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FLORALIËN GENT 2016 WORDT
TRENDSETTEND STADSGEBEUREN
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De Gentse Floraliën hebben een eerste tip van de sluiter gelicht over het opzet van een groots sierteeltevenement in het
Gentse stadscentrum in 2016. Dit evenement moet de opvolger worden van de traditionele tentoonstelling ‘Gentse Floraliën’
die iedere 5 jaar in het Gentse Floraliënpaleis en later in Flanders Expo werd gehouden.
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Het was al een tijdje speculeren over
de praktische uitwerking van een
nieuw sierteeltevenement dat de Floraliën in de Gentse binnenstad willen
organiseren en wat dit organisatorisch
en naar publiekstoeloop zou geven.
De Floraliën, bij monde van voorzitter
Michel Vermaerke en CEO Jan
Oprins, hebben nu de concrete plannen bekendgemaakt.
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Economisch belang van de sector
voorop
Eén van de uitgangspunten in de
nieuwe koers van de Floraliën is dat de
vereniging nog meer dan vroeger haar
rol als ambassadeur van de Vlaamse
sierteelt, en de groensector in het
algemeen, wil versterken. Getuige
daarvan het recente bloementapijt in
India ter ere van de soldaten uit BritsIndië die tijdens WOI op onze Vlaamse
slagvelden zijn gesneuveld. Dit tapijt,
dat werd aangeboden in naam van de
Vlaamse sierteelt, werd enorm geapprecieerd, weet Michel Vermaerke te
vertellen. Via steeds vernieuwende
initiatieven willen de Floarliën aldus
een substantiële bijdrage leveren aan
de betekenis van bloemen, planten en
groen in de samenleving.
De Vlaamse sierteelt en boomkwekerij
34

▲ Floraliën-voorzitter Michel Vermaerke en CEO Jan Oprins: De sector heeft een project nodig om
zich aan op te trekken en wij willen die locomotief zijn voor de sector, de handel, diensten en alle
professionele actoren die er nauw bij betrokken zijn.

zijn zeer exportgerichte sectoren en
staan aan de top qua planttechnologische know-how. Zodoende willen
de Floraliën ook de kunde van onze
sierteeltsector mee helpen exporteren. De stad Gent wordt hier het uitge-

sproken referentiecentrum. ‘Wereldberoemd vanuit Gent’, zo luidt als het
ware het adagium van de Floraliën.
Mede doordat de groenbeleving het
toekomstige beeld van steden in zeer
belangrijke mate zal gaan bepalen - de
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gebouw/Tondelier. Op elk van de sites
zal men vergast worden op thema’s
als traditie, cultuur, nieuwe stad en
nieuwe maatschappij. Een groene loper door de stad zal de mensen leiden
naar de volgende centrale punten. Op
elke site worden bestaande gebouwen
gecombineerd met tijdelijke paviljoenen. Onderweg en overal elders in de
stad komen er groene accenten, tijdelijke “pop-up” tuintjes en bloemenperken, zoals onder de Stadshal.
Locaties als het Sint-Pietersplein
bieden hier enorm veel mogelijkheden. Een andere locatie die zal
opgenomen worden - mede omwille
van haar symboliek voor de Floraliën
- is het Floraliënpaleis. De infrastructuur van het paleis zal hoogst waarschijnlijk niet klaar zijn voor dergelijk
evenement, maar er wordt gedacht
aan onderliggende constructies in het
paleis zelf om de veiligheid te garanderen. Bepaalde locaties zullen dus
betalend zijn maar de opzet is zodanig
dat per locatie kan betaald worden zodat bezoekers niet in één dag het hele
project moeten doorlopen. De organisatie wil aanzetten tot zelfs meerdere
bezoeken aan de manifestatie.
Bij dit alles zal ingespeeld worden op
groen vervoer zoals openbaar vervoer,
de fiets en de Gentse binnenwateren.
Het belang van sectortechnologie (innovatie en biotechnologie) en groene
steden komt aan bod tijdens 2 professionele themadagen en congressen
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Trendsettend stadsgebeuren
De Floraliën zullen van 22 april tot
1 mei 2016 worden georganiseerd.
Het programma werd geconcipieerd
door Ine Mariën in nauwe samenwerking met het team van de Floraliën,
en concentreert zich rond business
enerzijds en een nieuw trendsettend
stadsgebeuren anderzijds.
De organisatie wil het grote publiek
maar vooral ook jongeren en gezinnen
“goesting” geven om op ontdekkingstocht te komen in de stad en nieuwe
trends te ontdekken of sterke ervaringen op te doen rond planten, bloemen
en groen.
Centraal gegeven is een “open” ontdekkingsparcours met 4 aanmeldpunten verspreid over de stad en aandacht
voor professionele businessdagen.
Het nieuwe concept van inbedding in
de stad Gent werd mede uitgewerkt
door architect Paul Lievevrouw van
SumProject. Om de vernieuwing van
de tentoonstelling zelf concreet te
maken, werd landschapsarchitect
Erik Dhont, landschapsarchitect met
binnen- en buitenlandse ervaring
en bekendheid, gevraagd om een
macro-concept te bedenken voor de
binnenruimtes. Het bureau werkt
bijvoorbeeld ook mee aan sociale en
stedelijke ontwikkelingsprojecten in
Brussel.
Het nieuwe parcours zal lopen van
het Citadelpark, het Sint-Pietersplein,
de Bijloke tot aan de site Gerechts-

▲ Locaties zoals het Sint-Pietersplein bieden enorm veel mogelijkheden voor thematentoonstellingen.

ht

toekomst is aan de Groene Stad - is de
link met een tentoonstelling in de stad
Gent zelf, vanzelfsprekend.
Daarom zullen de sierteelt- en
boomkwekerijbedrijven in het stadsevenement 2016 mede centraal zullen
staan. De focus ook zal gelegd worden
op ontmoeting tussen producenten
en afnemers en dit onder de vorm
van professionele handelsdagen. Hoe
de bedrijven en hun producten zullen ingepast worden in deze nieuwe
formule, is nog niet echt duidelijk. De
Floraliën lieten wel verstaan, open te
staan voor alle mogelijke suggesties.
Zij willen hierin dus geen ‘cavalier
seul’ spelen. Ook de landschapsarchitectuur en fleuristerie zullen niet in de
kou blijven staan. Ook hen bieden de
Floraliën een uniek platform om zich
te tonen.
De Floraliën stellen zich in dit alles
op als partner van de Stad Gent, die
in haar beleidsplan 2014-2019 veel
aandacht besteedt aan investeren in
groen in de stad.
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met internationale sprekers.
Partners en samenwerkingsvormen
belangrijk
Ambitieus zijn is goed en motiverend,
maar het is ook interessant dat de
Floraliën zal kunnen rekenen op de
medewerking van de sector en partners zoals de Stad Gent, de Provincie
Oost-Vlaanderen, de Vlaamse overheid, de academische overheden en
hogescholen. Tegelijk wil de KMLP
nauw gaan samenwerken met de
overheidsagentschappen zoals ANB,
Inverde, FIT en Vlam, maar ook met de
diverse sitebeheerders, cultuurpartners en lokale socio-culturele verenigingen.
Over de concrete medewerking van de
sierteelt en groenvoorzieningsbedrijven zelf, bleef voorzitter Vermaerke
nog eerder vaag. Hij stelde wel dat alle
mogelijke denkpistes zullen onderzocht worden en hierover nog gesprekken zullen gevoerd worden met
AVBS en de sector zelf. ■
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