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IPM Essen: 22 – 25 januari 2019 
 

Ontmoet de Belgische sierteeltmeesters 
op de VLAM-stand 
 

IPM Essen is de jaarlijkse hoogmis voor de internationale sierteeltsector. België is er standhouder van 

het eerste uur en viert deze intense relatie dit jaar als partnerland van de beurs. Dat vertaalt zich in 

een ruim scala aan extra activiteiten, gaande van officiële ceremonies en dynamische 

netwerkmomenten tot inhoudelijke seminaries en newscorners.  

Een stevige delegatie van een 70-tal Belgische standhouders tekent dit jaar present op de beurs om 

handelsrelaties aan te knopen en te onderhouden. 38 hiervan nemen deel onder de koepel van VLAM 

het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing. U vindt hen in hal 2 (stand B25 + D30), hal 6 

(stand C26) en hal 8 (standen D25-26-28).  

 

38 bedrijven in 3 groepsstanden 

Maar liefst 38 Vlaamse sierteeltbedrijven nemen deel binnen de groepsstand van VLAM, daarmee 

evenaren we ons record van vorig jaar. Samen vertegenwoordigen ze het ruime assortiment Belgische 

sierteeltproducten, gaande van de typisch Vlaamse producten als azalea’s, rododendrons, bloeiende 

kamerplanten, de Vlaamse laurier en chrysanten, tot struiken, jong- en perkplanten en 

boomkwekerijproducten. De groepsstanden zijn verspreid in drie hallen: 

 

- Hal 2 (stand B25 + D30): Azanova, Dataflor, De Croock, De Vos - Hertschap, De Waele - 
Wilwoodii, De Wilde John, Denis-Plants, Deroose Plants, Exotic Plant Belgium, Floramor, 
Gediflora, Gernée Siergrassen, Herplant, Het Wilgenbroek, Hortinno, Joluplant, Leybaert, 
Microflor, Pelargonium De Cock, Rudy Raes Bloemzaden, Sonneville Philip, VDW Plant. 
 

- Hal 6 (stand C26): ADM Greentraders, Block Jules, Calle-Plant, Goossens Raf, Heyeveld, 
Laurica-plants, Lens Roses, Oprins Plant, Rimbaut Peter boomkwekerij, Schepers bvba 
boomkwekerij, Van Poecke & zn, Vandamme Sierplanten, Vos Patrick boomkwekerij. 
 

- Hal 8 (standen D25-26-28): Neyt - Van Sante, Sylva, Van Hulle B&C. 
 

 
België, van partner van het eerste uur tot partnerland 

Al vanaf de eerste editie van IPM in 1982 heeft België vlot de weg naar Essen gevonden, waarbij 
België zelfs de allereerste buitenlandse standhouder was. Sindsdien is de beurs stevig gegroeid, en 
ook het aantal Belgische deelnemers nam gestaag toe. Voor de Belgen was het belang van dit 
internationale ontmoetingsplatform immers snel duidelijk. Dit jaar is België voor de tweede keer 
partnerland. Dit partnerschap wordt gedragen door VLAM en het AVBS (Algemeen Verbond van de 
Belgische Sierteelt) en mondt uit in een brede waaier aan activiteiten. Op een aantal speciale 
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evenementen zal ook een fotobooth opgesteld staan, die verwijst naar een Breugeliaanse scène uit 
de 16de eeuw. In dezelfde periode als de Vlaamse schildermeesters volop glorieerden, kwam ook de 
sierteeltsector in volle bloei. En net als de meesters in de schilderkunst, zijn ook de sierteeltbedrijven 
een meester in hun vak. 

 

Nieuw concept ‘Roots & Leaves’ 

Tijdens IPM wordt voor het eerst het nieuwe logo gebruikt dat de Vlaamse sierteeltsector inzet bij de 

communicatie in het buitenland. De naam ‘Roots & Leaves’ is allesomvattend voor het ruime 

sierteeltassortiment, waarbij alle producten wortels en blaadjes hebben. ‘Roots’ verwijst daarbij naar 

de afkomst terwijl ‘Leaves’ een blik vooruit is naar het eindresultaat: een bloeiende, gezonde plant, 

die meteen ook de basis vormt van een gezonde handelsrelatie en garant staat voor een tevreden 

eindklant. Het bijschrift ‘Cultivating Flemish Excellence’ in het logo duidt op het uitmuntende 

vakmanschap van de Vlaamse bedrijven zich weerspiegelt in een uniforme kwaliteit, innovaties en 

een persoonlijke service. 

De signatuur vermeldt tevens de nieuwe site www.belgianplants.com. Bezoekers kunnen er een 

leverancier zoeken in de databank, vinden er info over de beursdeelnames en krijgen er meer inzicht 

in de Vlaamse sierteeltsector aan de hand van productblokken, achtergronddossiers, cijfermateriaal 

en bedrijfsreportages. 

