
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
   

 
 
 

 
 
 
De presentatie van de zevende editie van het 
Bloementapijt greep plaats in het “Musis et Otio” 
theater op het domein van Seneffe. Om de twee 
jaar, in beurtrol met Brussel, wordt een 
begoniabloementapijt uitgespreid op de erekoer 
van het neoklassieke kasteel uit de 18e eeuw.  
 
Marjolaine Hanssens, directeur van het Domein 
van Seneffe, stelde de ontwerptekening  van het 
bloementapijt voor. Het is de gewoonte een 
ontwerp te kiezen in relatie met het kasteel en dit 
jaar viel de keuze op een XVIIIe-eeuws schilderij 
aangebracht op een kamerscherm behorend tot 
de eigen kunstcollectie.  
 
Het begoniatapijt wordt aangelegd door de 
“Vereniging van Begoniakwekers”. De begonia 
ontleend zijn naam aan Michel Bégon, een 
voormalig gouverneur van de -Franse kolonie 
Haïti. In België werd de begoniateelt gepromoot 
door Louis Van Houtte (1810-1876), 
tuinbouwkundige, directeur van de nationale 
Plantentuin en burgemeester van Gentbrugge. De regio rond Lochristi is nog steeds het 
teeltcentrum van begonia’s, eertijds was het begoniafestival er een publiekstrekker. Nu 
zijn er plannen om in 2016 terug een begoniafestival te organiseren.  
 
Tijdens het bloementapijtweekend van 29 en 30 augustus wordt een 
animatieprogramma voor jong en oud aangeboden. In het park van het 22 ha grote 
domein zal je van verschillende muziekgenres kunnen genieten, proeven van allerlei 
streekproducten, een theatervoorstelling bijwonen… Tijdens een workshop kan je 
bloemschikdemonstratie bijwonen en de kids tot 12 jaar kunnen zich uitleven in het 
maken van een plastisch kunstwerkje.  
 
Niet alleen zal je het bloementapijt kunnen bewonderen vanop het terras van het 
kasteel, maar ook vanuit een kabelluchtballon. Elke uur worden er vijftien 
toegangstickets uitgeloot en kan je met 4 personen opstijgen en vanop 50 m. hoogte 
het bloementapijt en het domein met kasteel bewonderen.  
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https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Michel_B%C3%A9gon&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ha%C3%AFti


 
Het kasteel van Seneffe staat bekend om zijn uitgebreide zilversmeedkunstcollectie, die 
je kan bewonderen in de permanente collectie “Praal & Intimiteit”. Er lopen nog twee 
tijdelijke tentoonstellingen die je tijdens dat weekend ook kan bezoeken. In het kasteel 
beleef je “De geneugten van de tuinen in de 18e eeuw” en in het park “Ik, jij en de tuin” 
geven tien Belgische fotografen hun kijk op de natuur.  
 
Met een knipoog naar het bloementapijt werd de persconferentie besloten met een 
geslaagde proeverij van “bloemen”gerechten gecreëerd door Claude Pohlig, meester-
kok en bloemenliefhebber. 
Praktische info:  29 – 30 augustus 2015 van 10 tot 20 u. 
   Toegangsticket: 5 euro, kinderen tot 12 jaar gratis 
   www.chateaudeseneffe.be 
 
 
Perscontact: Patricia Dewames  patriciadewames@chateaudeseneffe.be 
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