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Hoe verloopt de voorbereiding van  

een deelname aan Floraliën bij AVBS? 
 

 

Er gaat een hele organisatie schuil achter elke editie van Floraliën Gent. En dat niet alleen bij de organisatoren, maar 

ook bij de deelnemers. Planten en bloemen léven immers en een uitstel van 2020 naar 2022 heeft wel gevolgen voor 

de volledige aanpak van standen en verdere invullingen. We gingen op zoek naar een getuigenis over zo’n gevolg. 

  

Een blik achter de schermen bij het Algemeen Verbond voor Belgische Sierteelt 

Het centrale thema voor deze editie van de Floraliën Gent is “Mijn paradijs, een wereldse tuin”, een thema dat werd 

gekozen naar aanleiding van het Van Eyckjaar in 2020 en aangehouden werd omdat dit nu eenmaal tijdloos is. Dat is 

voor de ontwerpers beslist een uitdaging, want bij vorige edities was er geen centraal thema. Na enig overleg viel de 

keuze op het tafereel van het Lam Gods dat een paradijselijke tuin voorstelt.  

De ontwerp- en plantmethode evenals de plantkeuze bij een stand op de floraliën vergeleken bij een tuin is totaal 

verschillend.  

Inge De Bruycker (als tuinontwerpster actief en verantwoordelijke bij AVBS) geeft ons een kijk achter de schermen:  

“Bij een groepsstand zoals bij het AVBS moeten we een groep van kwekers samen representeren en tot een 

consensus komen om het gekozen thema creatief en harmonieus in te vullen. Een eerste stap is wachten op 

een compleet overzicht van alle te presenteren planten zodat iedereen een zo goed mogelijk zichtbaar 

plaatsje krijgt in een opbouw die natuurlijk van laag naar hoog gaat zodat iedereen goed kan gezien 

worden”. 

Daarna moet elk plantvak berekend worden in het te beplanten oppervlak en kwekers krijgen het aantal op te vullen 

m² mee. De kweker zelf berekent het aantal te leveren planten om deze oppervlakte volledig dekkend in te vullen. 

Hierbij wordt pot aan pot geplant, dus helemaal niet verspreid naar de uiteindelijk grootte zoals in een tuin en ja, 

wel degelijk MET de pot. Dit voor tijdwinst bij opbouw en afbraak en zo kan men de plant na afbraak gemakkelijk een 

tweede leven geven. Door het vullend planten worden de potten onzichtbaar en bekomt men een mooi gekleurd 

vlak. 

 

Plantkeuze 

In tegenstelling tot een tuin waar de ontwerper de planten zelf kiest, krijgt de ontwerper voor de Floraliën 

puzzelstukjes. De initiële wens om biodiversiteit en klimaat zoals in een tuin te promoten naar de bezoeker toe was 

een keuze die moeilijk toepasbaar bleek omdat het voorgeschotelde aanbod met o.a. kamerplanten en eenjarigen, 

hier niet direct op inspeelde. Deze hebben ook degelijk hun functie in het bevorderen van de leef kwaliteit maar zijn 

minder gebruikt en hierdoor gekend bij tuinontwerpers. 



         
 
Inge De Bruycker: “Waar mogelijk kozen we toch voor bijenvriendelijk enkele bloemige rozen, bijenvriendelijke vaste 

planten en nectarrijke eenjarigen. Bij de grotere bomen werd bewust gekozen voor grote, mooie inheemse 

klimaatbomen gekozen. Door hun grootte geven ze body aan de grote stand.  

Het uiteindelijke beplantingsplan met zo’n 300 soorten en variëteiten van zo’n 80 kwekers is dus als een gigantische 

puzzel waar, als men 1 stukje wijzigt, alles er rond niet meer past. 

 

Uitstel van 2 jaar heeft gevolgen 

Kleine planten werden groter waarbij ze niet meer pasten vooraan in de opbouw, grote planten werden verkocht en 

vervangen door kleinere of een andere soort, een echte breinbreker. Ook een levering van een andere kleur of 

andere soort met een andere blad- of bloemvorm heeft ingrijpende gevolgen waar kwekers soms niet bij stilstaan. 

Het totale beplantingsplan moest hierdoor helemaal opnieuw opgemaakt worden en zelfs gedurende de aanleg 

moest nog veel herplaatst worden om de zichtbaarheid van alle soorten optimaal te maken. 

Inge:  

“De Floraliën leerde ons ook iets bij. Planten die geforceerd worden zijn vaak ijler en fragieler van vorm maar 

kunnen dus ook een afwijkende bladkleur krijgen. T.t.z. dat een Fagus sylv. 'Atropurpurea' (rode beuk) die 

normaliter echt rood uitloopt in normale omstandigheden (wat we zochten voor het altaar onder het lam), 

volledig groen uitliep, dit ondanks extra daglengte en speciale belichting. We losten dit finaal op door externe 

rode ledverlichting. 

De rode pigmenten die een roodbladige plant aanmaakt, worden geactiveerd door direct zonlicht wat binnen 

in de hal niet aanwezig is. De roodbladige planten die dus in de stand van AVBS gebruikt zijn, zullen naar 

verloop van het event, groener worden door gebrek aan direct zonlicht”. 

 

Floraliën Gent 2022: praktisch 

Tussen 29 april en 8 mei organiseert 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. Gentse Floraliën zal ook in de toekomst deel blijven uitmaken van het DNA van Gent als bloemenstad. In 2022 
komen de Floraliën “thuis” in de Floraliënhal, de Plantentuin (naast het GUM) en het ICC (Citadelpark).  

 

Mijn paradijs, een wereldse tuin’ blijft het thema van de volgende Floraliën. 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 siert het campagnebeeld 2022 van de volgende 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/ 
 
AVBS - Inge De Bruycker - debruycker.inge@gmail.com  
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