het eerst in meer dan 125 
jaar weer opengesteld voor het 
publiek. We kunnen er wan-
delen door het bos, langs klas-
sieke tempels, een mausoleum 
en een prachtige waterval. Vrij 
middagmaal. Namiddag bezoe-
ken we de privé cottagetuin East 
Lambrook Gardens, ontworpen 
door Margery Fish. De planten-
vrouw koos voor een natuurlijke 
informele beplantingsstijl en 
koesterde talloze met uitsterven 
bedreigde planten. Zij lanceerde 
met haar boeken definitief de 
cottagestijl en het planten van 
bodembedekkers.

Dag 3
Het bijzondere Forde Abbey 
is meer dan een bezoek waard. 

Tegen de oude muren van de 
voormalige  cisterciënzerabdij 
groeien zeldzame klimplanten. 
We zien er talrijke kleurrijke 
borders met vaste en half vaste 
planten, woodlands met azalea’s, 
camelia’s en rododendrons en 
ontdekken er ook ceders en oos-
terse platanen. Er liggen grote 
vijvers en achter de abdij ligt een 
grote ommuurde groente- en 
kruidentuin die zowel de bewo-
ners als het restaurant van verse 
producten voorziet. Bezoek aan 
het landhuis en nadien vrij mid-
dagmaal in Abbotsbury.
Tropical Garden Abbotsbury 
herbergt een buitengewone col-
lectie subtropische planten van 
over de hele wereld. Het staat 
hier vol exoten die het zeer naar 
hun zin hebben in het zachte 
klimaat van de regio. Aan de 

tuin is ook een plantenkweke-
rij verbonden met zeldzame en 
inheemse planten.

Dag 4
De reis eindigt in de Athel-
hampton House Gardens. 
Athelhampton Hall dateert uit 
1485 en de zeer gevarieerde for-
mele tuinen, zoals we die van-
daag nog kunnen bewonderen, 
werden gecreëerd tussen 1891 en 
1899 door Alfred Cart de Lafon-
taine. De meest beroemde tuin 
is ‘The Great Court’ met taxus 
in piramidevorm. Stop voor 
het vrije middagmaal onder-
weg naar Folkestone en nadien 
terugreis naar België.

775 euro/persoon 
Basis tweepersoonskamer 

Toeslag eenpersoonskamer: 170 euro

Inbegrepen:

vervoer per luxe autocar, kanaalovertocht per shuttle, 

compensatie CO2-uitstoot van uw busreis, 3 overnachtingen 

met ontbijt en avondmaal (halfpension) in The Hollies Hotel*** 

in Martock, toegangsgelden voor de vermelde bezoeken, 

deskundige reisbegeleiding door Paul Janssen, fooi chauffeur, 

KBC reis- en annuleringsverzekering, BTW, taksen en bijdrage 

Garantiefonds Reizen

Niet inbegrepen:

overige maaltijden, dranken en persoonlijke uitgaven

Minimum 20, maximum 30 deelnemers

Als kind was Paul Janssen al verwonderd door de natuur en alles 

wat daarin leeft. Zo bestudeerde hij toen reeds plantengemeen-

schappen in bos en veld. Paul genoot opleidingen grafische vorm-

geving en tuinarchitectuur en ontwikkelde in zijn tuinontwerpstudio 

een heel eigen, ecologische visie. Hij creëert duurzame, natuurrijke 

tuinen waarbij de wensen van de eigenaars en het verhogen van 

de biodiversiteit, seizoensbeleving en onderhoudsvriendelijkheid centraal staan. 

Bij elk tuinbezoek doet hij de deelnemers even stilstaan en kritisch nadenken over 

vormgeving, beplantingen, omgevingsfactoren, diversiteit in groenvormen … Zijn 

missie is om de deelnemers een ontspannen reis te laten beleven maar hen ook de 

kans te bieden meer inzicht en kennis te verwerven. Paul is ook een gewaardeerd 

lesgever, o.a. bij Landelijke Gilden en VELT. Samen met zijn gezin geniet hij van een 

natuurrijke tuin in Kasterlee.

sh
ut

te
rs

to
ck

sh
ut

te
rs

to
ck

7



De tuinen van Noord-Wales
vijf dagen van 8 tot 12 juni 2017

Het noorden van Wales heeft alles om zelfs de meest 
verwende toerist te charmeren: uitgestrekte kusten, 
pittoreske dorpjes en stadjes, uitgestrekte bossen en 
prachtige landschappen met als hoogtepunt het woeste 
Snowdonia massief … Er liggen ook enkele opmerkelijke 
tuinen die op zich de reis al meer dan waard maken. 
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Powys
Chirk

Marchwiel

Colwyn Bay

Llanfrothen
Llanberis

LlandudnoBa
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Plas
Newydd

Plas yn Rhiw

Verenigd
Koninkrijk

Lybia

Ierland

Spanje

Portugal

Zwitserland
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Dag 1
Samenkomst in de luchthaven 
van Zaventem voor de recht-
streekse vlucht naar Birming-
ham. Chirk Castle staat op een 
heuveltop die fraaie vergezich-
ten over Cheshire en Shropshire 
biedt. Het terrein beslaat zo’n 
2 ha en won in 1999 de ‘Natio-
nal Trust - Gordon’s Gin Gar-
den of the Year-Award’. Naast de 
fraaie toonbeelden van de 19de-
eeuwse vormsnoeikunst is er 
van maart tot oktober altijd iets 
te zien, zoals narcissen en bol-
planten, rododendrons, rozen, 
kleurrijke bloemperken en zeld-
zame struiken. We bezoeken 
de ommuurde tuin van Erddig, 
een van de voornaamste over-
gebleven 18de-eeuwse tuinen in 
Groot-Brittannië, met zeldzame 
vruchtbomen, een gracht, een 
vijver en een nationale klimop-
verzameling.

Dag 2
In de voormiddag bezoek aan 
de beroemde Bodnant Garden. 
Door de schitterende ligging, de 
spectaculaire vormgeving en de 
onvoorstelbaar rijke plantencol-
lecties, is dit een van de belang-
rijkste tuinen ter wereld. Ze 
bestaat uit twee delen: de for-
mele tuinen met de terrassen 
rond de residentie van de Aber-
conways, en de ‘Dell’, een bos-
tuin langs de hellingen en in de 
vallei van het riviertje Hiraeth-
lyn. Verder is de prachtige oran-
gerie en de indrukwekkende 
lange Laburnum tunnel een 
van de hoofdattracties van deze 
tuin. Doorreis naar Bodysgal-
len Hall, gelegen op een schier-
eiland vlakbij het Victoriaanse 
stadje Llandudno, waar we het 
middagmaal gebruiken. Ooit 
de residentie van een adellijke 
familie, is het nu een exclusief 
hotel waar het lijkt alsof de tijd 
heeft stilgestaan. Het domein 
van bijna 100 ha ongerept 
natuurschoon met eeuwenoude 
bomen en met uitzicht op de zee 
en prachtige ommuurde tuinen 
waarvan de oudste dateert uit de 
17de eeuw, zal niemand onbe-
roerd laten. 

Dag 3
We bezoeken het landhuis en de 
tuinen van Plas Newydd, aan de 

oever van de Menai Strait, waar 
de markies van Anglesey woont. 
Dit elegante 18de-eeuwse land-
huis werd gebouwd door James 
Wyatt en biedt een magnifiek 
uitzicht op de prachtige bergen 
van Snowdonia. Er is een fraaie 
voorjaarstuin en een arboretum 
met Australische en oosterse 
bomen en een ondergroei van 
struiken en wilde planten. 
In de namiddag bezoeken we 
Penrhyn Castle, gelegen tegen 
de achtergrond van het indruk-
wekkende Snowdonia. De tuin 
biedt een magnifiek uitzicht over 
de brede zeearm Menai Strait. 
De uitgestrekte tuin van 16 ha 
omvat verschillende landschap-
pen, waaronder met bomen 
bezaaid grasland, bossen, een 
formele tuin en zelfs een subtro-
pisch gedeelte.

Dag 4
Een buitenbeentje is Plas Bron-
danw in het dorpje Llanfrothen 
(Gwynedd). Dit was de privé-
tuin van de excentrieke architect 
Clough William-Ellis, vooral 
bekend als ontwerper van het 
bizarre, Disney-achtige vakan-
tiedorp Portmeirion. In zijn 
eigen tuin ging hij iets minder 
excentriek te werk. Bijzonderste 
attracties zijn de soms vreemde 
beelden, de vele snoeivormen 
en vooral de mooie vergezich-

ten. Lunch in plaatselijke pub. 
Minder indrukwekkend maar 
op menselijke schaal is de tuin 
van Plas-yn-Rhiw in het dorpje 
Pwllheli, helemaal op het puntje 
van het Lleyn schiereiland. Het 
is een ongedwongen tuin die 
50 jaar geleden werd aangelegd 
door drie zussen, met typische 
Britse bloemborders, bloeiende 
rozen in buxusperkjes en tal 
van bloeiende bomen en strui-
ken. De tuin biedt spectaculaire 
uitzichten over Hell’s Mouth, 
een kuststrook van ruim 200 
ha die door de zussen Keating 
in de loop der jaren werd bijeen 
gekocht met als enige bedoeling 
dit unieke gebied te bewaren. 

Dag 5
Bezoek aan de wereldberoemde 
tuinen van Powis Castle. In 
deze tuinen zijn zeer interessante 
en zeldzame planten te vinden, 
zowel in de formele terrastui-
nen als in de ommuurde krui-
dentuinen, de struikentuinen 
en de 19de-eeuwse orangerie. 
De hangende tuinen van Powis 
Castle geven zeer goed weer hoe 
een barokke terrastuin in het 
17de-eeuwse Groot-Brittannië er 
uit kon zien. Terugvlucht naar 
Zaventem.

