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Zomertuin vol dahlia’s en canna’s opent in Provinciaal 
Groendomein Vrijbroekpark 

 
Op maandag 20 augustus stelden gedeputeerde Jan De Haes en de medewerkers van het Vrijbroekpark de 
nieuwe zomertuin voor aan pers en publiek. Deze kleurige tuin bevindt zich op de plaats waar vroeger een 

dahliatuin was.  
 
“Enkele jaren geleden is er een terugval geweest in de aantallen dahlia’s en canna’s omwille van aantasting door 
virussen. Eerder groeiden er 240 verschillende dahliavariëteiten in het Vrijbroekpark. We kregen vorig jaar dan ook heel 
wat vraag van bezoekers over de afwezigheid van de dahlia’s” vertelt gedeputeerde Jan De Haes. “We zijn dan ook 
bijzonder blij dat we vandaag opnieuw een 60-tal dahlia- en een 50-tal cannavariëteiten kunnen tentoonstellen.” 

 
“Omdat we in het Vrijbroekpark een rijke traditie hebben van dahlia en canna vinden we het een goede zaak om te 
blijven inzetten op de dahlia- en cannacollecties” vertelt teamverantwoordelijke Maarten Vanwesemael. Ondertussen is 
het Vrijbroekpark hiervoor gekend en geliefd en hebben onze collega’s expertise opgebouwd in het verzorgen van deze 
planten. 

 
Bovenop de moeilijkheden door de virusaantasting gaan we de uitdaging aan om een pesticidevrij beheer toe te passen 

op onze collecties. Alles begint bij het creëren van een ideale standplaats voor de planten. Daarom kozen we ervoor dit 
parkdeel aan een volledige heraanleg te onderwerpen. Vijf tuinkamers werden er drie. De haagbeuk langs de noordzijde 
werd vervangen door een lagere beukenhaag die tevens ook meer inwaarts werd geplaatst om zo uit de schaduwzone 
van de rode beukendreef te vallen. De lage haag zorgt ervoor dat de wandelaars in de dreef sneller de tuin worden 
ingelokt.  
 
De middelste tuinkamer werd in 2018 vormgegeven en beplant. We kozen ervoor om de dahlia’s en canna’s samen te 

huizen in één tuin. Deze twee collecties laten zich mooi combineren met aangepaste onderbeplanting van meerjarigen. 
Ook de pioencollectie mocht mee, zij zorgen voor de welkome eerste bloei rond de maand mei, in de zomermaanden 
nemen canna en dahlia de hoofdrol over en dat tot laat in oktober.  
 
Het ontwerp gebruikt natuurlijke lijnen, combineert verschillende planten tot volle borders en sluit zo aan bij de recent 
aangelegde bijentuin, mosrozentuin en ecotooptuin in het park. De speelse wandelpaden nodigen de bezoeker uit op 

ontdekking te gaan doorheen de tuin. Leuk detail: van bovenaf bekeken vormen de lijnen de vorm van een bloem met 8 
kroonbladeren. Ook de kleurencombinaties werden keurig uitgekozen, aan de bezoeker om dat te ontdekken. 
 
Al dit werk was uiteraard geen eenmanszaak. Onze collectiewerkgroep buigt zich naast de collectie rozen ook over de 
dahlia- en cannacollectie. De uitvoering van dit ontwerp werd voorafgegaan door pittige discussies, ideeën en inbreng 
van onze ervaren collega’s. Naast het ontwerp was ook het beplantingsschema een collectieve inspanning van de 
werkgroep. In plaats van het gebruik van pesticiden wordt al volop geëxperimenteerd met biologische bestrijders en 

plantversterkende middelen. In de komende jaren zullen we deze experimenten telkens evalueren en een keuze maken 
voor het komende beheer. Tegen 2020 willen we een volledig pesticidevrij beheer kunnen toepassen. 
Naast de aangeplante tuinkamer in het midden van de collectietuinen vinden we dit jaar twee bloemenweides. De 
slingerende lijn in de wandelpaden wordt hier doorgetrokken.  
 
