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“Vaticaan wordt bloemenschilderij” 

Bloemen voor de Paus vertrekken vanaf Keukenhof 

 

Vanaf Keukenhof vertrekt vandaag, na maanden van voorbereiding, het 

bloementransport ‘Bloemen voor het Sint Pietersplein in Rome'. Mgr. Van den 

Hende, bisschop van Rotterdam, kwam naar Keukenhof om de bloemen te 

zegenen voor vertrek. Het bloementransport is door vele nationaliteiten 

uitgezwaaid.  

 

 

 

De Nederlandse sierteeltsector verzorgt al meer dan 30 jaar de bloemversiering voor 

de Paasviering op het Sint-Pieterplein in Rome. Tussen de bloemenpracht spreekt 

aanstaande zondag Paus Franciscus de Paaszegen Urbi et Orbi uit. Hoofdarrangeur 

Paul Deckers reist met tientallen Nederlandse kwekers naar Rome om in twee dagen 

tijd 35.000 bolbloemen, duizenden rozen en lelies, planten en bomen te schikken op 

het Sint-Pietersplein. Speciaal voor dit transport was een vrachtwagen van Van der 

Slot in de Hollandse bloemen gezet met een mooie bestickering.  

“Voor mij als hoofdarrangeur is het ieder jaar opnieuw een uitdaging om het grote 

Sint-Pietersplein te versieren met Nederlandse bloemen en planten: een metamorfose 

naar een bloemenschilderij”, vertelt Deckers. “Bij de keuze van de bloemversiering is 

rekening gehouden met bloemen en symboliek. De Lelie wordt vaak gebruikt in de 

Rooms Katholieke kerk evenals de Roos. In de bloemversiering op het Bordes worden 

bijzondere Lelies verwerk: de Roselilys. De Lelie zonder stuifmeeldraden: een 



primeur! In combinatie met de grote rozen Avalanche “Pearl”. Rozen zo groot als een 

vuist. Een vuist die de kracht van deze bloemen symboliseert.” 

Het prachtige kleurenpallet op het plein wordt grotendeels gemaakt door het gebruik 

van 35.000 bolbloemen. Tulpen in de kleuren geel, wit, rood en oranje. Blauwe en 

witte Hyacinten en een veelheid van geel met hét Paasgevoel: de Narcissen. Vanaf 

het plein naar het Altaar loopt de Paus als het ware door een veld van Narcissen.  

Het verheugt me om van editie 2017 weer een floraal succes te maken! 

 

 

 

Meer informatie: 

Paul Deckers 

Hoofdarrangeur Bloemversiering “Urbi et Orbi” / Sint Pietersplein Rome 

W:         www.pauldeckers.nl 

E:           info@pauldeckers.nl 

M.         +31 625073976 

 

Foto's https://we.tl/N11cKFnUk2 

Video https://we.tl/pfS3gtLvbS 
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