Vincke – Dujardin
Op het gehucht Scheepsdale, langs de vaart Brugge- Oostende werd al sedert mensenheugnis hofbouw bedreven.
Pierre Vincke kwam er zich in 1865 vestigen. Hij was reeds de vijfde generatie hofbouwkundigen Vincke. Voorheen
waren ze in de binnenstad gevestigd, de verhuis naar Scheepsdaele zou het begin van een enorme uitbreiding betekenen.

In 1871 nemen de zonen Emile en Gustave het bedrijf van vader Pierre Vincke over, in 1879 haakt
Emile Vincke af en wordt Gustave alleen de uitbater van het bedrijf , de zaak wordt dan herdoopt tot
Vincke-Dujardin ( Gustave Vincke was immers getrouwd met Séraphine Dujardin). In 1885 start men
met de kweek van orchideeën en in 1905 met de
kweek van azalea’s . Naast de vanzelfsprekende laurierteelt worden ook Chamoerops, plataanbomen,
conypha, kentiapalmen, kokos-en dadelpalmen gekweekt. Ten tijde van WO I bezat de onderneming
reeds 110 serres , vanaf 1911 nemen de zonen Henri,
Louis en Alfons de zaak over tot ze in 1955 bij gebrek aan opvolgers en onder druk van de oprukkende
verstedelijking de deuren sluit. In 1960 komt op de
terreinen onder andere de eerste vestiging van de ‘
Grand Bazar’ te Brugge, de andere gronden worden
eveneens verkaveld en tot woonwijken omgevormd.

Indrukwekkende rij laurieren bij het bedrijf van Vincke-Dujardin . stadsarchief Brugge - www.beeldbankbrugge.
be

Wanneer we ieder jaar onze belastingsbrieven in ontvangst nemen worden we node herinnerd aan het
roemrijke verleden van horticultuur Vincke -Dujardin.
Links : Reclame waarin het bedrijf zichzelf aanprijst, de stichtingsdatum 1741 zou, aldus J.Rau in ‘ een eeuw
Brugge deel 1’ wel eens bluf kunnen zijn gezien grootvader Jacobus Vincke pas na 1817 te St-Gillis als hovenier
aan de slag gaat. Doc.J. Rau
Rechts : luchtfoto vanuit 1939 - bemerk de vele serres die later in de jaren zestig tot volledige woonwijken zullen
worden omgevormd. Doc J.Rau

Onze Belgische Vorst Leopold II was een graag geziene gast bij het horicultuur bedrijf Vincke- Dujardin. Dit bezorgde het bedrijf uiteraard bijzondere
naambekendheid en promotie. Doc J. Rau

Groepsfoto van de familie Vincke-Dujardin voor de ingang van het bedrijf aan de Scheepsdalelaan. Op de achtergrond zie je de mooie ‘ Zwitserse ‘
villa ‘Les Orchidées’ waarvan alleen de huisnaam over bleef, thans staat er een modern gebouw. Doc. J. Rau

