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Persbericht 

 

Meer dan 1000 chrysanten te bewonderen in 

Plantentuin Meise 

 

Meise – 26 September 2019. In Plantentuin Meise kan je twee 

weken lang, van 28 september tot 13 oktober, genieten van de 

mooiste producten van chrysantentelers: van bolchrysanten tot 

snijbloemen. Verrassende bloemencreaties toveren het Kasteel van 

Bouchout om tot een kleurrijk 

chrysantenkasteel.   

 

Plantentuin Meise steunt de 

sierteeltsector 

 

België speelt een belangrijke rol in de 

veredeling van sierplanten. Op vlak van bolchrysanten nemen onze 

Belgische vermeerderingsbedrijven een prominente plaats in. Vele 

chrysantentelers telen chrysanten in alle maten, kleuren en 

vormen. Plantentuin Meise draagt de sierteelt een warm hart toe. 

Twee jaar geleden organiseerde Plantentuin Meise samen met de 
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sierteeltsector een mooie expo over azalea's die zeer gesmaakt werd 

door het grote publiek. Dit jaar zijn de chrysanten aan de beurt. Het 

doel is om het grote publiek te laten kennismaken met de chrysant 

als ideale balkon/terras  - en tafeldecoratieplant. 

 

 

 

Vruchtbare samenwerking  

 

Twee weken lang vormen meer dan duizend 

chrysanten het Kasteel van Bouchout om tot 

een kleurrijk tableau vivant. Deze mooie 

expo kwam tot stand door een fijne 

samenwerking met Proefcentrum voor 

Sierteelt, Euroveiling, een aantal jonge 

dynamische chrysantentelers en vier 

tuinbouwscholen. De leerlingen en leraars 

van Coovi (Anderlecht), Horteco (Vilvoorde), Scheppersinstituut 

(Wetteren) en de Tuinbouwschool (Merchtem) zorgden namelijk voor 

verrassende bloemencreaties die de veelzijdigheid van de chrysant als 

kleurrijke herfstbloeier in de verf zetten. 

  

 

 

Persinfo:   

 

Chrysanten nu op z'n mooist! Begin oktober is het uitgelezen moment 

om de chrysantenvelden volop in bloei te zien. We raden journalisten 

dan ook aan om nu prachtige beelden te maken van de bloeiende 

chrysantenvelden. 



 

Contact: Manon van Hoye, 02 260 09 49, GSM 0472 82 24 85 

 pers@plantentuinmeise.be 

Foto's: https://drive.google.com/drive/folders/1oDtHlc46KuZ7XoCBgH

5_LycSCy2rrHX7?usp=sharing  
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