1.178 euro/persoon 
Basis tweepersoonskamer 

Toeslag eenpersoonskamer: 120 euro

Inbegrepen: 

Lijnvluchten Brussel - Birmingham - Brussel met Brussels 

Airlines, de luchthaventaksen, compensatie CO2-uitstoot  

van uw vlucht, vervoer ter plaatse met luxe autocar,  

4 overnachtingen met ontbijt en avondmaal (halfpension)  

in het Royal Victoria Hotel***, middagmaal op dag 2 en dag 

4, toegangsgelden voor de vermelde bezoeken, deskundige 

reisbegeleiding door Paul Geerts, fooi chauffeur, KBC reis- en 

annuleringsverzekering, BTW, taksen en bijdrage Garantiefonds 

Reizen

Niet inbegrepen: 

overige maaltijden, dranken en persoonlijke uitgaven

Minimum 20, maximum 30 deelnemers

Paul Geerts studeerde rechten en sociologie in Leuven, Utrecht en 

Firenze. Hij heeft een ruime intellectuele interesse. Tuinen, architec-

tuur, wetenschappen en geschiedenis boeien hem uitermate. Bij ieder 

tuinbezoek heeft hij wel een verhaal of een anekdote te vertellen. Een 
boom is meer dan er staat is niet enkel de titel van een bloemlezing 

tuingedichten die hij samenstelde, zo benadert hij ook een tuin, een 

landschap, een gebouw. Hij is een veelzijdige schrijver. Samen met Romke van de Kaa is 

hij de auteur van een jaarlijkse Tuinscheurkalender met weetjes, verhalen en spreuken 

over tuinen en planten. Voor de stad Kortrijk organiseerde hij ‘Secret Gardens’. Hij was 

betrokken bij het VRT programma Groenland en is hoofdredacteur van vaktijdschrift 

en -website CG Concept en van de VLAM website www.openbaargroen.be. Met Paul 

Geerts op stap gaan, is meer dan een uitstap.
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Faringdon

Romsey
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Stroud

Bradford on AvonBath

Alderley EdgeVerenigd
Koninkrijk
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Préaux-du-Perche

St-Cyr-la-Rosière
Bellême

Frankrijk

Lybia

Ierland

Spanje

Portugal

Zwitserland

Polen

Le Perche
vier dagen van 1 tot 4 juni 2017

De naam Le Perche doet bij maar weinigen een belletje 
rinkelen en dat is jammer. Deze uithoek van Normandië, 
niet zo ver van Alençon en op zo’n twee uur rijden 
van Parijs, verrast de bezoeker met sprookjesachtige, 
honingkleurige dorpen, gouden akkers, authentieke holle 
wegen en kleurrijke tuinen. De inwoners zijn trots op 
hun streek en willen het landelijke karakter ervan meer 
dan ooit behouden. Reisbegeleider Cecilia Debacker 
omschrijft de tuinen als ‘patchwork tuinen’, omdat ze een 
harmonieus geheel vormen van een tiental verschillende 
tuintjes.

Zachte heuvels en  
mooie natuurplekjes
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Dag 1
Vertrek per autocar vanuit 
de verschillende opstapplaat-
sen. Rit naar Moutiers-au-Per-
che, een van de meest fotoge-
nieke dorpen van Le Perche. We 
maken een korte wandeling naar 
de kerk op de heuvel en genieten 
van het prachtige uitzicht. 

Dag 2
Vandaag rijden we naar Saint-
Céneri-le-Gérei voor een bezoek 
aan de Jardins de la Mansoni-
ère. Het verhaal van ‘de tuinen 
van Mansonière’ is een verhaal 
van liefde op het eerste gezicht. 
In deze prachtige omgeving heb-
ben de eigenaars vanuit een cre-
atieve overtuiging meesterwer-
ken gebouwd. In de namiddag 
bezoek aan de tuin Les Jardins 
de la Petite Rochelle in Réma-
lard. Dit zijn een tiental tuinen 

in een grotere tuin en het levens-
werk van de nu 97-jarige Hélène 
d’Andlau, een sympathieke oude 
dame die de tuinen volledig zelf 
ontworpen en de planten zelf 
gekozen heeft. De tuin herbergt 
indrukwekkende verzamelin-
gen Cornus, Hydrangea, rodo-
dendron en Clematis en het is 
de collectiehouder van Pieris 
en Daphne maar uiteraard ook 
heel veel andere plantensoorten. 
Deze tuin draagt het label Jar-
din Remarquable. 

Dag 3
Vertrek naar Préaux du Per-
che met stop in Condeau en Le 
hameau de Villeray, een prach-
tig klein dorpje. Daar maken 
we een gezellige wandeling. In 
de namiddag, verder naar Pré-
aux-du-Perche voor een bezoek 
aan de Jardin François. Het is 

een heel bijzondere tuin van 2 
ha op het domein van een vroe-
gere boerderij. De eigenaar 
heeft geen structuur willen cre-
eren, maar wel een adembene-
mend mooi kleurenpallet. Wie 
fotografie in zijn hart draagt zal 
hier op een zonnige zomerdag 
niet weg te slaan zijn. Deze tuin 
bestaat uit verschillende tuinen 
en biotopen met rododendrons, 
hortensia’s, rozen, een blauwe 
tuin, een heidetuin … Ook 
deze tuin draagt het label Jardin 
Remarquable. 
Verder brengen we een bezoek 
aan het Ecomusée du Perche, 
gevestigd in een priorij (museum 
van kunst en tradities van Le 
Perche). Vroegere ambachten en 
de bewoners van Le Perche zijn 
hier vereeuwigd. 

Dag 4
Bezoek aan Jardin du Bois du 
Puits. De heer en mevrouw 
Jacob, in een vorig leven kwe-
kers en landschapsarchitecten, 
toverden een voormalige hooi-
weide van 4,5 ha groot, om tot 
een rustgevende landschaps-
tuin waarin zo'n 2.500 courante 
en heel bijzondere plantensoor-
ten zijn ondergebracht. Wan-
del mee langs geuren en kleuren, 
van het zonnige zuiden naar het 
mysterieuze oosten. Labels met 
de plantennamen in het Frans 
én het Latijn, maken er ook een 
leerrijke tocht van.
Daarna terugreis naar België.

759 euro/persoon 
Basis tweepersoonskamer 

Toeslag eenpersoonskamer: 120 euro

Inbegrepen: 

vervoer per luxe autocar, compensatie CO2-uitstoot van 

uw busreis, 3 overnachtingen met ontbijt en avondmaal 

(halfpension - in een restaurant op 75m van het hotel) in hotel 

Mercure Alençon, toegangsgelden voor de vermelde bezoeken, 

deskundige reisbegeleiding door Cecilia Debacker, fooi 

chauffeur, KBC reis- en annuleringsverzekering, BTW, taksen en 

bijdrage Garantiefonds Reizen

Niet inbegrepen: 

overige maaltijden, dranken en persoonlijke uitgaven

Minimum 20, maximum 30 deelnemers

Cecilia Debacker studeerde Germaanse filologie (Duits en Engels) en 

ging meteen na haar studies op de redactie van het weekblad Libelle 

aan de slag. Na verantwoordelijk te zijn geweest voor verschillende 

rubrieken, specialiseerde zij zich voor het grootste deel van haar car-

rière in groen. Zij werkte samen met verschillende tuinarchitecten en 

groenjournalisten, bezocht tuinen in binnen- en buitenland, volgde de 

groentrends op de voet en besteedde aandacht aan binnengroen en bloemschikken. Via 

wandelreportages trok ze de groenrubriek ook open naar natuur en milieu. Gedurende 

enkele jaren coördineerde zij de special Libelle Tuinen. Haar bijzondere interesse voor 

de natuur, bracht haar bij het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie, waar zij het 

getuigschrift natuurgids behaalde. Sinds enkele jaren is zij ook actief als vrijwilliger bij 

Natuurpunt Antwerpen Stad.
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Verborgen tuinen Rotterdam
drie dagen van 9 tot 11 juni 2017

Rotterdam associëren we niet snel met groen en tuinen. 
Het centrum is erg verstedelijkt. Heel wat Rotterdammers 
hebben echter groene vingers. Achter hun woning 
creëerden ze heuse groenparadijsjes en/of tuinieren ze 
in gemeenschapstuinen. Deze tuinreis brengt ons in 
‘Verborgen Tuinen’ van Rotterdam en laat ons de stad van 
een geheel andere kant bekijken.
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Dag 1
Vertrek vanuit de verschillende 
opstapplaatsen. Hoewel Rotter-
dam doel en bestemming is van 
onze reis, maken we een tussen-
stop in Heerle, in de tuin van 
Laura en André Dingemans, 
vormgegeven en aangelegd door 
de eigenaars zelf met schitterend 
resultaat.  De 7000 vierkante 
meter grote tuin ligt als een boe-
ket rondom het huis en is ver-
deeld in een aantal “kamers”, 
elk met een eigen thema.  Naast 
de informele tuin is er een gras-
sentuin, een boomgaardje, een 
purperen tuin, een rozentuin 
en rozenlaantje (laantje der 
begeerte) en een dubbele border.  
Nadien rijden we verder naar 
ons hotel in het centrum van 
Rotterdam. 
Van hartje stad tot in de rand-
wijken zijn er tuinen die met 

passie zijn aangelegd en perfect 
onderhouden. Alleen moet je ze 
kunnen ontdekken, want ver-
borgen achter gevels. Eens per 
jaar zetten een negentigtal tui-
neigenaars hun ‘Verborgen Tui-
nen’ open voor het publiek. 
Daarbij kleine, grote, strakke of 
juist romantische tuinen, tuinen 
van groenliefhebbers en design-
tuinen, al lang bestaande tui-
nen en tuinen die nog in ont-
wikkeling zijn. Het accent ligt 
op privétuinen, maar er zijn ook 
enkele stadslandbouwtuinen, 
daktuinen en andere bijzondere 
groene plekken bij. 

Dag 2 & 3
Gespreid over de verschillende 
dagen brengt deze tuinreis ons 
in een aantal van deze ‘Verbor-
gen Tuinen’, maar ook in een 
aanvullende eigen selectie tui-

nen. Daarbij een evenwichtige 
mix makend met aandacht voor 
zowel vormgeving als tuinin-
richting, de link met het veen-
landschap in een aantal wijken 
en natuurlijk ook de planten-
rijkdom en -verscheidenheid; 
kortom prioriteit voor tuinen 
die inspireren en tegelijk zorgen 
voor een feel-good-moment tij-
dens het bezoek.

Ook op het programma: eigen-
wijze vormen van  tuinieren.  
In een stad als Rotterdam 
staan tuindelen en ‘samentui-
nen’ voorop. Zelfvoorziening 
en stadslandbouw krijgen daar-
bij aandacht. Staat het weer het 
toe dan bezoeken we zelfs de 
DAKakker, Europa’s grootste 
stadslandbouwproject, zeven 
hoog boven de stad. Hier wor-
den groenten, fruit en krui-

den verbouwd en honingbijen 
gehouden. 

