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NIEUWE FLORALL-LOCATIE
GOEDE KEUZE

AV

Veel opgeruimde gezichten tijdens de voorbije FLORALL-editie op de nieuwe locatie in Expo
Waregem op 7 maart ll. Het viel op dat het beursgebeuren veel transparanter was voor de
exposanten wat ook de gezelligheidsgraad verhoogde. Ook het koperspubliek kon de nieuwe
FLORALL-locatie waarderen.

op

yr

ig

De aankomst bij de expohallen van Waregem gaf meteen een voorsmaakje van
de sfeer in het beursgebouw zelf. Een
mooie situering en de vlotte bereikbaarheid van een parking vlakbij de ingang
van de hallen is in veel opzichten zo
verschillend vergeleken met het kluwen
aan toegangswegen rondom Flanders
Expo. Het moet gezegd, het ingewikkelde parcours rond Flanders Expo leidde
vaak tot wrevel en was er de oorzaak
van dat menig buitenlandse bezoeker
die niet vertrouwd was met de locatie, in
een minder gunstige bui zijn bezoek aan
FLORALL aanving.
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Willy De Geest, tekst en foto's
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FLORALL Waregem was eerder een
beurs 'op maat' te noemen met smallere
gangen die het geheel heel wat gezelliger maakten en zeker ook de interactie
tussen de exposanten bevorderde.
Een enquête onder exposanten en bezoekers leerde dat 80% tevreden is over
de vernieuwde formule. In de bevraging
werd gepolst naar plantenaanbod, allin-1-day formule, beurslocatie, wegsignalisatie, catering, keuze van beursdag
en communicatie. Op al deze onderdelen
gaven zowel exposanten als bezoekers
een quotering van goed tot uitstekend.
Achterkant van de medaille was dan
weer dan een aantal bedrijven verstek
liet gaan, deels omwille van het feit dat
ze zich “verder” dienden te verplaatsen.
Heel jammer omdat het de verschraling
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van het aanbod op de beurs in de hand
zou kunnen werken en de aantrekkingskracht verminderen. Uit de reacties van
de exposanten kunnen we toch afleiden
dat het in stand houden van de beurs
duidelijk als belangrijk wordt aanzien.
Het geeft de Belgische sierteelt en
boomkwekerij een gezicht naar buiten toe. Vlaanderen is nog steeds een
belangrijke Europese productieregio en
heeft een beurs als FLORALL dan ook
nodig. We moeten er dus over waken dat
de FLORALL-formule blijft bestaan en
verder wordt uitgebouwd. Er is voor deze
editie alvast weer een stap in de goede
richting gezet. n

FLORALL AWARDS

ZILVER: Rhus aromatica

BRONS: Plants of the world

ig

Cultivarnaam: GRO-LOW

Merk: Noble® Selection

Van Sante Carl uit Wetteren

Doelgroepmarkt: retailketens
In handel gebracht door:

Niet kwekersrechterlijk beschermd

Bremmer boomkwekerijen uit
Waddinxveen, Nederland

De Nolf Boomkwekerij uit Waregem

Rhus aromatica is een bodembedekkende struik die niet meer dan 50-60
cm hoog wordt. Deze sumak is niet
giftig (in tegenstelling tot sommige
andere sumaksoorten) en de bladeren
en twijgen zijn aromatisch. In de herfst
krijgen de bladeren een mooie, rode
kleur. In het vroege voorjaar komen er
kleine gele bloemen op de uiteinden
van de takken. Gro-Low vraagt weinig
van de bodem, is zeer winterhard en
kan overal geplant worden. Hij is zeer
mooi is in lage massieven of bijvoorbeeld op bermen.
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Bijenweelde rozen is een assortiment
rozenstruiken, speciaal ontwikkeld voor
bijen. De nectar is goed bereikbaar
door de enkele of halfgevulde bloemen
die worden geproduceerd in grote
clusters. De rozen hebben een compacte groeiwijze en een mooi glanzend
groen blad. De rijke bloeiperiode is van
de vroege zomer tot het begin van de
vorst. Ze hebben een hoogte van 40 à
50 cm en zijn ziektebestand. Kleuren:
bijenweelde rood – wit – abrikoos – geel
– roze en lichtrood.
Argumentatie van de jury:
Waardering voor de focus op de
nutswaarde, naast de sierwaarde of de
geur. Biodiversiteit en aandacht voor
bijen zijn actuele thema’s waar dit rozenassortiment zéér mooi op inzet. Een
geel bloemhart verhoogt daarenboven
ook de visibiliteit voor bijen.
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Merknaam: Plants of the world

In handel gebracht door:

yr

Herkomst: kruising
Gewonnen door: Tantau rozen,
Kwekersrechterlijk beschermd
In de handel gebracht door:
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GOUD: Bijenweelde rozen
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De meerwaarde van de plant was het thema dat de FLORALL-jury kon bekoren bij het beoordelen van de inzendingen voor de
FLORALL-awards. Twee van de drie prijzen gingen dan ook naar inzendingen waar de waarde van deze plant in de natuur wordt
benadrukt.

Argumentatie van de jury:
Vooral de compactheid en de nieuwe
gebruiksvorm van Rhus vallen op. Ook
voor vakbeplanting of aanplantingen in
bakken op terras zijn er immers goede
mogelijkheden. Het aromatisch karakter is een leuk aanvullend kenmerk.

Bekende en bijzondere coniferen/plantgroep met bijzonder eigenschappen
herkomst/gebruik en een verhaal. Bij
de plant wordt naast een etiket ook een
zakje met gadget en QR-code geleverd.
Argumentatie van de jury:
Dit eerder traditioneel assortiment van
coniferen legt een zéér aantrekkelijke
link naar de oorsprong en de authenticiteit van deze planten. Hierdoor gaat
de aandacht niet enkel naar de plant
op zich, maar naar het verhaal rond de
plant: de oorsprong, eventuele toepassingen maar ook de natuurwaarde en
respect voor planten. Dit creëert een
waardevolle beleving bij de consument.

Sierteelt&Groenvoorziening 5 • 15 maart 2017