In de komende twee jaren gaan we telkens een extra tuinkamer aanleggen in dezelfde stijl als de middelste tuinkamer. 
We zorgen ook voor extra dahlia’s, canna’s en vaste planten om deze tuin te vullen. Het is de bedoeling dat de canna’s 

en dahlia’s jaarlijks na de overwintering in de serre op een andere plaats worden uitgeplant dan het jaar voorheen. Door 

een afwisseling van teelten vermijden we zo opstapeling van ziektes. Omdat bloemenweides jong en oud bekoren, 
zullen we ervoor zorgen dat deze elk jaar binnen het park te bewonderen zijn, zij het niet steeds op dezelfde plaatsen. 
 



Vera Verdonck, dagelijkse bezoekster van het park, was ook aanwezig op de opening. “De ronde perken en slingerende 
wandelpaadjes maken deze tuin intiemer dan vroeger, het is hier heel aangenaam vertoeven.”  

 
 

 
De Vrijbroekploeg en gedeputeerde Jan De Haes - Copyright: Tine Van Leemput-Bogaerts 

Compagnie Fotografie 

Dahlia’s en canna’s in het Vrijbroekpark 

Dahlia: veelkleurige herfstprins of Mexicaanse schone 

De hovenier Andreas Donckelaer van het kasteeldomein Boekenberg te Deurne, had een doorgedreven interesse in 

dahlia’s. Hij selecteerde de eerste dubbelbloemige dahlia die hij in 1814 plantte in ‘zijn’ kasteeltuin. Tegen het einde van 

de 19e eeuw zijn er in en om Antwerpen meerdere kwekers die eigen variëteiten op de markt brengen. In de loop van 

de 20e eeuw zijn dhr. Nagels uit Wilrijk, en dhr. Martin uit Schoten toonaangevende veredelaars. 

Onder impuls van de nabijheid van de toonaangevende veredelaars Nagels en Martin, worden in het Provinciaal 

Groendomein Rivierenhof de eerste dahlia’s reeds in 1938 geplant. In het Vrijbroekpark pronkt de dahlia sinds 1952. 

Maar de aanplant van borders gebeurt pas 10 jaar later. Het Rivierenhof en de Middelbare land- en tuinbouwschool van 

Mechelen schenken hiervoor een 20-tal soorten uit hun verzamelingen.   

De dahlia’s die op dit moment te bewonderen zijn , zijn voornamelijk sterke variëteiten van Belgische kwekers. Speciaal 

te vermelden zijn Klementina (eerste prijs Bredene 2007), en Andries’ Oranje As.  (kampioen in 1936). Daarnaast 

springt de paarse dahlia “Thomas Edison” uit 1929, en dus vermoedelijk de oudste dahlia die nu in het park staat, in het 

oog. Zowel Rivierenhof als Vrijbroekpark zijn ooit vereerd met een dahlia die hun naam droeg. “Rivierenhof” had een 



bloedrode kleur (veredelaar en jaar onbekend) en “Provinciaal Groendomein Vrijbroek” was een lichtgeel gekleurde 

dahlia van Emiel Baeten uit Duffel, 1994. Jammer genoeg zijn beide dahlia’s verdwenen. 

De dahlia behoort tot de familie van de composieten. De wortels zijn verdikte bijwortels die dienen als “voorraadkast”. 

Dahlia’s zijn niet winterhard. In ons klimaat moet je de knollen jaarlijks rooien en vorstvrij bewaren. In het voorjaar kun 

je ze delen en uitplanten. De meeste dahlia’s houden van een zonnige, beschutte plaats in een goed bemeste en 

doorlatende bodem. 

Canna of Indisch bloemriet 

De eerste canna’s die in ons bezit kwamen, werden aangeplant in de tuin van het aartsbisschoppelijk paleis in Mechelen. 

Dit was o.a. de variëteit ‘Bisdom Rood’. Vanaf 1991 breidde toenmalig parkverantwoordelijke Hubert Moens de 

cannacollectie stelselmatig uit. Vandaag bloeien hier een 40-tal variëteiten. In het wild, in de tropen, bloeien canna’s het 

hele jaar door.  Hier in Europa produceren ze vanaf half juli bloemen tot de eerste vorst eind oktober.  

Hoe meer zonlicht de plant krijgt, hoe meer hij zal bloeien! De kleinere variëteiten doen het goed in potten of vooraan in 

een border.  De grotere kunnen tot 2 meter hoog worden, dus ideaal als achtergrondbeplanting in een border. Ook als 

bladplant zijn canna’s de moeite waard.  Sommige soorten hebben een donker of gestreept loof en geven de border een 

tropisch tintje. De plant staat best op een windluwe plaats, zodat de bladeren niet breken of scheuren door harde wind. 