Verblijven doen we in een hotel 
in het centrum van de stad, 
zodat er ook mogelijkheid is de 
stadssfeer op te snuiven en te 
zien hoe moderne architectuur 
zorgt voor extra kleur en karak-
ter in het Rotterdam 2.0, een 
stad die zich uit de schaduw van 
Amsterdam wringt. Blikvan-
ger daarbij is zonder meer het 
station, wat vormgeving betreft 
gewaagd aan dat van Luik, en de 
Markthal, een immens kunst-
werk met hoefijzervormig gebo-
gen en beschilderd dak van 34 m 
hoog, waaronder bijna 100 ver-
koopunits schuilgaan met o.a. 
groenten vers uit de grond, 
kazen en ander lekkers. 

519 euro/persoon 
Basis tweepersoonskamer 

Toeslag eenpersoonskamer: 78 euro

Inbegrepen: 

vervoer per luxe autocar, compensatie CO2-uitstoot van uw 

busreis, 2 overnachtingen met ontbijt in het hotel NH Atlanta**** 

in Rotterdam, 2 middagmalen, toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken, deskundige reisbegeleiding door Marc 

Verachtert, fooi chauffeur, KBC reis- en annuleringsverzekering, 

BTW, taksen en bijdrage Garantiefonds Reizen

Niet inbegrepen: 

overige maaltijden, dranken en persoonlijke uitgaven

Minimum 20, maximum 30 deelnemers

Vanuit een passie voor groen studeerde Marc Verachtert tuin- en 

landschapsarchitectuur. De Japanse tuin Hasselt (www.japanse-

tuin.be) is een van zijn troetelkinderen. Toeval bracht hem in de 

groenjournalistiek. Sinds meer dan 20 jaar legde en legt hij de basis 

voor boeiende TV-tuinenprogramma’s en maakt hij reportages voor 

kranten en magazines over mooie tuinen en aangename tuinbeleving. 

Zijn bijdragen zijn steeds doorworteld door praktische kennis en tips die het plezier van 

tuinieren en tuingenieten versterken. Marc is medeauteur van diverse tuinboeken en 

freelance medewerker aan onder andere Nest, Fence / Jardins & Loisirs, Chic Gardens 

en Ik ga Bouwen/Je vais construire.
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in en rond Rome
zes dagen van 18 tot 23 september 2017

Rome is een waar openluchtmuseum. De stad met de 
1.300 fonteinen heeft zoveel te bieden dat men er steeds 
weer kan terugkeren om er nieuwe dingen te ontdekken. 
Zo stellen we voor om samen met Paul Geerts de mooiste 
tuinen en villa’s in en rond Rome te bezoeken.  
Wij garanderen u een unieke citytrip!

De mooiste tuinen en parken  
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Dag 1
Samenkomst in de luchthaven 
van Zaventem voor de recht-
streekse vlucht naar Rome. 
Transfer naar de stad en eerste 
verkenning van het historisch 
centrum van Rome. Vooral de 
barokke architectuur vinden we 
in hoge mate terug in het stads-
beeld van het huidige Rome, 
waarvan Piazza Navona een 
prachtig voorbeeld is. In de late 
namiddag bezoek aan Palazzo 
Spada. Hier zien we een aantal 
fraaie kunstwerken, met name 
de privécollectie van kardinaal 
Bernardino Spada, waaronder 
schilderijen, beeldhouwwerken 
en antieke meubels. 

Dag 2
Vertrek naar Tivoli, ongeveer 
20 km ten oosten van Rome. 
Het klimaat is hier vaak fris-
ser dan in Rome en daarom was 
dit stadje lang erg in trek bij de 
meer gegoede klasse van het 
antieke en latere Rome, die hier 
haar buitenverblijven had. Villa 
d’Este, een door het Unesco-
werelderfgoed beschermd 
gebouw, is vooral voor zijn his-
torisch aangelegde tuin een 
bezoek meer dan waard. Deze 
tuin bestaat bijna uitsluitend 
uit waterpartijen met fontei-
nen van verschillende vormen en 
grootte. De bezoeker valt van de 
ene verbazing in de andere met 
als moment suprême een mach-
tige waterval onder het wateror-
gel. In het noorden van Tivoli 

ligt het prachtige park Villa 
Gregoriana. Paus Gregorius XVI 
gaf in de 19de eeuw de opdracht 
tot het verleggen van de Aniene 
rivier om toekomstige overstro-
mingen te voorkomen. Dit deed 
hij door indrukwekkende tun-
nels te bouwen, de cunicoli Gre-
goriani. Door de berg Catillo 
werd er zo een indrukwekkende 
waterval gecreëerd. Het park 
werd in 2002 grondig onder 
handen genomen, waardoor 
we nu volop kunnen genieten 
van de prachtige wandelpaden 
door de natuurlijke schoonheid 
van de ravijn met haar vallei en 
waterval.

Dag 3
Na het ontbijt trekken we naar 
het Palazzo del Quirinale gele-
gen bovenop een van de zeven 
heuvels van de stad. Hoewel 
het paleis oorspronkelijk werd 
gebouwd als zomerverblijf voor 
verschillende pausen, wordt het 
momenteel gebruikt als de offi-
ciële residentie van de Italiaanse 
president. Indien het weer het 
toelaat nemen we een kijkje in 
de unieke ommuurde tuin ach-
ter het paleis. Na de middag 
brengen we een bezoek aan het 
splinternieuwe museum voor 
hedendaagse kunst Maxxi, ont-
worpen door de wereldver-
maarde architecte Zaha Hadid. 
Onze dag sluiten we af in de 
Villa Borghese. Het open-
bare park in het noorden van de 
stad is maar liefst 80 ha groot 

en biedt, naast de landschappe-
lijk aangelegde tuinen, diverse 
musea, villa’s, paviljoenen en 
sculpturen. Het belangrijkste 
bouwwerk, dat in 1633 werd vol-
tooid, is de Villa Borghese Pinci-
ana, waar we het kunstmuseum 
de Galleria Borghese bezoeken.

Dag 4 
We starten de dag met een 
bezoek aan de tuinen van Ninfa. 
Ninfa is een stadje uit de 8ste 
eeuw, waarvan niet meer dan 
ruïnes overbleven, die gedu-
rende meerdere eeuwen verla-
ten en aan de natuur overgele-
verd waren. Aan het begin van 
de 20ste eeuw eiste de fami-
lie Caetari, eigenaar van het 
domein, Ninfa weer op en begon 
met de restauratie van een aan-
tal gebouwen en het aanplan-
ten van bijzondere bomen en 
planten. In 2015 werden de tui-
nen van Ninfa uitgeroepen tot 
‘Mooiste tuin van Italië’. In de 
namiddag bezoeken we de Giar-
dini della Landriana, de prach-
tige privétuin die in de jaren 60 
en 70 werd ontworpen door de 
vermaarde Engelse tuinarchitect 
Russell Page in opdracht van 
markies Gallarati Scotti en zijn 
vrouw Lavinia Taverna.

Dag 5
Naar de Aventijnheuvel, waar we 
o.a. de Giardino degli Aranci 
ofwel de sinaasappeltuin bezoe-
ken. Naar verluidt werden hier 
in de 13de eeuw reeds sinaasap-

pelbomen geplant door domini-
caner monniken. Ook brengen 
we een bezoek aan de tuin van 
de Villa Cavalieri di Malta die 
vlakbij ligt. De villa staat vooral 
bekend om het sleutelgat in de 
poort, waardoor we een onvoor-
stelbaar zicht op de Sint-Pieters-
basiliek krijgen. In de namiddag 
naar Vaticaanstad, de klein-
ste stadstaat van de wereld. Op 
een oppervlakte van amper 44 
ha bevinden zich architecturale 
en decoratieve parels zoals het 
pauselijk paleis, de Sint-Pieters-
basiliek en de Sixtijnse kapel. 
We krijgen een rondleiding in 
de Vaticaanse musea door een 
lokale gids en sluiten deze dag 
af met een wandeling door de 
tuinen.

Dag 6
In de voormiddag bezoek aan 
de botanische tuin van Rome, 
onderhouden door de universi-
teit van Sapienza. We kunnen 
er maar liefst meer dan 3.000 
plantensoorten terugvinden. 
We sluiten onze reis af met een 
bezoek aan de Villa Farnesina, 
een van de mooiste renaissance-
paleizen van Rome. Het paleis 
bezit prachtige fresco’s van o.m. 
Raphaël en een schitterende Ita-
liaanse tuin. In de vroege avond 
terugvlucht naar Zaventem.

1.775 euro/persoon 
Basis tweepersoonskamer 

Toeslag eenpersoonskamer: 370 euro

Inbegrepen: 

lijnvluchten Brussel - Rome - Brussel met Brussels Airlines, 

de luchthaventaksen, compensatie CO2-uitstoot van uw 

vlucht, vervoer ter plaatse met luxe autocar, 4 overnachtingen 

met ontbijt in het centraal gelegen Mediterraneo Hotel****, 6 

middagmalen, toegangsgelden voor de vermelde bezoeken, 

deskundige reisbegeleiding door Paul Geerts, fooi chauffeur, 

KBC reis- en annuleringsverzekering, BTW, taksen en bijdrage 

Garantiefonds Reizen

Niet inbegrepen: 

overige maaltijden, dranken en persoonlijke uitgaven

Minimum 20, maximum 25 deelnemers

Paul Geerts studeerde rechten en sociologie in Leuven, Utrecht en 

Firenze. Hij heeft een ruime intellectuele interesse. Tuinen, architec-

tuur, wetenschappen en geschiedenis boeien hem uitermate. Bij ieder 

tuinbezoek heeft hij wel een verhaal of een anekdote te vertellen. Een 
boom is meer dan er staat is niet enkel de titel van een bloemlezing 

tuingedichten die hij samenstelde, zo benadert hij ook een tuin, een 

landschap, een gebouw. Hij is een veelzijdige schrijver. Samen met Romke van de Kaa is 

hij de auteur van een jaarlijkse Tuinscheurkalender met weetjes, verhalen en spreuken 

over tuinen en planten. Voor de stad Kortrijk organiseerde hij ‘Secret Gardens’. Hij was 

betrokken bij het VRT programma Groenland en is hoofdredacteur van vaktijdschrift en 

-website CG Concept en van de VLAM website www.openbaargroen.be. Met Paul Geerts 

op stap gaan, is meer dan een uitstap.

