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Geen najaarseditie van FLORALL,
maar hoopvol voor volgend jaar
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Op 25 augustus zou Waregem Expo normaal opnieuw het mekka geweest zijn van de
Vlaamse sierteelt. Maar cijfers over het stijgend aantal coronabesmettingen beslisten er
helaas anders over. FLORALL-voorzitter Erik Boterdaele zag vanop de eerste rij hoe de
kansen op een succesvolle beurs in geen tijd wegsmolten. En hoewel de organisatie er
dus niet in geslaagd is om mensen samen te brengen tijdens de najaarseditie, laat ze het
hoofd niet hangen: vooruitkijken richting de voorjaarseditie in 2021 en online de
exposanten en hun noviteiten alle ruimte geven die ze verdienen.

Florall.be, meer dan ooit
hét online platform
Het annuleren van FLORALL is een
flinke teleurstelling, zowel voor
standhouders als bezoekers. Maar
omdat FLORALL toch de schakel
tussen vraag en aanbod wil blijven,
wordt er nog meer ingezet in op het
online platform: www.florall.be.

Catalogus met alle gegevens
Het klassieke plantenregister wordt
uitgebreid tot een heuse online catalogus. Deze catalogus schept een
duidelijk beeld van de deelnemers van
zowel het voor- als het najaar. De
bezoeker kan de teelten en de contactgegevens van een kweker bekijken, en via een contactformulier
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rechtstreeks vragen stellen. Via
Google Maps zie je waar de kweker
zich bevindt en kan je ook nagaan of
de kweker in het bezit is van certificaten. Liever enkel potentiële toeleveranciers of exporteurs bekijken? Dit is
ook mogelijk.

Blijft de aandacht vestigen
Zonder FLORALL kunnen er jammer

de nationale richtlijn dat er maximaal 100 personen tegelijk op een indoor-evenement aanwezig mochten zijn,
bemoeilijkte sterk de kans op een succesvolle editie.
Voorheen waren er dit nog 400.
De alternatieve mogelijkheden die we voorgeschoteld
kregen, bleken voor het bestuur geen valabel alternatief.
Het ging bijvoorbeeld om het laten doorgaan van de beurs
buiten op de parking. De extra beperkingen zoals éénrichtingsverkeer tijdens de beurs en het werken met een
tijdsslot (bezoekers vooraf laten aanmelden op een bepaald uur) werden als te beklemmend aanzien.

Ik wil alle standhouders toch bedanken voor het vertrouwen dat ze in FLORALL stelden. De inschrijvingen werden
pas opgestart vanaf mei. Niettegenstaande deze trage
start, kwamen we toch dicht in de buurt van het aantal
deelnemers van vorig jaar.
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Maar begin juli raakten de onheilspellende besmettingscijfers uit Antwerpen en Brussel bekend. Het was snel
duidelijk dat dit na enkele weken over heel België ging
verspreid worden. Eind juli scherpte de Nationale Veiligheidsraad de maatregelen verder aan tot zeker eind augustus. Er volgde extra overleg met de mensen van AVBS
en met de bestuursleden van FLORALL. Ondertussen
belden collega’s met de vraag wat er met FLORALL ging
gebeuren. Bezoekers in binnen- en buitenland gaven aan
dat ze dit jaar niet gingen komen naar de beurs.
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Niemand had verwacht dat de tweede corona-opstoot er
zo snel ging zijn. Zoals de meesten onder ons gingen we
er als FLORALL-organisatie vanuit dat deze tweede golf
pas ergens later in het najaar ging opduiken. Vandaar dat
we met volle vertrouwen de augustus-editie van FLORALL
organiseerden. We hadden hiervoor ook een akkoord met
de burgemeester van Waregem en samen met Waregem
Expo zouden we een coronaveilige FLORALL organiseren.

Bijgevolg namen we de beslissing geen najaarseditie van
FLORALL te organiseren. Een belangrijk punt voor het
beursbestuur was dat het inschrijvingsgeld van de standhouders volledig werd terugbetaald. Een week na de
beslissing was dit al in orde. De reeds gemaakte kosten
worden door FLORALL zelf gedragen. Met onze andere
partners gaan we in gesprek om tot een goede oplossing
te komen. Check zeker eens de website van FLORALL die
ook een update kreeg.
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Eric Boterdaele, voorzitter FLORALL
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We kijken nu hoopvol uit naar de volgende editie op dinsdag 2 maart 2021 in Waregem Expo. Na het verdwijnen
van de maandelijkse producentbeurs wordt FLORALL dé
ontmoetingsplek voor de Belgische sierteelt. Onze verkoop zelf gebeurt nu reeds via de digitale kanalen en elke
klant weet ondertussen wel waar hij welke plant kan
vinden, maar het echte ‘ontmoeten’ gebeurt nog steeds op
een beurs zoals FLORALL, dus allen welkom in 2021. n
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Bezoek als
alternatief
zeker het online
platform
www.florall.be
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Een Teams-vergadering met het bestuur een aantal dagen
later maakte snel duidelijk dat het draagvlak om FLORALL
toch te laten doorgaan helemaal weg was. Onder andere

genoeg ook geen Awards uitgereikt
worden. Maar we willen de nieuwigheden die de telers ontwikkelden toch
de aandacht geven die ze verdienen.
VLAM zorgt voor de nodige publiciteit
in de buitenlandse vakpers. Zo blijft
FLORALL ook in het buitenland de
aandacht vestigen op de telers van
hier en hun kwalitatieve producten.

En op de FLORALL-website is een
volledige pagina gewijd aan deze
noviteiten. De verplaatsing naar
Waregem is uitgespaard, maar de

verplaatsing naar het online platform
is meer dan ooit de moeite waard:
www.florall.be! n
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