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Eindbalans: een succesvolle editie 
Laatste dag Floraliën Gent uitverkocht 

 

Floraliën Gent kan tevreden terugkijken op een zeer succesvolle editie. Zondag 8 mei werd de kaap van 75.000 
bezoekers gerond. Dat is boven het vooropgestelde doel van 70.000 dat vooraf was ingeschat. 

Het was voor de organisatoren wat afwachten na het dubbele uitstel van 2020 naar 2022. Een snelle navraag bij de 
bezoekers bevestigt dat deze editie als “intiemer, maar verfrissend” werd ervaren. Het thema Lam Gods en “Mijn 
paradijs, een wereldse tuin” bleek eveneens impact te hebben. In beide weekends waren er ook heel wat gezinnen 
op pad, die vaak voor het eerst sinds lang aanknoopten bij de traditie van hun ouders en grootouders. We konden 
ook rekenen op een sterke mond-aan-mond reclame. 

Ook de Plantentuin kon op heel wat belangstelling rekenen. In het Palmarium (serre) kregen de bezoekers meer 
informatie over innovatie in de sierteeltsector door onderzoek en ontwikkeling. In de tuin zelf konden ze meer 
vernemen over de rol van planten en het effect op de gezondheid. 

“Ik heb echt het gevoel dat de sector deze boost nodig had, want alles is echt heel vlot verlopen. Mensen waren heel 
blij om in de rust en kalmte van de omgeving van bloemen en planten eens te kunnen herademen. Veel jongeren 
ook, en dan zie je meteen dat social media, bloggers en vloggers samen met de andere media hun werk doen. Die 
positieve sfeer rond Floraliën is meteen een grote motivatie voor onze volgende projecten. En voor de volgende 
editie van Floraliën Gent in 2026”, zegt Algemeen Directeur Pieter Toebaert.  

Gent bruiste als vanouds vanaf dag 1. Het succes van deze editie is vooral te danken aan de uitstekende 
samenwerking met alle partners die mee hun schouders hebben gezet onder de tentoonstelling. Partners als 
Provincie Oost-Vlaanderen, Puur Gent, Visit Gent, en alle verschillende locaties die meewerkten zoals in Hotel 
D’Hane Steenhuyze, Provinciehuis, Liberas, Huis Van Alijn, Sint-Baafskathedraal, en de vele kleinere initiatieven. We 
danken ook de verschillende restaurants, delicatessenzaken en hotels en B&B ’s die elk hun steen hebben 
bijgedragen. 

Dinsdagnamiddag 10 mei tussen 14u en 18u zullen de resterende bloemen en planten voor een goed doel worden 
verkocht. 

Floraliën Gent 2022: praktisch 

Tussen 29 april en 8 mei organiseerde de Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde in het Floraliënpaleis in het 
Citadelpark voor de 36e keer een internationale bloemen- en plantententoonstelling. De tentoonstelling geeft zo de aftrap van 
de editie 2022. Floraliën Gent zal ook in de toekomst deel blijven uitmaken van het DNA van Gent als bloemenstad. In 2022 
kwamen de Floraliën “thuis” in de Floraliënhal, de Plantentuin (naast het GUM) en het ICC (Citadelpark).  

“Mijn paradijs, een wereldse tuin” was het thema van Floraliën Gent. In onze maatschappij zijn mensen steeds meer op zoek naar stilte en rust, naar zichzelf en 

naar hun persoonlijk paradijs. Dat paradijs ligt voor iedereen op een andere plaats. Sommigen vinden het in hun groene huiskamer, anderen voelen zich dan weer 

het best in een park of in hun eigen tuin. Wim Opbrouck sierde het campagnebeeld 2022 van deze editie als engel met vleugels van bloemen. De acteur verloor 

zijn hart volledig aan de stad Gent, vertoeft graag in zijn eigen ruime tuin en drukte in het verleden ook duidelijk zijn stempel op het leven in onze stad. 

 
Voor meer informatie: 
Floraliën Gent 2022 – Bart Vandesompele – Communicatieverantwoordelijke - bart.vandesompele@scarletblue.be 
www.Floralien.be  
https://www.facebook.com/gentseFloraliën/ 
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