15



Spectaculaire kustlijn  
en unieke tuinen

Amalfitaanse 
kust en Napels
zeven dagen van 8 tot 14 juni 2017

De Amalfitaanse kust staat bekend als een van de 
fraaiste stukjes Italië. Ze staat zelfs op de Unesco-
werelderfgoedlijst. De spectaculaire kustlijn is het toneel 
van pittoreske dorpjes als Amalfi en Positano waar 
panoramische uitzichten verzekerd zijn. Ook op de iets 
kleinere eilandjes erlangs vinden we unieke schatten terug, 
zoals de tuin van La Mortella op Ischia en de tuinen van 
Augustus op Capri.
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Dag 1
Samenkomst in de luchthaven 
van Zaventem voor de vlucht 
naar Napels. Bij aankomst 
bezoeken we dadelijk de bota-
nische tuin van Napels. Deze 
reusachtige tuin, maar liefst 12 
ha groot, is een van de mooiste 
van Italië, bestaat al sinds 1807 
en werd opgericht in opdracht 
van Jozef Bonaparte. De talrijke 
bomen en struiken komen van 
over de hele wereld. Er staan ver-
schillende serres. Doorreis naar 
Sorrento. 

Dag 2
Capri is een bijzonder mooi 
eiland gelegen vlakbij de kust 
van Sorrento. Vanuit de haven 
varen we met de hydrofoil in 
ongeveer 45 minuten naar het 
eiland. Het wondermooie Capri, 
dat met zijn pleintjes en witte 
huisjes op een operettedecor 
lijkt, werd door de eeuwen heen 
bezocht en beschreven door 
denkers, kunstenaars en schrij-
vers. Bezoek aan de tuinen van 
Augustus, waar we een mooi 
uitzicht hebben op de Faragli-
oni, een reeks prachtig geëro-
deerde rotsen voor de kust van 
het eiland. Bezoek aan de Villa 
San Michele, een laat 19de-
eeuwse villa, gelegen op een klif, 
op de ruïnes van een 2.000 jaar 
oude Romeinse villa met uit-
zicht over de baai en de Vesu-
vius. Terwijl we over de terras-
sen wandelen, vinden we her en 
der tussen de camelia’s, azalea’s 

en rozen eeuwenoude zuilen en 
artefacten en zelfs een Grieks 
grafmonument. 

Dag 3
Verkenning van de Amalfi-
taanse Kust, een van de spec-
taculairste van Europa met 
een schitterend landschap van 
steile rotsen en diepe landeng-
ten, lieflijke vissersdorpjes en 
een weelderige plantengroei. 
Halte onderweg om te genie-
ten van het prachtige panorama 
op het vissersplaatsje Positano, 
waar de kleine kubusvormige 
huisjes in terrasvorm naar de 
zee afdalen. Dan gaat het ver-
der naar Amalfi, het idylli-
sche stadje dat zijn naam aan de 
ganse kust gaf. Doorreis naar 
Ravello, een schitterend gele-
gen dorpje dat gebouwd is tegen 
de hellingen beplant met wijn- 
en olijfgaarden en vanwaar we 
een heel mooi zicht hebben op 
de baai van Salerno. Bezoek aan 
de prachtige Villa Rufolo met 
de mooie tuin die Wagner inspi-
reerde voor zijn opera Parsifal.

Dag 4
Vertrek naar de Vesuvius, de 
indrukwekkende vulkaan die de 
baai van Napels domineert. De 
bus brengt ons eerst tot op een 
hoogte van 1.000 m langs de hel-
lingen van het Parco Vesuviano 
met zijn typisch mediterrane 
plantengroei en wijngaarden. 
Dan gaat het te voet verder tot 
aan de krater. Het duurt onge-

veer een half uur om tot boven, 
aan de rand van de krater, te 
stappen. Wijndegustatie en mid-
dagmaal op de bergflanken van 
de Vesuvius. In de namiddag 
naar Torre Annunziata, prach-
tig gelegen tussen het groen van 
de bergen en het blauw van de 
Middellandse Zee, aan de voet 
van de Vesuvius. Een bevoor-
rechte plek. Bij de uitbarsting 
van de Vesuvius in het jaar 79 
werd Oplontis, net als Pompeii, 
door as, puimsteen en modder 
bedekt. De villa van Poppaea, 
een parel van Romeinse villa-
architectuur, getuigt nog van 
de pracht en praal waarmee de 
Romeinen zich graag omring-
den. De indeling, de lichtinval, 
de verhouding tussen natuur en 
mens waren zeker voor die tijd 
zeer vooruitstrevend. De villa 
is vooral beroemd om de kleur-
rijke, verrassend goed bewaard 
gebleven muurschilderingen.

Dag 5
Bezoek aan de tuin Porta di 
Ferro, een oude manor die 
tegenwoordig dienst doet als bij-
zondere locatie voor evenemen-
ten. De agrarische traditie is 
hier nog steeds voelbaar dank-
zij landbouwactiviteiten zoals 
het kweken van kiwi’s en perzi-
ken. De mooie tuinen dateren 
uit het begin van de 20ste eeuw 
toen het landgoed de aristocratie 
uit Napels en omgeving ontving 
voor diners, concerten en recep-
ties. De verschillende vertrek-

ken, de stallen en koetshuizen, 
de bakkerij en de graansilo … 
alles ademt geschiedenis. Door-
reis naar Napels. Bezoek aan de 
kloostergang Santa Chiara. In 
de indrukwekkende klooster-
tuin staan aardewerken zuilen 
met opvallende motieven van 
bloemen en vruchten. Verder 
zien we hier citrusbomen, win-
tergroene struiken, cipressen en 
klimplanten.

Dag 6
Met de veerboot vanuit Napels 
bereiken we het eiland Ischia. 
Hier bezoeken we de tuin La 
Mortella, vaak beschreven 
als een van de mooiste tuinen 
ter wereld. De bekende land-
schapsarchitect Russell Page 
kreeg in 1956 de opdracht van 
Lady Susana Walton, de echt-
genote van de Engelse compo-
nist Sir William Walton, om 
het ontwerp te maken voor deze 
tuin. Het resultaat is een unieke 
tuin vol mediterrane en subtro-
pische planten. Terugkeer naar 
Napels en bezoek aan de tuin 
van het Capodimonte. Het 
paleis diende oorspronkelijk als 
zomerresidentie voor de Konin-
gen der Beide Siciliën. 

Dag 7
Transfer naar de luchthaven en 
terugvlucht naar Zaventem.

1.790 euro/persoon 
Basis tweepersoonskamer 

Toeslag eenpersoonskamer: 235 euro

Inbegrepen: 

lijnvluchten Brussel - Napels - Brussel met Brussels Airlines, 

de luchthaventaksen, compensatie CO2-uitstoot van uw vlucht, 

vervoer ter plaatse met luxe autocar, 4 overnachtingen met 

ontbijt en avondmaal (halfpension) in Hotel La Residenza**** 

in Sorrento, 2 overnachtingen met ontbijt en avondmaal 

(halfpension) in Hotel Naples**** in Napels, wijnproeverij en 

aansluitend middagmaal in een lokale wijngaard, middagmaal 

in Porta di Ferro, toegangsgelden voor de vermelde bezoeken, 

deskundige reisbegeleiding door Bartel Van Riet, fooi chauffeur, 

KBC reis- en annuleringsverzekering, BTW, taksen en bijdrage 

Garantiefonds Reizen

Niet inbegrepen: 

overige maaltijden, dranken en persoonlijke uitgaven

Minimum 20, maximum 30 deelnemers

Bartel Van Riet, gegrond Kempenaar, studeerde regentaat LO-outdoor 

en kwam, na een vreemd maar tof traject, uit als boomverzorger en 

tuin- en landschapsarchitect. Op één presenteerde hij het programma 

‘Groenland’ waarin hij tuin en natuur op een pedestal zet, en vooral 

laat zien hoe iedereen hiervan kan genieten op een eenvoudige ma-

nier. Zijn zin voor avontuur kon hij tot uiting brengen in het programma 

‘De baard van Bartel’. Recent presenteerde hij het programma ‘Barak van Bartel’ op 

Discovery Channel en ‘Ons eerste huis’ op vier. Samen met drie vrienden/collega’s 

boomchirurgen en tuinarchitecten, vormt hij het team van ‘De Tree Musketiers’, die 

verankerd in de natuur door hun ontzag voor bomen, de steunberen van de kosmos,  

hun competenties gebundeld hebben.
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Groen in Barcelona
vijf dagen van 8 tot 12 juni 2017

Er zijn weinig plaatsen die zoveel geschiedenis en cultuur 
ademen en tegelijk zo onverschrokken modern zijn als 
Barcelona. Daarenboven zijn de parken in deze stad 
staaltjes van een gedurfde combinatie van (moderne) 
architectuur met natuur.
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Dag 1
Samenkomst in de luchthaven 
van Zaventem voor de recht-
streekse vlucht naar Barcelona. 
Kennismakingsrit per autocar 
waarbij we halt houden aan het 
Parc de la Ciutadella. Dit park 
is gelegen tussen de oude stad en 
de Olympische stad en heeft veel 
te bieden. De tuinen vol beelden 
bieden ontspanning, het boten-
meer en de dierentuin zijn ple-
zierig, en de drie musea besteden 
aandacht aan kunst, geologie en 
zoölogie. Middagmaal. Namid-
dag bezoek aan het stadsgedeelte 
Horta, gelegen in een buiten-
wijk van Barcelona, met aan-
dacht voor het Parc del  Laberint 
d' Horta. Dit is het oudste 
park van Barcelona, een voor-
beeld van een laat 18de-eeuwse 
neoklassieke tuin. Een waar 
openluchtmuseum.

Dag 2
Barcelona is het hart van de 
modernistische architectuur en 
Antoni Gaudí is de voortrekker 
van deze spectaculaire artistieke 
beweging. Het Pedrera, het Casa 
Batlló en de Sagrada Família 
zijn enkele voorbeelden van de 
bezienswaardigheden die we 
vandaag bezoeken.
We komen langs de ‘Passeig de 
Gràcia’, waar de meeste moder-
nistische huizen gelegen zijn en 
waar we de glitter en de glans 
van de bourgeoisie uit de eeuw-
wisseling kunnen proeven. De 
Sagrada Família was het levens-
werk van Gaudí. Bij zijn dood 
was de kerk slechts gedeelte-
lijk voltooid. Het werk, gefi-
nancierd met publieke bijdra-
gen, duurt voort tot op heden. 
De beroemde basiliek zal waar-
schijnlijk pas in 2026 af zijn, 144 
jaar na de eerstesteenlegging en 
100 jaar na het overlijden van 
zijn bedenker en architect.  
Middagmaal in een typische 
tapasbar. Nadien bezoek aan het 
Park Güell. Dit park, Unesco-
werelderfgoed, is de kleurrijkste 
creatie van Antoni Gaudí.

