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Floraliën Gent 2022 was succeseditie 
 

Floraliën Gent ligt nu iets meer dan ene week achter ons maar na een interne evaluatie is gebleken dat de organisatoren 

tevreden mogen terugblikken. Met beperkte mogelijkheden (qua team en middelen) is alles goed verlopen ook mede dankzij de 

volharde steun van provincie Oost-Vlaanderen en de Nationale Loterij. De vele positieve reacties, ook van de buitenlandse 

bezoekers, werden gretig meegenomen door onze communicatiepartners en ook de communicatiediensten van de stad. 

Deze editie werd door de bezoekers en deelnemers als vernieuwend en positief beschouwd. 

“De sector had nood aan een “boost” en deze editie heeft de sierteeltsector weer op de kaart gezet. Ik hoorde zelf heel wat 

positieve reacties bij deelnemers en bezoekers, en was aangenaam verrast dat velen al vragen stelden over de volgende editie in 

2026. Het smaakte naar meer. De Plantentuin van de universiteit en het verhaal rond innovatie van de Technopool Sierteelt, 

(UGent-Hogent-ILVO en PCS) , te weinig bekend bij de bezoekers, kreeg lovende kritieken van hen die het bezochten. Zij loofden 

vooral het educatieve aspect, dat complementair was met het tentoonstellings- en showgedeelte”, zegt Sander Vercamer, 

Voorzitter van de Koninklijke maatschappij voor Landbouw en Plantkunde, de organisatie achter “Floraliën Gent”. 

De juiste analyse van de cijfers gebeurt in de volgende weken, maar de trend is er: we hebben bij onze ongeveer 75.000 

bezoekers opmerkelijk meer jonge gezichten en gezinnen mogen begroeten. Daar zit onze influencer en social media – aanpak 

voor veel tussen. 

Bij de plantenverkoop is uiteindelijk 10.108€ opgehaald en binnenkort wordt met Streekfonds-KBS samengezeten om de Oost-

Vlaamse projecten te bekijken die we willen steunen. Na selectie zullen één of meerdere projecten, samen met het project rond 

bosuitbreiding in het Leen (via het peterschap van bomen in Kuipke), een bijdrage krijgen. 

De folder met nevenactiviteiten die werd uitgegeven door Puur Gent, werd gretig meegenomen door de bezoekers, en legde de 

link naar activiteiten zoals d’Hane Steenhuyse, Huis van Alijn, Sint Baafskathedraal, Provinciehuis en Liberas.  

De tentoonstelling ‘Twee eeuwen van vernieuwing en innovatie’, liep gedurende 1 maand in het Provinciehuis, en werd bezocht 

door 1011 personen, 25 % daarvan in het startweekend en 50 % tijdens Floraliën.  Tijdens de tentoonstelling werden heel wat 

contacten gelegd met potentiële leden van de Community.  

Een actiepunt voor een volgende editie is zeker om de participatieve bebloeming en vergroening in de omgeving en in de stad 

meer te betrekken.  

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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