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Floraliën in het Paleis op de Meir: een Antwerpse boutique-editie van 

de gekende Floraliën in een erfgoedparel van formaat 
 
Van woensdag 5 tot en met zondag 9 oktober 2022 gaat in het Paleis op de Meir te Antwerpen de eerste boutique-

editie van Floraliën door. Het florale evenement is een samenwerking tussen Herita, de stad Antwerpen en Floraliën. 

 

Beeldmateriaal en affiches: MEDIABIBLIOTHEEK - Floraliën in het Paleis op de Meir | Herita 

 

Voor de eerste keer Floraliën in het Paleis op de Meir. 

  

Van woensdag 5 tot en met zondag 9 oktober 2022 wordt het statige Paleis op de Meir in Antwerpen voor de eerste 

het kader voor een boutique-editie van de bekende Floraliën. De vorstelijke stadsresidentie, een erfgoedparel uit de 

18de-eeuw, gaat in dialoog met creaties van topfloristen uit binnen- en buitenland. Een primeur! Vijf dagen lang zullen 

hedendaagse bloemencreaties de mooiste salons van het Paleis op de Meir sieren.  

 

“De rode draad van dit prestigieus bloemenevenement is het Paleis op de Meir zelf. De bloemenkunstenaars van 

Floraliën laten zich inspireren door het historische decor, de kleuren en de botanische accenten in de vertrekken, de 

geschiedenis van het gebouw en het interieur. Het is een eerbetoon aan sensibiliteit en universele emoties”, zegt Pieter 

Toebaert, algemeen directeur van KMLP-Floraliën, “Bloemen gebruiken om intieme gevoelens uit te drukken is van 

alle tijden. De bloementaal is een internationale taal, waarbij elke bloem een emotie symboliseert. Of het nu gaat om 

vreugde of verdriet, onze kunstenaars laten zich leiden door hun emoties. Tijdens Floraliën in het Paleis op de Meir 

zullen ze die gevoelens floraal vormgeven, in harmonie met de kleuren van de prachtige, historische salons.”  

 

Ook de huurders van het Paleis op de Meir gaan floraal. The Chocolate Line van Dominique Persoone en interieurwinkel 

Flamant zetten het evenement mee in de bloemen. Persoone prijkt ook op de affiche van de expo. 

 
Floraliën in het Paleis op de Meir is een initiatief van erfgoedstichting Herita in samenwerking met Floraliën Gent en Stad Antwerpen. Herita is 

beheerder van het Paleis op de Meir en van andere waardevolle, historische plekken in Vlaanderen. De organisatie nodigt iedereen uit om 

onroerend erfgoed te beleven en te helpen bij de conservatie ervan. Als bezoeker, lid, vrijwilliger of donateur. Leden van Herita kunnen gratis 

naar de expo.  

Floraliën draagt als organisator van de bekende, vierjaarlijkse Floraliën Gent tonnen kennis en expertise bij tot het initiat ief. De deelnemende 

floristen werden zorgvuldig door hen geselecteerd. 

 

Praktische informatie  

Waar? Paleis op de Meir, Meir 50, 2000 Antwerpen. 

Wanneer? Van woensdag 5 tot en met zondag 9 oktober 2022. Dagopenstelling van 09.00 tot 19.00 uur (€ 15 / € 20). 

Groepsbezoek met gids (+ € 90). Nocturnes met VIP-arrangement van 20.00 tot 22.30 uur (€ 150). 

Floraliën in het Paleis op de Meir is gratis voor leden van Herita. 

Info & tickets? www.paleisopdemeir.be 

 

Perscontacten:  

Kathleen Engels: Herita vzw, Oude Beurs 27, 2000 Antwerpen | kathleen.engels@herita.be | +32 (0)494 56 12 13 

Pieter Toebaert: Floraliën Gent – KMLP | pieter.toebaert@floralien.be | +32 (0)477 99 46 83  
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Over het Paleis op de Meir 

 

1745: de rijke koopman Johan Alexander van Susteren laat drie panden afbreken om er zijn droompaleis op te trekken. 

Hij sterft voordat de werken helemaal zijn voltooid. Al snel wekt het pand de interesse van Napoleon Bonaparte. Hij 

laat het paleis herinrichten en verfraaien met Franse empiremeubels, maar verblijft er nooit. Wanneer het paleis klaar 

is, zit hij in ballingschap op Elba. De volgende eigenaar is koning Willem I der Nederlanden. Hij richt de Zaal van de 

XVII Provinciën in, maar in 1830 volgt de Belgische revolutie en een nieuw koningshuis wordt eigenaar. Door velen 

begeerd, maar door weinigen bewoond: de geschiedenis van het Paleis op de Meir blijft fascineren!  
 

 

Over Herita 

Herita heeft het voorrecht om waardevolle historische plekken in Vlaanderen te beheren en te restaureren, met de steun van vele vrijwilligers. Zo worden onze 

schitterende, maar vaak kwetsbare monumenten - die zoveel vertellen over onze geschiedenis - bewaard voor toekomstige generaties.  

Het erfgoed dat we beheren stellen we open voor het publiek. Zo kan een brede waaier aan bezoekers deze bijzondere plekken écht ontdekken, beleven en 

waarderen. Vanuit onze werking trachten we zo het draagvlak voor onroerend erfgoed in Vlaanderen te verbreden en verdiepen.  

Herita heeft als erfgoedstichting de ambitie om uit te groeien tot National Trust voor Vlaanderen en werkt samen met andere National Trusts wereldwijd. Op deze 

manier maken we deel uit van een internationale gemeenschap van meer dan 1.000 monumenten die beheerd worden in het algemeen belang. Van de 

gemeenschap, voor de gemeenschap.    

Iedereen met een hart voor monumenten, landschappen en archeologische sites is welkom om deel te nemen aan de missie van Herita: als lid, vrijwilliger, donateur, 

bezoeker of sympathisant. Herita brengt mensen samen: verenigd in een gemeenschappelijk doel en verzameld op erfgoedplekken vol schoonheid en geschiedenis!   

 

 
Over Floraliën (KMLP)  

Floraliën Gent werd voor het eerst georganiseerd in 1808. De organisatie achter Floraliën Gent is de Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde 

(KMLP). Floraliën wil bijdragen aan het geluk en welzijn van de mens door hem/haar te inspireren en te ondersteunen in de behoefte om een gezonde, natuurlijke 

en duurzame leef- en werkomgeving te creëren en in stand te houden. De organisatie stimuleert en promoot Horti-Cultuur, door de waarde van de bloemen en 

planten, als levende bouwstenen voor de mens en de samenleving uit te dragen. Alle projecten van Floraliën hebben een artistieke inslag. Via vernieuwende 

initiatieven en partnerships wil Floraliën een substantiële bijdrage leveren aan de betekenis van bloemen en groen in de samenleving.  


