
 

FLORALIA BRUSSELS van 1 april tot en met 4 mei 2023. 

Beleef de bloemrijkste lente door de 20ste editie van de bloemenshow te bezoeken in het park van 

het kasteel van Groot-Bijgaarden. 

Een wereld waar natuur en cultuur hand in hand gaan. Neem de brug met vijf bogen over de 

slotgracht, steek de ophaalbrug over en ga door de 15e-eeuwse toegangspoort om het landgoed te 

betreden. 

In het 14 hectare grote park zijn meer dan een miljoen bloembollen met de hand geplant en vindt u 

bijna alle soorten lentebollen, zoals tulpen, narcissen en hyacinten. Naast de 400 soorten tulpen 

staan ook andere bloemen in de schijnwerpers. Onder de eeuwenoude bomen vormen de prachtige 

voorjaarsbloeiers een kleurenmix van bloementapijten. Dit is een gelegenheid om meer te weten te 

komen over de tulp, die verbonden is met Nederland maar toch zijn oorsprong vindt in Klein-Azië. 

Het was de lievelingsbloem van de Turkse sultan Soliman de Verhevene, ontdekt door een Vlaamse 

diplomaat, Augier Ghislain de Busbecq. De bloem, die aan het eind van de 16e eeuw in de 

Nederlanden werd ingevoerd, deed de gemoederen hoog oplaaien. Speculatie over de waarde ervan, 

bekend als "tulipomanie", leidde tot de eerste speculatieve bubbel in de geschiedenis. De naam tulp 

komt van het woord tülbent, de tulband die de Turken droegen. 

Bezoekers volgen het pad van het park om de bloemperken te ontdekken, de Franse tuin ontworpen 

door de tuinarchitect Louis Fuchs, het grote hart van rode tulpen, het labyrint geïnspireerd op het 

labyrint dat in de 18e eeuw door Ferdinand-Joseph Derons werd ontworpen voor de markiezin 

Marie-Hyacinthe de Boisschot die het kasteel destijds bewoonde. 

 



Alle tulpen komen uit Nederland, en onder de aanwezige soorten zullen parrot tulpen, leliebloemige 

tulp, crispa, viridiflora, triumphs en Darwin u verbazen met hun kleuren en vormen. U vindt er zeker 

ideeën voor de bloei van uw tuin of terras. 

Voorbij de boomgaard springen de rododendrons en azalea's uit Exbury Gardens, in het zuidwesten 

van Engeland, in het oog. 

De grote serre biedt een ontdekking van grote boeketten in een groene omgeving. Ze zijn ontworpen 

door bloemsierkunstenaars en worden elke week vernieuwd. 

Het park is in privébezit, ligt aan de rand van Brussel en is alleen geopend tijdens Floralia Brussels. 

Het kasteel van Groot-Bijgaarden, geklasseerd als Historisch Monument, dateert uit de 17e eeuw. Zijn 

oranje bakstenen gevel, bekend als de "Spaans" stijl, is typisch voor de Vlaamse Renaissance. Het 

gebouw is niet toegankelijk voor het publiek, omdat de eigenaar er woont. 

De winkel voor het poortgebouw biedt een ruim assortiment planten, voornamelijk zomerbollen 

zoals dahlia's, begonia's, gladiolen, lelies en cannas.  

Men moet rekening houden dat tulpen, hyacinten en narcissen pas vanaf half augustus - september 

te koop zijn om vanaf oktober te worden geplant. 

 

Praktische informatie 

Data:       1 april tot 4 mei 2023 

Openingstijden:    van 10 tot 18 uur 

 

Tarieven 

Volwassenen      € 16 

Senioren (+65) - Mindervaliden - Studenten  € 14 

Kinderen (6 tot 14 jaar)    € 5 

Onder 6 jaar      gratis 

Groep (>20 personen)     € 13 p.p. 

Lentepas      € 25  

 

Adres: Isidoor Van Beverenstraat 5 - 1702 Groot-Bijgaarden 

E-mail: contact@kasteelgrootbijgaarden.be  

Website: http://www.floralia-brussels.be/ 