Dag 3
Vandaag verlaten we Barce-
lona even voor een bezoek aan 
de botanische tuinen van Bla-
nes. Mar i Murtra is een mooie 
grote tuin, gelegen bovenop een 
rots aan de kust, met fantasti-
sche vergezichten over de Mid-
dellandse zee. Deze tuin werd 
aangelegd en onderhouden door 
Karl Faust en we vinden er meer 
dan 4.000 verschillende plan-
tensoorten. Even verderop, aan 
de rand van Lloret de Mar, vre-
dig verstopt aan de bruisende 
Costa Brava, bezoeken we de 
tuinen van Santa Clotilde. Ook 
deze historische tuin is prach-
tig gelegen. De overhangende 
bomen, hellingen en trappen 
benadrukken de natuurlijke lig-
ging van de tuin, waar we ook 
vijvers, fonteinen en marmeren 
beelden kunnen bewonderen. 

Dag 4
Bezoek aan de Barrio Gótico 
van Barcelona met interessante 
overblijfselen uit de periode van 
het Romeinse tijdperk tot de 
middeleeuwse gotische periode: 
de kathedraal, El Palau de la 
Generalitat, de Plaça del Rei, El 

Calle (het joodse kwartier), de 
mooie kerken ‘Del Pi’, de Sancta 
Maria del Mar en natuurlijk 
de Ramblas, de beroemdste 
straat van Spanje. Vrije namid-
dag. Wie dat wil kan eventu-
eel met de reisbegeleider en een 
lokale gids op fietstocht naar de 
ongekende plekjes in Barcelona 
(facultatief).

Dag 5
Vertrek naar Montjuïc (de heu-
vel van de joden). Musea, parken 
en disco’s maken de Montjuïc 
tot een druk bezochte trekpleis-
ter in de stad. In 1929 vond hier 
de Wereldtentoonstelling plaats. 
De meest opmerkelijke attrac-
ties zijn: het kasteel, de verlichte 
fonteinen, het Pavelló Mies van 
der Rohe, het Olympisch dorp 
uit 1992 en de Verdaguer tuinen, 
waar elk jaar meer dan 100.000 
bloembollen geplant worden, 
waardoor de perken het hele jaar 
door in bloei staan. 
Middagmaal in een typisch 
sfeervol restaurant. Transfer 
naar de luchthaven van Barce-
lona voor de terugvlucht naar 
Zaventem.

1.185 euro/persoon 
Basis tweepersoonskamer 

Toeslag eenpersoonskamer: 320 euro

Inbegrepen: 

lijnvluchten Brussel - Barcelona - Brussel, de luchthaventaksen, 

compensatie CO2-uitstoot van uw vlucht, beperkt vervoer ter 

plaatse met luxe autocar, 4 overnachtingen met ontbijt in het 

hotel Evenia Rossello**** in Barcelona, toegangsgelden voor 

de vermelde bezoeken, lokale gidsen, 3 middagmalen in lokale 

restaurants, deskundige reisbegeleiding door Geert Derom, fooi 

chauffeur, KBC reis- en annuleringsverzekering, BTW, taksen en 

bijdrage Garantiefonds Reizen

Niet inbegrepen: 

overige maaltijden, dranken en persoonlijke uitgaven, facultatieve 

fietstocht op dag 4

Minimum 20, maximum 30 deelnemers

 

Geert Derom is al 20 jaar de hoofdtuinman van De Tuinen van 

 Hoegaarden. Hij is een gepassioneerd tuin- en plantenliefheb-

ber en volgde verschillende stages in Engelse tuinen. Hij is vooral 

ervaringsdeskundige op vlak van bloembollen en beplantingen voor 

openbaar groen en geeft ook boeiende voordrachten over verschil-

lende plantenthema’s. 

Geert is een vlotte prater en hij vertoeft graag in het gezelschap van andere plantenlief-

hebbers. Sinds kort runt hij ook zijn eigen tuinbedrijf FELGROEN.
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Spaanse tuinsteden Córdoba &  
Granada
zeven dagen van 7 tot 13 mei 2017

In Zuid-Spanje vindt men schitterende tuinen, die 
een oase van rust en verkoeling bieden in het dikwijls 
tropische klimaat. Het element water wordt dan ook vaak 
creatief in de tuinen verwerkt. Voeg daar de mengeling 
van Moorse en christelijke bouwstijlen en culturen bij, 
en deze reis wordt een bijzondere belevenis. Bovendien 
bezoeken we ook het patiofestival in Córdoba!
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Dag 1
Samenkomst in de luchthaven 
van Zaventem voor de recht-
streekse vlucht naar Málaga. 
Daar aangekomen bezoeken we 
de beroemde botanische tuin La 
Concepción, die maar liefst 23 
ha groot is en meer dan 150 jaar 
oud. De voormalige steenrijke 
eigenaars, creëerden hier een 
indrukwekkend park met meer 
dan 2.000 verschillende bomen 
en andere gewassen. Deze wer-
den uit verschillende wereldde-
len hiernaartoe gebracht. Het is 
een romantisch park met kron-
kelende paden, vijvers, waterval-
len, bruggen en beekjes. Door-
reis naar Córdoba.

Dag 2 & 3
Bezoek aan het historisch cen-
trum van Córdoba dat samen 
met de moskee op de Unesco-

werelderfgoedlijst staat. De his-
torische Mezquita dateert uit 
de 8ste eeuw en in het mid-
den ervan werd ooit een kathe-
draal gebouwd. Het bloemrijke 
patiofestival in Córdoba is een 
belevenis op zich. Meer dan 60 
patiotuinen in de oude binnen-
stad openen feestelijk de poorten 
en wij zijn erbij!
In de onmiddellijke omgeving 
van Córdoba liggen de archeolo-
gische resten van het lustpaleis 
Medina Azahara. Tijdens een 
begeleid bezoek aan deze his-
torische site, ontdekken we de 
ongelooflijke architectuur van 
deze paleisstad. 
Verder brengen we een bezoek 
aan het Alcázar de los Reyes 
Cristianos, gebouwd op de res-
ten van een Moors paleis. We 
treden in de voetsporen van 
Columbus, die de Katholieke 

Koningen hier in 1486 ont-
moette.  Uiteraard besteden we 
veel aandacht aan de tuinen 
met haar visvijvers, fonteinen 
en sinaasappelbomen ... Ook de 
tuinen van het Palacio de Viana 
staan op het programma.

Dag 4
Op weg naar Granada ontdek-
ken we enkele lokale streek-
producten. Zo brengen we 
een bezoek aan een wijn-
gaard, uiteraard met degusta-
tie. Verder bezoeken we ook een 
fabriek van olijfolie. Het mid-
dagmaal bestaat dan ook uit 
heerlijke lokale gerechten. Ver-
der naar Alcalá la Real, gele-
gen tussen Granada en Córdoba 
en eeuwen lang het grensge-
bied tussen Moren en christe-
nen. La Mota (de oude stad) 
was oorspron kelijk de versterkte 
burcht van de stad. Ze werd 
recentelijk gerestaureerd. Aan-
sluitend bezoek aan het kasteel 
en verder tot Granada.

Dag 5 & 6
Het wereldberoemde Alham-
bra en de tuinen van het Gene-
ralife (Unesco-werelderfgoed) 
mogen uiteraard niet ontbre-
ken op deze reis. Het prachtige 
Generalife met zijn mooie tui-
nen werd gebouwd tussen de 
12de en 14de eeuw en ligt bin-
nen de oude stadsmuren van 

het Alhambra op de heuvel La 
Sabika. Beroemd zijn de vista’s 
naar het schitterende omrin-
gende landschap en het kanaal-
tje met talloze spuiters. Naast 
het Alhambra heeft Granada 
nog een oude en historische wijk 
die meer dan de moeite waard is. 
De kronkelende steegjes en witte 
gebouwen van het Albaicín zul-
len ons bekoren met hun cár-
menes (typische huizen in deze 
buurt) en hun rijke vegetatie. 
Tijdens ons verblijf in Granada, 
wonen we ook een typische fla-
mencovoorstelling met tapas-
avondmaal bij.

Dag 7
Onderweg van Granada naar 
Málaga brengen we een bezoek 
aan de privétuin van de fami-
lie Müller. De oorsprong 
van deze prachtige klassieke 
tuin is niet gekend, maar ze is 
zeker enkele eeuwen oud. Een 
oud irrigatiesysteem is er nog 
steeds in gebruik. Verder naar 
de publieke tuin van Casa de 
Maria Zayas. Nadien, langs de 
Costa Tropical voor een bezoek 
aan een plantage van tropische 
producten. We genieten van een 
paella, gevolgd door een fruitsla, 
op basis van tropisch fruit uit 
de plantage. In de late namid-
dag, transfer naar de luchthaven 
van Málaga en terugvlucht naar 
Zaventem.

1.487 euro/persoon 
Basis tweepersoonskamer 

Toeslag eenpersoonskamer: 250 euro

Inbegrepen: 

lijnvluchten Brussel - Málaga - Brussel met Brussels Airlines, 

de luchthaventaksen, compensatie CO2-uitstoot van uw 

vlucht, vervoer ter plaatse met luxe autocar, 3 overnachtingen 

met ontbijt in hotel Tryp Córdoba*** in Córdoba en 3 

overnachtingen met ontbijt in hotel Maciá Monasterio de las 

Basilios*** in Granada, 4 middagmalen, 1 tapasavondmaal 

met flamencovoorstelling, toegangsgelden voor de vermelde 

bezoeken, deskundige reisbegeleiding door Jean Vanhoof, fooi 

chauffeur, KBC reis- en annuleringsverzekering, BTW, taksen en 

bijdrage Garantiefonds Reizen

Niet inbegrepen: 

overige maaltijden, dranken en persoonlijke uitgaven

Minimum 20, maximum 30 deelnemers

 

Jean Vanhoof doceerde biologie en werkt daarnaast ook als tuinar-

chitect. Hij wordt beschouwd als een van de pioniers van educatieve 

schooltuinen en van de biologische zwemvijvers. Als tuinjournalist 

schrijft hij sinds 1995 voor diverse tuinbladen. Als zaakvoerder van 

De Vaantjesboom is hij actief bij het ontwerpen en aanleggen van 

biologische zwemvijvers en van natuurtuinen. Voor Lannoo schreef hij 

een tiental tuin- en moestuinboeken. Zijn laatste boek, het Zakboek voor de stadstuinier 
gaat in op de trend van tuinieren op kleine plekjes. Jean schreef scenario’s voor VRT en 

enkele regionale zenders en trad op als tipgever en tuindokter in het VTM programma 

Groene Vingers. Momenteel is hij te zien als tuinman in Mijn Tuin bij Dobbit TV.
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Kunst, architectuur en groen Wenen
vijf dagen van 26 tot 30 juni 2017

Wenen is niet alleen de stad van de Sachertorte, de wals en 
de muziek, maar is ook een prachtige architectuurstad, rijk 
aan parken en binnentuinen.

