
  

 

   

Persbericht  

 

Gentse azalea sieren Plantentuin Meise 

 

Meise – 28 september – 2018. Van 29 september tot 8 oktober zet 

Plantentuin Meise de Gentse azalea in de schijnwerpers in het Kasteel van 

Bouchout. 

 

   

 

Azalea's in het Kasteel  

 

Tien dagen lang kan de bezoeker genieten van de verrassende veelzijdigheid 

qua decoratie van de Gentse azalea. In verschillende kamers van het 

historische kasteel is de Gentse azalea in al zijn pracht te bewonderen. Langs 

de oprijlaan en op de binnenkoer van het kasteel vormt de Gentse azalea een 

echte blikvanger. De Tuinwinkel van de Plantentuin verkoopt dit Europees 

erkend streekproduct tijdens de duur van de tentoonstelling. 

Dit initiatief gaat uit van PAK (Project Azalea Kwaliteit), de Vereniging van 

Vlaamse Azaleatelers (VVA), het Scheppersinstituut Wetteren en Plantentuin 

Meise. Vrijwilligers van PAK en VVA hielpen mee met de opbouw van de 

verschillende installaties. De tentoonstelling wordt gesponsord wordt door de 

VLAM (Werkgroep Gentse azalea).  



 

 

 

Een beetje geschiedenis... 

 

De azalea kwam eind 18e eeuw voor het eerst vanuit China en Japan naar onze 

streken. Net op dat moment was de sierteelt in de regio rond Gent in volle bloei. 

Dit in combinatie met de nabijheid van de stad en de goede infrastructuur 

vormde de ideale voedingsbodem. Neem daarbij dat het klimaat en de 

bodemsoort (een zanderige bodem) de azalea wel op het lijf geschreven leken. 

En ziezo, de Gentse azalea was geboren! Dankzij talrijk onderzoek en 

veredeling is het aanbod tegenwoordig enorm. De Vlaamse telers spelen hierin 

een zeer belangrijke rol. 

 

Erkend streekproduct 

 

Vandaag de dag komt bijna 85% van de Europese azalea’s uit Oost-

Vlaanderen. De Gentse azalea werd dan ook in 2010 erkend als BGA 

(Beschermde Geografische Aanduiding). Daarmee was de Gentse azalea het 

eerste Europese sierteeltproduct dat deze erkenning kreeg. Om een azalea als 

Gentse azalea te mogen aanbieden, moeten zowel de plant als de teler aan 

strenge kwaliteitseisen  beantwoorden. Kortom: met een Gentse azalea haal je 

een topproduct van eigen bodem in huis! 



 

 

Vlaamse horticultuur 

 

Plantentuin Meise streeft 

ernaar om een uithangbord te 

zijn van de Vlaamse 

horticultuur en het rijke 

erfgoed in deze sector. De 

samenwerking rond de Gentse 

azalea ligt dan ook helemaal 

in de lijn van deze visie. Dit evenement maakt het mogelijk om de 

Vlaamse/Belgische expertise van vandaag op een dynamische en voor het 

publiek aantrekkelijke manier in de kijker te zetten. 

  

  

 

Info pers: 

 Datum: 29.09.18 - 8.10.18 

 Prijs: inbegrepen in toegangsticket van Plantentuin Meise 

 Perscontacten: Plantentuin Meise: Koen Es - 0472 38 62 

90; Proefcentrum  voor Sierteelt (PCS): Els Pauwels - 0476 21 92 39 

 Fotolink: https://drive.google.com/drive/folders/1VzJsQmXtdKzB5JXFNLamiO

8Es1kuXj2n?usp=sharing 

 

  

Plantentuin Meise praktisch:  

 Elke dag open vanaf 9.30 u tot 18.30 u (zomerperiode, van 15 maart tot 

15 oktober) 

 Individueel ticket (vanaf 18 jaar): 7 €; + 60 jaar en personen met 

beperkingen: 6 €; ≤ 

https://botanicgardenmeise.us12.list-manage.com/track/click?u=98eda671a15e39ec194440fdb&id=fe73030291&e=d6447f9104
https://botanicgardenmeise.us12.list-manage.com/track/click?u=98eda671a15e39ec194440fdb&id=fe73030291&e=d6447f9104


 

5 jaar en begeleiders van personen met beperkingen: gratis; 6-17 jaar: 1 

€;  studenten: 3,50 € 

 Autosnelweg A 12 Brussel-Antwerpen, afslag 3 "Meise" 

Bus 'De Lijn' 250 of 251. Vanaf het Station Brussel-Noord of het 

metrostation Koning Boudewijn (lijn 6) 

 contact: 02/260 09 70 - 

info@plantentuinmeise.be  - www.plantentuinmeise.be 
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