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Floraliën Gent: halverwege de succeseditie 
 

Halverwege Floraliën Gent is het tijd voor een evaluatie. “De eerste 5 dagen liggen nu achter ons en we mogen van 

een succesvolle editie spreken tot nu toe”, zegt Pieter Toebaert, Algemeen Directeur Floraliën Gent. Vrijdag 29 april 

was de eerste dag voor het grote publiek en woensdagavond waren voor de volledige periode al 60.000 tickets 

verkocht.  

“Dat is iets boven verwachting en zeer hoopgevend na 6 jaar afwezigheid, en na covid. De mensen vinden de weg 

terug naar ons, en die tendens houdt ook aan. We zien b.v. dat verschillende sloten van 10u tot 15u volzet zijn, maar 

wie iets vroeger of later komt, kan zeker nog lang aanschuiven ook vermijden. Zo blijft alles vlot verlopen. De 

komende dagen zijn er nog wat piekmomenten. Zondag 8 mei is er b.v. Moederdag en dat wordt een topdag”. 

De organisatoren zijn ook trots op de commentaren van de bezoekers die het steeds hebben over de combinatie 

tussen creativiteit en de klassieke opstellingen. “Dat evenwicht zorgt voor een zeer frisse aanblik, want Floraliën 

Gent gooien hun oude gewaad deels af en trekken nieuwe jonge kleren aan, en de mensen delen ook massaal foto’s 

van de installaties en kunstwerken op sociale media”. 

De verwachtingen waren al hoog gespannen maar die worden nu ook ingelost. Als de trend van het aantal bezoekers 

per dag zich verderzet dan kan deze editie de basis worden voor de komend edities in 2026 en nadien. 

 

Floraliën Gent 2022: praktisch 

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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