O
o

st
en

ri
jk

sh
ut

te
rs

to
ck

Faringdon

Romsey

South Cerney
Stroud

Bradford on AvonBath

Alderley EdgeVerenigd
Koninkrijk

Birmingham

Powys
Chirk

Marchwiel

Colwyn Bay

Llanfrothen
Llanberis

LlandudnoBa
ng

or
Plas

Newydd

Plas yn Rhiw

Verenigd
Koninkrijk

Wenen

Oostenrijk

Lybia

Ierland

Spanje

Portugal

Zwitserland

Polen

sh
ut

te
rs

to
ck

sh
ut

te
rs

to
ck sh

ut
te

rs
to

ck

22



Dag 1
Samenkomst in de luchthaven 
van Zaventem voor de recht-
streekse vlucht naar Wenen. 
Middagmaal in het hotel. Ver-
trek voor een eerste kennisma-
king met het nieuwe stadsdeel 
van Wenen, aan de overkant van 
de Donau. Hier ligt de UNO-
stad, een verzameling moderne 
torengebouwen die de thuisha-
ven vormen voor de kantoren 
van de Verenigde Naties. Bezoek 
aan het bijzondere gebouw van 
de WU op de universiteitscam-
pus en aan het Rudolf Bednar 
Park. Verder zien we o.m. het 
Hundertwasserhaus, een merk-
waardig staaltje moderne archi-
tectuur. We rijden langsheen 
de Ringstrasse, Wenens visite-
kaartje dat symbool staat voor 
een heel tijdperk. 

Dag 2
Wandeling langs het Rathaus, 
het Parlement en de Volksgar-
ten tot aan de Michaelerplatz. 
Hier bezoeken we het Looshaus, 
een baanbrekend voorbeeld van 
moderne architectuur. Vervol-
gens de Hofburg. Dit voorma-
lige keizerlijke paleis was oor-
spronkelijk een burcht met vier 
torens. In de loop der eeuwen is 
er aan deze oude ‘Burg’ zoveel 
verbouwd en aangebouwd, dat 
er uiteindelijk een ingewikkeld 
gebouwencomplex ontstond 
in allerlei stijlen, maar schit-
terend ingericht en een keizer 
waardig. We bezoeken de kei-

zerlijke appartementen. Langs 
de Heldenplatz, de Burggar-
ten, de Kohlmarkt en zo via 
de Habsburgergasse naar de 
Augustinerstrasse waar we een 
kijkje nemen in de Augustiner-
kirche. Verder naar het Doro-
theum in de Dorotheengasse. 
‘s Namiddags bezoeken we het 
oude Wenen, met de Stephans-
dom, het belangrijkste gotische 
kerkgebouw in het zuidooste-
lijk deel van Europa, de Dom-
gasse 5 waar Mozart woonde 
toen hij zijn opera Le nozze 
di Figaro componeerde en de 
Deutschordenkirche. We bezoe-
ken ook enkele binnentuinen. 
Tot slot zien we de Jesuïtenkir-
che, de Postsparkasse (ontwor-
pen door Otto Wagner) en de 
Freyung, een historisch driehoe-
kig pleintje.

Dag 3
Verkenning van de buurt van de 
Karlsplatz, een van de groot-
ste pleinen van Wenen, waar 
we o.m. de prachtige barokke 
Karls kirche, en meerdere cul-
turele instellingen zoals het 
Musikverein en het Kunstler-
haus zien. Vervolgens bezoe-
ken we het gebouw van de 
 Secession, de Weense variant 
van de Jugendstil, en de Aka-
demie der Bildenden Kunst. 
Naar het Schloss Belvedere 
voor bezoek aan het paleis en 
een wandeling door de mooie 
barokke tuinen met prachtig 
uitzicht over de stad. Vlakbij 

ligt ook de botanische tuin van 
Wenen die we bezoeken.

Dag 4
In de voormiddag, bezoek aan 
de Kirche am Steinhof, een 
Jugendstilkerk gebouwd op 
het terrein van een nog steeds 
bestaand psychiatrisch zieken-
huis en het laatste grote project 
van Otto Wagner. Een bezoek 
aan de tuinen van Schloss 
Schönbrunn, de keizerlijke 
zomerresidentie, mag uiter-
aard niet ontbreken. Het uit-
gestrekte park achter Schloss 
Schönbrunn was oorspronke-
lijk een jachtterrein. Een van 
de hoogtepunten is de Neptu-
nus Fontein (Neptunbrunnen), 
de meest monumentale fontein 
in het park. De kroon op het 
park is de Gloriette, een neo-
klassiek bouwwerk met zuilen-
gang dat bovenop de top van de 
Schönbrunnheuvel prijkt. Aan 
de westkant van het park ligt 
de prachtige stalen constructie 
van het Palmenhaus, gebouwd 
in 1883. Binnenin vindt men een 
aantal exotische planten terug in 
verschillende klimaatzones. Aan 
de oostkant van het park staat 
een namaak Romeinse ruïne, in 
1778 gebouwd door Ferdinand 
von Hohenberg. Dergelijke ruï-
nes waren in die tijd helemaal 
in, en zorgden voor een roman-
tische achtergrond voor thea-
teropvoeringen. Verder naar 
het oosten ligt een van de meest 
opmerkelijke bezienswaardig-

heden van het park: een enorme 
obelisk die is geplaatst bovenop 
een monumentale cascade. Nog 
meer bezienswaardigheden in 
het park zijn o.a. een botani-
sche tuin, een Japanse tuin, het 
mooie Taubenhaus (duiventil), 
de Najadenbrunnen, de Meie-
rei (melkerij), nu een café en res-
taurant, het labyrint, een recon-
structie van het oorspronkelijke 
17de-eeuwse labyrint en het 
Wüstenhaus, een serre naast het 
Palmenhaus met een heleboel 
cactussen. We trekken een hele 
namiddag uit voor dit uitge-
breide bezoek.

Dag 5
In de voormiddag bezoe-
ken we het Kunsthistorisches 
Museum. Van de vele musea die 
Wenen rijk is, heeft het Kunst-
historisches Museum een van 
de meest indrukwekkende ver-
zamelingen die te bezichtigen 
zijn en dit in een monumen-
taal gebouw. Vervolgens bezoe-
ken we het Leopold Museum 
aan het Museumsquartier, waar 
ook het Mumok (met werk van 
Warhol, Picasso, Pop Art …), de 
Kunsthalle Wien en het Design-
forum gelegen zijn. Terugvlucht 
naar Zaventem.

1.067 euro/persoon 
Basis tweepersoonskamer 

Toeslag eenpersoonskamer: 215 euro

Inbegrepen: 

lijnvluchten Brussel - Wenen - Brussel met Austrian Airlines, de 

luchthaventaksen, compensatie CO2-uitstoot van uw vlucht, 

beperkt vervoer ter plaatse met luxe autocar, 4 overnachtingen 

met ontbijt en 1 middagmaal in het Hotel am Konzerthaus 

MGallery by Sofitel**** in Wenen, toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken, deskundige reisbegeleiding door Paul 

Geerts, fooi chauffeur, KBC reis- en annuleringsverzekering, 

BTW, taksen en bijdrage Garantiefonds Reizen

Niet inbegrepen: 

overige maaltijden, dranken en persoonlijke uitgaven

Minimum 20, maximum 30 deelnemers

Paul Geerts studeerde rechten en sociologie in Leuven, Utrecht en 

Firenze. Hij heeft een ruime intellectuele interesse. Tuinen, architec-

tuur, wetenschappen en geschiedenis boeien hem uitermate. Bij ieder 

tuinbezoek heeft hij wel een verhaal of een anekdote te vertellen.  

Een boom is meer dan er staat is niet enkel de titel van een bloem-

lezing tuingedichten die hij samenstelde, zo benadert hij ook een tuin, 

een landschap, een gebouw. Hij is een veelzijdige schrijver. Samen met Romke van de 

Kaa is hij de auteur van een jaarlijkse Tuinscheurkalender met weetjes, verhalen en 

spreuken over tuinen en planten. Voor de stad Kortrijk organiseerde hij  

‘Secret Gardens’. Hij was betrokken bij het VRT programma Groenland en is hoofd-

redacteur van vaktijdschrift en -website CG Concept en van de VLAM website    

www.openbaargroen.be. Met Paul Geerts op stap gaan, is meer dan een uitstap.
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Tussen alpenbloemen  
en sprookjeskastelen

Alpentuinen in 
Zuid-Duitsland
zes dagen van 19 tot 24 juni 2017

De flora van de Alpen is uniek. De planten moeten 
vaak in extreme omstandigheden overleven en doen 
dit op verschillende manieren. Het verhaal dat ze ons 
vertellen gaat over evolutie, over slimme trucs en over 
schoonheid. We maken kennis met deze wondere wereld 
in de alpentuinen en tijdens wandelingen door de Beierse 
Alpenweiden. Van de miniwereld van de Alpenflora naar de 
wereld van de kastelen en abdijen is in Beieren een kleine 
stap. Ook hun tuinen zijn een bezoek meer dan waard.
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Dag 1
Samenkomst in de luchthaven 
van Zaventem voor de recht-
streekse vlucht naar München. 
Direct na aankomst duiken we 
onder in de Alpenflora tijdens 
een bezoek aan de botanische 
tuin van München - Nymphen-
burg, met 22 ha en meer dan 
16.000 planten een van de 
belangrijkste in de wereld. In de 
tuin is een gedeelte gereserveerd 
voor het alpinum met alpiene 
planten van over de gehele 
wereld. De tuin is aangelegd met 
hoogteverschillen en kronkelige 
paden tussen rotsblokken. De 
planten zijn op geografische her-
komst gerangschikt.
De tuin sluit aan bij kasteel 
Nymphenburg, een barok-
kasteel uit de 17de eeuw. De slot-
tuin is een harmonieus geheel 
met een formele tuin en een 
landschapspark met diverse 
bouwwerken. Het geldt als 
meesterwerk van de tuinarchi-
tectuur en is nog grotendeels 
door de historische tuinmuur 
omsloten.