Wat ziektes betreft is de canna een gemakkelijke plant. 

Zonnige groeten uit Vrijbroek, een reis door de bloementuinen op zondag 26 augustus van 13 tot 18 uur 

Op zondag 26 augustus tussen 13 en 18 uur kun je komen genieten van pracht en praal van onze historische tuinen en 

onze ongekende nieuwe aanwinsten ontdekken. We zetten al onze bloementuinen in de kijker. Dit is een speciaal 

moment voor onze eigen medewerkers omdat ze fier zijn om hun werk van een heel jaar te kunnen tonen. Bezoekers 

krijgen ook de kans om de bloemen op hun mooiste moment te zien. Hopelijk doen ze wat inspiratie op om in hun eigen 

tuin aan de slag te gaan met bij- en vlindervriendelijke bloemen, met eetbare bloemen, met nostalgische bloemen als 

dahlia’s en canna’s , met rozen en rotsplanten. Deze dag valt ook in het weekend van de Nationale open 

exotentuindagen.  

Aanmelden doe je tussen 13 en 16.30 uur aan de balie van het bezoekerscentrum, waar je de reisinstructies ophaalt. Je 

kunt daar meteen ook kennismaken met de prachtige illustraties van Greet Verbruggen.  Het parcours loopt langs de 

nieuwe schaduwtuin met fuchsia’s, de ecotooptuin met kruiden, de nieuwe zomertuin met dahlia’s en canna’s, de 

pluktuin, de rotstuin, de 4 rozentuinen en de bijentuin. Op een aantal plekken bieden  we een proevertje aan of kunnen 

kinderen een opdracht uitvoeren. Zo zal je in de ecotooptuin je eigen theezakje met verse kruiden kunnen samenstellen. 

Op de eindbestemming wacht een zomers terras met hapjes en drankjes uit de reiskeuken aan democratische prijzen, 

en er zijn workshops waar de kinderen hun eigen reissouvenir mogen maken.  

Extra voor dit evenement: in de nieuwe zomertuin staat vanaf zondag 26 augustus een trappentoren van 6 meter 

hoog. Wie de trappen trotseert zal van boven een uniek uitzicht hebben over de bloementuinen. Deze toren blijft voor 

de parkbezoekers een maand lang staan. 

Wie boekt vliegt gratis mee, wel vooraf inschrijven. Dat kan via de website www.provincieantwerpen.be , zoek zonnige 

groeten uit Vrijbroek.  

Eénmalige bloemenpluk op zondag 26 augustus tussen 9 en 18 uur 

Je kunt uitzonderlijk op zondag 26 augustus een boeket Vrijbroekbloemen komen plukken. We zaaiden hiervoor speciale 

bloemenmengsels in. VZW De Kleine Maya organiseert deze pluk en schenkt de opbrengst aan educatieve projecten in 

Guatemala. 

De bloemenpluk vindt plaats van 9 tot 18 uur in de twee pluktuinen naast de zomertuin. Wij voorzien schaartjes en 

bindtouw, jij mag zelf knippen. Voor een boeket van een 20-tal bloemen betaal je 5 euro. Bezoekers die tijdens de 

http://www.provincieantwerpen.be/


zonnige groetentocht een boeket willen plukken, of komen joggen of wandelen, kunnen het boeket in bewaring geven in 

de bloemencrèche en later ophalen. 

PRAKTISCHE INFO 

Wanneer: 

Opening zomertuin: maandag 20 augustus om 11uur 

Bloemenpluk: zondag 26 augustus van 9 tot 18 uur  

Zonnige groeten uit Vrijbroek: zondag 26 augustus van 13 tot 18 uur 

 

 

Waar:  

Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65, 2800 Mechelen 

 

Meer info: 

www.provincieantwerpen.be of Barbara Pardon via 015 45 13 92 

PERSINFO & INTERVIEWS 

Perscontact: 

Barbara Pardon 

Groendomeinen Regio Mechelen 

T 015 45 13 92, M 0487 53 35 68 

E barbara.pardon@provincieantwerpen.be 

 

Digitaal beeldmateriaal: 

Beeldmateriaal in hoge resolutie downloaden via ftp.provincieantwerpen.be/Vrijbroekpark 

gebruikersnaam= pers, paswoord= pers 
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