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Prijzen Floraliën Gent 2022 uitgereikt 
Wetterse boomkwekers vallen tweemaal in de prijzen 

 

Jury kiest unaniem voor natuurlijkheid, eenvoud, respect voor de natuur 
 

De traditionele topavond van de sector is de avond van de prijsuitreiking op Floraliën. Zaterdagavond 30 april liep de 
Banketzaal van het ICC vol met gasten uit de hele sector. Voorzitter Sander Vercamer van KMLP-vzw – dat Floraliën 
Gent 2022 organiseert – opende met een toespraak die hoop uitsprak dat het event na het uitstel in 2020 en 2021 
opnieuw het élan van weleer zou terugvinden. Aan de positieve reacties te zien de eerste dagen gaat dat zeker de 
goede kant uit. 
Voor het eerst werd de Jury van Floraliën voorgezeten door een vrouw, journaliste en tuinexperte Laurence 
Machiels, en Gedeputeerde voor Landbouw Provincie Oost-Vlaanderen Leentje Grillaert joeg met haar enthousiaste 
slotwoord het vuur en de motivatie door de zaal. De sector leeft en is klaar voor een nieuwe start na de moeilijk 
periode van covid. De winnaars krijgen ene prachtig kunstwerk van de Gentse kunstenares Zoë Vermeire, die 
speciaal voor Floraliën Gent de magnifieke hoofdprijs van de Floralien ontworpen heeft 
 
Op zich was alleen al het feit dat er een vrouwelijke voorzitster was bij Floraliën Gent 2022 een mooi statement van 

de organisatie. Laurence Machiels:  

“Wedstrijden zijn eigen aan de Floralien. Van in het begin waren de Floralien een plantententoonstelling met 

prijskampen.  En deze 2 basiselementen vormen vandaag nog altijd de kern van de Floralien. Maar net zoals 

de tentoonstelling geëvolueerd is, zijn ook de wedstrijden veranderd. Er vallen vandaag geen honderden 

prijzen meer te winnen, en er zijn ook geen 150 of 200 juryleden meer, zoals voorheen. En het zuiver plant 

technische aspect heeft deels plaats gemaakt voor meer aandacht voor de bezoekers, voor het showelement, 

voor de beleving van de tentoonstelling, en voor de trends in de maatschappij. Ik ben trouwens heel blij dat ik 

dit jaar de jury mocht voorzitten, met dit jaar ook meer vrouwelijke dan mannelijke juryleden, een hele eer!”. 

 
Stand Wetterse boomkwekers gaat lopen met hoofdprijzen 
 

Juryvoorzitster Laurence Machiels had het genoegen om de 5 hoofdprijzen bekend te maken die de internationale 
jury had toegekend na een intensief jury-overleg. 
2 hoofdprijzen gingen naar Tuinarchitect Vincent Braeckman van de Wetterse Boomkwekers nl. “de mooiste grote 
stand > 100 m2” en “stand van de toekomst”, telkens ook perfect inspelend op het thema van de privétuin als 
paradijs (thema “mijn paradijs, een wereldse tuin”). Garden Nomads creëert de illusie van een oneindige dreef. 
Braeckman mengt natuur met kunst door perspectieven, illusies en projecties te integreren in zijn werk. 
 
De Vereniging van Vlaamse Azaleatelers wint de prijs voor de mooiste plantenverzameling, met bijzonder creatieve 
'spiegel' presentatie van hun collectie en pakt in de Floraliënhal uit met een indrukwekkende en fascinerende ‘fata 
morgana’, een golvend tapijt van zo’n 1800 azalea’s, die op ingenieuze wijze worden gespiegeld tot een bewegend 
landschap. De Gentse Azalea is van oudsher hét boegbeeld van de Floraliën, en draagt met trots sinds 2010 het 
felbegeerde Europees kwaliteitslabel ‘Gentse Azalea’. Jaarlijks worden er 25 miljoen azalea’s in Vlaanderen 
gekweekt! In de Plantentuin van Gent, die vlak bij het ICC ligt en een (gratis) onderdeel van de Floraliën vormt, kun 
je, samen met zo’n 30 andere nieuwigheden, de allerlaatste azalea-creaties van de telers bewonderen. 



         
 
 

De prijs voor de stand die getuigt van de meeste creativiteit, die eruit springt door zijn vindingrijkheid, 

originaliteit ging naar Plantentuin De Kleine Boerderij uit Merksplas. De jury roemde de “uitzonderlijke 

kwaliteit, op en top creatief, uitzonderlijke uitvoering, streling voor het oog, technisch huzarenstukje. En 

tegelijk heel rustgevend”.  

 
Vincent Braeckman (Boomkwekerijcentrum regio Wetteren) krijgt de prijs overhandigd van juryvoorzitster Laurence 
Machiels – © Jos De Wael 
 

Ereprijzen (5): 

Prijs voor de mooiste kleine stand : 

Frank De Mol-Verlee 

Prijs voor de mooiste grote stand :  

Boomkwekerijcentrum regio Wetteren 

Prijs voor de creativiteit :  

Plantentuin De Kleine Boerderij Merksplas - Meer Plant -Vista Verde 

Prijs van de pers :  

Academia Agop 

Prijs ‘Stand van de Toekomst’:  

Boomkwekerijcentrum regio Wetteren 



         
 
 
Download foto’s prijsuitreiking: https://we.tl/t-Lesd8b5N7r 
Bijlage: volledig overzicht alle prijswinnaars 
 
 
Floraliën Gent 2022: praktisch 

Binnen drie weken, van 29 april t.e.m. 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/ 
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