Dag 2
De Chiemsee is het grootste 
meer van Beieren. Midden in 
het meer liggen enkele eilan-
den. Het grootste is Herrenin-
sel (het Hereneiland) waar Lud-
wig II van Beieren een van zijn 
hersenspinsels bouwde. Het 
koningsslot Herrenchiemsee is 
een replica van het kasteel van 
Versailles. Ook de tuin is een 

bijna exacte kopie van de tuinen 
van Versailles, al is alleen dat 
gedeelte aangelegd wat vanuit de 
centraal gelegen appartementen 
te zien is. Op het Fraueninsel 
(het Vrouweneiland) staat geen 
kasteel, wel het benedictinessen-
klooster Frauenwörth dat zijn 
oorsprong vindt in 766.

Dag 3
Vandaag trekken we de Alpen in 
en gaan we op zoek naar alpen-
roosjes, blauwe en gele genti-
anen, zilverdistel, Soldanella, 
anemonen, steenbreek, Par-
nassia of enkele van de talrijke 
orchissoorten. En wie weet vin-
den we wel edelweiss, de ultieme 
alpenbloem. Tijdens de wan-
deling maken we vaak een stop 
om de planten die we tegenko-
men te bestuderen. We leren 
welke planten we in welke bio-
toop kunnen vinden, hoe ze zich 
aanpasten aan hun omgeving 
en hoe ze door de bergbewoners 
gebruikt werden. Een fototoestel 
en stevige wandelschoenen zijn 
onontbeerlijk voor deze actieve 
ontdekkingstocht. De wande-
ling duurt enkele uren. We pick-
nicken onderweg. Een goede 
conditie is vereist. 
Voor wie dit te inspannend 
vindt, voorzien we een dagje vrij 
om bijvoorbeeld te genieten in 
een van de vele kuuroorden die 
Beieren telt.

Dag 4
We starten de dag met een 

bezoek aan slot Linderhof, 
een barokkasteel dat, net als 
koningsslot Herrenchiemsee, 
gebouwd werd in opdracht van 
Ludwig II van Beieren. Het park 
is een pareltje met kenmerken 
van verschillende tuinstijlen. Er 
zijn de barokke waterpartijen en 
de Venusgrot, gebouwd volgens 
de aanwijzingen van Richard 
Wagner, de terrassen die naar 
de renaissance verwijzen en de 
landschapstuin die aansluit bij 
de Engelse tuinkunst. In de 
namiddag staat een bezoek aan 
het benedictijnenklooster van 
Benediktbeuern op het pro-
gramma. Het klooster heeft een 
lange, rijke en bewogen geschie-
denis die terug gaat tot de 8ste 
eeuw. Aansluitend gaan we 
naar de kruidentuin van Bad 
Heilbrunn waar alle kruiden 
en planten terug te vinden zijn 
die gebruikt werden in de 13de-
eeuwse recepten van de abdij.

Dag 5
München is de hoofdstad van 
Beieren en derde grootste Duitse 
stad. We nemen uitgebreid de 
tijd om deze opvallend groene 
stad, met heel wat parken en tui-
nen, te verkennen. Via de Karls-
tor, een van de stadspoorten, 
lopen we langs de belangrijk-
ste bezienswaardigheden naar 
de Viktualienmarkt waar zowel 
bloemen en planten als groen-
ten, fruit, gevogelte, vis en vlees 
verkocht worden. We bezoeken 
ook Dallmayr, een andere hot-

spot voor lekkerbekken, en kij-
ken onze ogen uit naar de win-
kels met dirndls en lederhosen 
die in Beieren bij elke feestelijke 
gelegenheid gedragen worden. 
Via de formeel aangelegde Hof-
garten wandelen we tenslotte 
naar de Engelse tuin, de groot-
ste openbare tuin van Duits-
land.

Dag 6
De Sichtungsgarten (proef-
tuin) Weihenstephan is de laat-
ste tuin van deze reis. De tuin is 
verbonden aan de hogeschool, 
gaat door voor de proeftuin van 
Duitsland wat betreft siergewas-
sen en gaf zijn naam aan heel 
wat cultuurvariëteiten van ver-
schillende sierplanten. In de 
tuin wordt onderzoek gedaan 
op het praktische gebruik van 
bomen, struiken, doorlevende 
kruidachtigen en nieuwe rozen-
variëteiten. In de aanplant ligt 
de nadruk op esthetische combi-
naties van planten die aansluiten 
bij de lokale tradities en studen-
ten en bezoekers inspiratie moe-
ten geven om hun eigen tuin-
ontwerpen te verrijken. Alvorens 
huiswaarts te reizen, lunchen 
we in de meest typische van alle 
Beierse tuinen, de Biergarten 
of biertuin met de typische kas-
tanjebomen. Terugvlucht naar 
Zaventem.

1.325 euro/persoon 
Basis tweepersoonskamer 

Toeslag eenpersoonskamer: 190 euro

Inbegrepen: 

lijnvluchten Brussel - München - Brussel met Lufthansa, de 

luchthaventaksen, compensatie CO2-uitstoot van uw vlucht, 

vervoer ter plaatse met luxe autocar, 5 overnachtingen 

met ontbijt en 2 avondmalen in Eden Hotel Wolff**** in 

München, toegangsgelden voor de vermelde bezoeken, 

lokale gidsen, 1 picknick op dag 3, 4 middagmalen en 1 

avondmaal in lokale restaurants, deskundige reisbegeleiding 

door Anne Vandenborre, fooi chauffeur, KBC reis- en 

annuleringsverzekering, BTW, taksen en bijdrage Garantiefonds 

Reizen

Niet inbegrepen: 

overige maaltijden, dranken en persoonlijke uitgaven, inkom en 

andere kosten voor de dag kuren op dag 3 als alternatief voor de 

alpenwandeling

Minimum 15, maximum 24 deelnemers

Anne Vandenborre is landbouwkundig ingenieur met specialisatie 

plantenteelt en onderrichtte gedurende 12 jaar in de tuinbouwschool 

in Mechelen. Nadien heeft ze als diensthoofd 15 jaar de Agra-werking 

van KVLV gecoördineerd. Ondertussen werkt Anne bij Boerenbond. Ze 

begeleidde reeds verschillende natuurreizen naar o.a. Madeira en de 

Azoren waarin wandelen en het ontdekken van de natuurpracht meer 

aan bod komen dan exacte plantenkennis.
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West-Vlaanderen
twee dagen van 9 tot 10 september 2017

Een reis met unieke tuinen en West-Vlaamse 
gastvrijheid als belangrijkste ingrediënten, dat is wat 
deze tweedaagse belooft. Sommige eigenaars hebben 
hun tuin nog nooit voor publiek geopend of doen dit 
slechts zeer uitzonderlijk. Verblijven doen we in hartje 
Brugge, zodat we op zaterdagavond naar eigen smaak en 
voorkeur kunnen genieten van de stad en haar culinaire 
geneugten. 

kantoor, zijn echtgenote baat er 
een bloemenatelier uit en hun 
kinderen hebben er volop ruimte 
om te spelen. En om het dorp 
helemaal naar waarde te schat-
ten, drinken we er een Kane-
gemse Bruine. In Ruiselede, 
ontvangt de heer Verhalle ons 
in een andere tuin die door hem 
ontworpen werd en doorgaans 
niet toegankelijk is voor het 
publiek. Transfer naar Brugge, 
onze gaststad voor de avond en 
de nacht. In de buurt van het 
gekozen hotel ligt een overvloed 
aan restaurantjes, zodat ieder-
een de kans heeft om naar eigen 
smaak te eten en/of stappend 
‘die Scone’ te ontdekken. 

Dag 2
Vandaag rijden we naar Knokke 
waar tuinontwerper Chris 
Ghyselen ons ontvangt voor 
een bezoek in een bijzondere 

en geheime tuin, het resul-
taat van een samenwerking tus-
sen de tuinarchitecten Domini-
que Eeman en Chris Ghyselen. 
We krijgen de uitzonderlijke 
toestemming van de eige-
naars om hun tuin te ontdek-
ken op voorwaarde dat we geen 
foto’s nemen, en geen melding 
maken van ons bezoek op soci-
ale media. In Bellem, bezichti-
gen we een tuin die de eigenaars 
zelf in grote mate vorm hebben 
gegeven en waar Chris Ghyselen 
een perfect aansluitend bijko-
mend tuindeel voor realiseerde. 
De tuineigenaar maakt ons weg-
wijs in de overvloed aan vaste 
planten die zich duidelijk thuis 
voelen onder de statige bomen 
en gevat worden in kort gehou-
den hagen. Vervolgens rijden we 
het Brugse Ommeland in, rich-
ting Beernem. Daar bezoeken 
we twee tuinen. De eerste is die 
van onze reisbegeleider zelf. In 
‘Boereweg’ beleeft Marc Ver-
achtert zijn eigen groene passie, 
experimenteert en fotografeert 
hij volop en doet hij inspiratie op 
voor artikels en reportages. Voor 
echte tuinromantiek en een nos-
talgische link met het buitenle-
ven, gaat het nadien naar ‘Rien-
tjes Hoveke’. Een bijenhoekje, 
een wilde bloemenweide, boom-
gaard, houtwallen, woodlands 
en talrijke originele accessoi-
res maken deze tuin aangenaam 
om in te vertoeven. Sfeer en uit-
straling van de goede oude tijd 

Dag 1
Samenkomst aan het station 
van Brugge waar we kennis 
maken met onze reisbegelei-
der. Transfer per autocar naar 
Kanegem, al vele jaren Vlaan-
derens Bloemendorp bij uit-
stek. We bezoeken er onze eer-
ste tuin, ontworpen door Eric 
Dewaele. Perspectief en rij-
kelijk gevulde borders spelen 

hier de hoofdrol. Tuinarchi-
tect Stijn Verhalle inviteert ons 
in hetzelfde Kanegem en in de 
schaduw van de Kathedraal 
van te Lande, op een bezoek 
aan zijn eigen privétuin. Het is 
een nagelnieuwe realisatie bij 
de net gerestaureerde voorma-
lige pastorie, omkaderd door 
statige, huizenhoge essen en 
andere bomen. Hij heeft er zijn 

375 euro/persoon
Basis tweepersoonskamer:

Toeslag eenpersoonskamer: 80 euro

Inbegrepen: 

vervoer per luxe autocar vanuit Brugge (*), 1 overnachting 

met ontbijt in het Hotel Montanus**** in hartje Brugge, 2 

middagmalen, toegangsgelden voor de vermelde bezoeken, 

deskundige reisbegeleiding door Marc Verachtert, fooi 

chauffeur, KBC reis- en annuleringsverzekering, BTW, taksen 

en bijdrage Garantiefonds Reizen

Niet inbegrepen: 

overige maaltijden, dranken en persoonlijke uitgaven

Minimum 20, maximum 30 deelnemers

(*) Voor deze autocarreis is geen ophaalronde voorzien

Vanuit een passie voor groen studeerde Marc Verachtert  tuin- en 

landschapsarchitectuur. De Japanse tuin Hasselt (www.japan-

setuin.be) is een van zijn troetelkinderen. Toeval bracht hem in 

de groenjournalistiek. Sinds meer dan 20 jaar legde en legt hij de 

basis voor boeiende TV-tuinenprogramma’s en maakt hij reporta-

ges voor kranten en magazines over mooie tuinen en aangename 

tuinbeleving. Zijn bijdragen zijn steeds doorworteld door praktische kennis en 

tips die het plezier van tuinieren en tuingenieten versterken. Marc is medeauteur 

van diverse tuinboeken en freelance medewerker aan onder andere Nest, Fence / 
Jardins & Loisirs, Chic Gardens en Ik ga Bouwen/Je vais construire.

voert ook de hoofdtoon in de 
gastenruimte, waar we genieten 
van koffie/thee en gebak alvo-
rens terug te keren naar het sta-
tion van Brugge voor het vertrek 
naar eigen huis en tuin.  
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Voorwaarden
Algemene Voorwaarden van  
de Geschillencommissie Reizen

De algemene reisvoorwaarden van de 
vzw Geschillencommissie Reizen zijn 
van toepassing.
Wij sturen u deze graag toe op eenvou-
dig verzoek. U kunt ze tevens raadplegen 
op onze website www.omniatravel.be.

Bijzondere voorwaarden  
Omnia NV.

BETALINGSVOORWAARDEN
Bij ondertekening van de bestelbon dient 
een voorschot van 30% van de reissom 
betaald te worden. Het saldo dient uiter-
lijk 45 dagen vóór het vertrek te worden 
betaald. Indien de reiziger minder dan 
1 maand voor afreis reserveert, wordt 
de volledige som onmiddellijk betaald.

WIJZIGINGEN
Door de deelnemer(s):
• wijziging van data en/of bestemming: 

hiervoor zijn de bepalingen van annu-
lering van toepassing

• andere wijzigingen (schrijfwijze 
naam, kamerindeling, …): indien de 
reisorganisator de wijziging kan uit-
voeren zal hiervoor 15 EUR per per-
soon aangerekend worden en/of de 
door de luchtvaartmaatschappij aan-
gerekende kosten

Door Omnia NV.:
• indien door de vervoerders, de hote-

lier of de uitvoerder van andere dien-
sten wijzigingen worden opgelegd 

aan Omnia NV. waardoor een ver-
andering van reisdata noodzake-
lijk blijkt, verwittigd Omnia NV. alle 
ingeschreven reizigers, die op dat 
moment het recht hebben om de reis 
kosteloos te annuleren

• ingeval er iets gewijzigd wordt aan de 
verblijfsaccommodatie zorgt Omnia 
NV. voor een gelijkwaardige of betere 
accommodatie. Dat zal geen weer-
slag hebben op de prijs, maar geeft 
de reiziger evenmin het recht zijn reis 
te annuleren zonder kosten

• als er zich wijzigingen voordoen aan 
de diensten door omstandigheden 
waar Omnia NV. geen vat op heeft, 
dan kan Omnia NV. niet verantwoorde-
lijk gesteld worden voor de ongemak-
ken en/of kosten die hieruit ontstaan

• wanneer de aangekondigde reisbege-
leider wegens ziekte of uitzonderlijke 
omstandigheden verhinderd is, heeft 
Omnia NV. het recht voor vervanging 
te zorgen. Uiteraard voorziet Omnia 
NV. in dat geval een reisbegeleider 
die dezelfde meerwaarde kan bieden 
aan de reis. In dergelijke gevallen kan 
er geen sprake zijn van enig recht op 
compensatie, terugbetaling of koste-
loze annulering door de reiziger

ANNULERING
Door de deelnemer(s):
De reiziger kan te allen tijde annuleren. 
Deze annulering brengt echter de vol-
gende kosten met zich mee:
• vanaf de inschrijving tot en met 57 

kalenderdagen vóór afreis: 50 EUR 
per persoon, vermeerderd met de 
door de luchtvaartmaatschappij aan-
gerekende kosten

• vanaf 56 kalenderdagen vóór afreis 
tot en met 31 kalenderdagen vóór 
afreis: 150 EUR per persoon, ver-
meerderd met de door de luchtvaart-
maatschappij aangerekende kosten

• vanaf 30 kalenderdagen vóór afreis 
tot en met 15 kalenderdagen vóór 
afreis: 50 % van de reissom per per-
soon, met een minimum van 200 EUR 
per persoon, vermeerderd met de 
door de luchtvaartmaatschappij aan-
gerekende kosten

• vanaf 14 kalenderdagen vóór afreis tot 
en met 8 kalenderdagen vóór afreis: 
75 % van de reissom per persoon met 
een minimum van 200 EUR, vermeer-
derd met de door de luchtvaartmaat-
schappij aangerekende kosten

• vanaf 7 kalenderdagen vóór afreis 
alsook bij het niet opdagen van de 
deelnemer bij het vertrek, is de volle-
dige reissom verschuldigd

Door Omnia NV.:
• als voor een bepaalde reis het aan-

tal inschrijvingen onvoldoende mocht 
blijken, verwittigd Omnia NV. ten 
minste 30 dagen voor afreis de inge-
schreven reizigers. Alle reeds door 
de reiziger aan Omnia NV. betaalde 
bedragen worden in dat geval met-
een terugbetaald

• als een bepaalde reis niet plaats kan 
vinden ingevolge omstandigheden 

die Omnia NV. niet kon voorzien op 
het ogenblik dat het contract onder-
tekend werd, verwittigt Omnia NV. 
de ingeschreven reizigers en betaalt 
onmiddellijk alle door de reizigers 
reeds aan Omnia NV. betaalde bedra-
gen terug. Mochten zulke omstandig-
heden zich voordoen tijdens de reis 
dan treft Omnia NV. de maatregelen 
in het belang van de reiziger

PRIJSZETTING
Onze prijzen zijn te goeder trouw bere-
kend volgens de gegevens gekend 
op 08/12/2016. Voor de verblijven en 
andere diensten in het buitenland vol-
gens de tarieven en de wisselkoersen die 
op 08/12/2016 gelden. 
Het reiscontract wordt afgesloten onder 
de bepalingen vervat in de ‘Algemene Ver-
koopsvoorwaarden van Omnia NV, aan-
gevuld met de gegevens uit de brochure 
‘Tuinreizen 2017’. Wij vestigen speciaal 
uw aandacht op de annuleringsregeling.

PERSOONLIJKE GEGEVENS
De informatie die u wordt toegestuurd is 
volledig kosteloos en verbindt u tot niets. 
Uw adresgegevens worden behandeld 
volgens de geldende wettelijke voor-
schriften. Ze worden enkel gebruikt voor 
de commerciële doeleinden van Omnia 
NV. en worden in geen geval aan derde 
partijen doorgegeven. U hebt te allen tijde 
inzage van uw adresgegevens en u kan ze 
steeds laten wijzigen of schrappen.

®  

 

 
 

 
GARANT I E FONDS

Aangezien bepaalde reizen  
zeer lang op voorhand worden gepubliceerd,  

bestaat de mogelijkheid dat  
een voorziene hotelkeuze  

of een gepland bezoek kan wijzigen,  
met behoud van het reiscomfort.

KBC reisverzekering

De KBC reisverzekering ‘Reizen in groep’ is inbegrepen in onze prijzen en geldt voor 
alle deelnemers (kan dus niet uit de prijs van de reis gehaald worden). Hieronder vindt 
u een uittreksel uit de polis. De volledige verzekeringspolis met vermelding van alle 
voorwaarden is op eenvoudige vraag verkrijgbaar.

U bent - onder bepaalde voorwaarden - verzekerd tegen:
• Annuleringskosten tot max. 10.000 EUR per persoon mits een vrijstelling van: 

50 EUR per persoon voor reizen van maximum 1.000 EUR per persoon
75 EUR per persoon voor reizen van meer dan 1.000 EUR per persoon

• Bagage: tot max. 1.000 EUR per persoon en per schadegeval mits een vrijstel-
ling van 75 EUR 

• Bijstand personen: tot 50.000 EUR per persoon mits een vrijstelling van 75 EUR 
per persoon.

Belangrijk: in geval van annulering moet u Omnia NV. zo snel als mogelijk schrif-
telijk verwittigen.



Wilt u meer weten over onze reizen?
Ons volledig aanbod, ook dat van de bedevaarten, kan u terugvinden op onze website:  
www.omniatravel.be en via de website van Landelijke Gilden: www.landelijkegilden.be.

Natuurlijk bent u ook meer dan welkom in een van onze Omnia Travel reiskantoren.

Leuven Antwerpen Brussel Gent Hasselt Roeselare
Mgr. Ladeuzeplein 15
3000 Leuven
Tel. 016/24.38.10
vakantiereizen@omniatravel.be 

Schoenmarkt 35
2000 Antwerpen
Tel. 03/202.93.87
antwerpen@omniatravel.be 

Louizalaan 285
1050 Brussel
Tel. 02/645.56.12
brussels@omniatravel.be 

Nederkouter 35
9000 Gent
Tel. 09/230.40.40
vakantiereizen.gent@omniatravel.be 

De Schiervellaan 9
3500 Hasselt
Tel. 011/28.51.30
hasselt@omniatravel.be 

Polenplein 17A
8800 Roeselare
Tel. 051/20.31.82
roeselare@omniatravel.be 

uit het beste van 
Omnia Travel

sh
ut

te
rs

to
ck

sh
ut

te
rs

to
ck

sh
ut

te
rs

to
ck

sh
ut

te
rs

to
ck

sh
ut

te
rs

to
ck

VU
: J.

 V
an

 St
een

, M
gr.

 La
de

uz
ep

lei
n 1

5, 3
00

0 L
eu

ven
. V

erg
un

nin
g: 

112
1

www.facebook.com/tuinreizen


