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BUGA 2015: Van dom tot dom – de Blauwe Band van de Havel 
 
Tuinliefhebbers zijn in 2015 van harte uitgenodigd in het domdistrict van de 
Altmarkische Hanzestad Havelberg om de tuinen van de Bundesgartenschau (18.04.-
11.10.2015) in Saksen-Anhalt te bewonderen. Ook voor fietstoeristen zijn er passende 
uitstapjes en toeraanbiedingen bij de BUGA 2015.  
 
Voor het eerst in de vijftigjarige geschiedenis van de Bundesgartenschau wordt er in 
2015 een stads- en deelstaatsgrenzenoverschrijdende BUGA gehouden, waarbij je de 
unieke charme van een meer dan duizendjarige cultuur- en vestigingsgeschiedenis van 
de mark Brandenburg in de Havelregio, gecombineerd met een grotendeels ongerept 
landschap kunt ontdekken. Van Brandenburg aan de Havel via Premnitz, Rathenow en 
Amt Rhinow/Stölln in de deelstaat Brandenburg tot aan de Hanzestad Havelberg in 
Saksen-Anhalt strekken zich vijf BUGA-locaties over 80 kilometer uit. De blauwe band 
van de rivier de Havel verbindt deze locaties en vormt een imposante coulisse voor 
deze tentoonstelling.  
 
In de Hanzestad Havelberg staat de door keizer Otto I opgerichte dom St. Marien in 
het centrum van de toekomstige BUGA-terreinen en levert ook de fascinerende 
achtergrond voor het Havelberger BUGA-thema: 'Inzicht'. Het Prignitz-museum geeft 
een indruk van het vroegere leven op de domberg, in de stad en in de regio. De 
waardevolle collectie is in de zalen en de kruisgangen van het romaanse 
kloostercomplex direct bij de dom te vinden. Tijdens de openingstijden kunnen de 
museumbezoekers een deel van de voormalige decanaatstuin betreden. Eetbare 
bloemen herinneren eraan dat in dit deel ooit keukenkruiden werden verbouwd. Op 
een andere plek van de voormalige decanaatstuin laten pachters van de volkstuinen 
„Am Nussberg“ hun percelen aan geïnteresseerden zien en zijn ze bereid om het met 
de BUGA-bezoekers over het tuinieren te hebben. Bovendien wordt het historische 
domkerkhof nieuw leven ingeblazen. Oude graven worden vrijgelegd en in 
samenwerking met begraafplaatshoveniers en steenhouwers ontstaan nieuwe 
modelgraven.  
 
De zogenaamde 'Bisschopstoer' wordt alle fietsers aanbevolen. Hij is door de 
Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club e. V. (ADFC) met drie sterren gecertificeerd en 
leidt van Havelberg, dat als wieg van Prignitz bekendstaat, langs de 414 kilometer 
Elbe-Müritz-route tot Wittstock in Brandenburg. Met de dood van Bussos II van 
Alvensleben kwam daar in 1548 een einde aan de bisschopstijd, die in Havelberg 
begon (www.dieprignitz.de). 
 
Van 18 april tot 11 oktober 2015 zullen er 1 miljoen bloeiende planten te zien zijn, 
waaronder een geuroase van 6.400 rozen. Voor de eerste keer kunnen bezoekers 36 
wisselende bloemenshows in twee kerken beleven: St. Johannes (Brandenburg aan de 
Havel) en St. Laurentius (Hanzestad Havelberg). Er worden maarliefst 50 thematische 
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tuinen gepresenteerd. Verder kunnen de bezoekers uit meer dan 1000 culturele 
evenementen kiezen, verspreid over 177 dagen. Culinaire aanbiedingen en 
rondleidingen voor groepen zijn tevens onderdeel van het aanbod. Een bloemenband 
verbindt alle locaties met elkaar. De BUGA kun je een dag of meerdaags bezoeken. 
Voor busreisorganisaties en pakketreizigers wordt behalve een groepskaart 
(bezichtiging van 5 locaties op maximaal 5 dagen: €18) een speciale entreekaart voor 
busreizigers aangeboden (bezichtiging van 2 locaties op 1 of 2 opeenvolgende dagen).  
 