 

 

 

 

  

http://www.belgianplants.com/
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IPM Essen: 22 – 25 januari 2019 

België partnerland van IPM Essen 2019 
 

In zijn lange traditie als trouwe standhouder op IPM krijgt België in 2019 opnieuw de eer om gastland 

te zijn van deze internationale sierteelthoogmis. Niet enkel de gemeenschappelijke kleuren op de 

vlag verenigen Duitsland en België. Beide Europese buren kunnen ook terugblikken op een lange 

sierteelttraditie.  

Het volgende staat op het programma tijdens de vakbeurs: 

22/01 | Openingsceremonie 
WAAR: IPM Essen 2019, Congress Center West, Saal Europa 

WANNEER: dinsdag 22/01, 9u45 - 12u30  

9u45  Receptie 

9u55  Interview Helmut Prinz, Voorzitter Bundesverband Deutscher Floristen 

10u00  Officiële opening 

11u15    Bezoek beurs 

12u30    Receptie Belgische stand (Halle 2, 2B25 op het Vlaamse paviljoen) 

De zaal wordt floristiek aangekleed door de internationaal gekende topflorist Sören Van Laer.  

22/01 | Voorstelling bedrijfsnieuwigheden 
WAAR: IPM Essen 2019, Halle 2 stand 2B25 op het Vlaamse paviljoen (Newscorner) 

WANNEER: dinsdag 22/01, 14u00 

Enkele Belgische bedrijven stellen hier kort hun nieuwe productnoviteiten voor. Achteraan deze 

persmap vindt u een korte voorstelling van deze bedrijven en hun noviteiten. 

22/01 | Belgian Evening 
WAAR: IPM Essen 2019, Halle 2 stand 2B25 op het Vlaamse paviljoen  

WANNEER: dinsdag 22/01, 17u00 

De Belgian Evening is een netwerkevenement voor Vlaamse kwekers, handelsrelaties en vakpers. 

Ontmoet er elkaar in een informele sfeer en geniet van echte Belgische bieren en frieten.  

23/01 | Voorstelling Floraliën 2020 
WAAR: IPM Essen 2019, Halle 2 stand 2B25 op het Vlaamse paviljoen (Newscorner) 

WANNEER: woensdag 23/01, 11u00 

In 2020 vindt de volgende editie van de Gentse Floraliën plaats. De Belgische hoogmis voor bloemen 

en planten. Tijdens IPM Essen 2019 vindt de lancering van deze gloednieuwe editie plaats. 

23/01 | Exposantenavond met Belgische hapjes 
WAAR: IPM Essen 2019, Foyer Messehaus Ost 

WANNEER: woensdag 23/01, 18u30 – 21u00 

Get together van de exposanten op uitnodiging van Messe Essen. 

VLAM stelt een photobooth ter beschikking met de Bruegel-schilderij “De dans der bruid”. 
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Ook deze zaal wordt floristiek aangekleed door de internationaal gekende topflorist Sören Van Laer. 

 

24/01 | The future of Buxus 

WAAR: IPM Essen 2019, Halle 2 stand 2B25 op het Vlaamse paviljoen (Newscorner) 
WANNEER: donderdag 24/01, 11u00 

Didier Hermans (Buxuskwekerij Herplant) en Jesse Tavernier (Vlaams Proefcentrum voor Sierteelt) 
brengen een stand van zaken in het onderzoek naar de buxusmot. 

24/01 | Gartenbauforum met Belgische sprekers 
WAAR: IPM Essen 2019, Congress Center West, Saal Berlin 
WANNEER: donderdag 24/01, 14u00 - 16u00  
TAAL: Engels 

Moderator: Christoph Killgus, journalist van het Duitse vakblad DEGA & Herr Braungardt 

In het panel zetelen enkele topexperten van de ‘Technopool Sierteelt’. Dit platform werd opgericht 
vanuit de onderzoeksinstituten PCS en ILVO samen met de Universiteit en de Hogeschool van Gent. 

Time Subject Speaker 

10 min Innovative Belgian 

ornamental horticulture 

driven by the technology 

pool for ornamental plants  

Pascal Braekman (Flanders governement) 

5 min Integrated Pest 

Management 

Joachim Moens (HOGent) 

5 min Nutrient management Els Pauwels (PCS) 

5 min Steering growth processes Annelies Christiaens (PCS) 

5min Plant breeding and in vitro Johan Van Huylenbroek (ILVO) 

60 

minutes 

Debate All  
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Bedrijven stellen noviteiten voor tijdens 
IPM 
 

Alles te weten komen over de Belgische noviteiten die tijdens IPM Essen gelanceerd worden? Kom dan 

naar de Newscorner op de Belgische stand (Halle 2 stand 2B25) op dinsdag 22/01 vanaf 14u00. De 

bedrijven geven er zelf toelichting over hun nieuwkomers.  

 

HELLEBORUS ‘DIEGO ICE’ 

Helleboruskwekerij Helleborus bvba is een familiebedrijf 

met sterke specialisatie in Helleborus. Deze 

winterbloeier laat zich in december, januari en februari 

van zijn mooiste kant zien. Helleborus bvba presenteert 

tijdens IPM Essen met veel trots hun nieuwste generatie 

Helleborussen. 

www.helleborusnursery.com  

 

JAZZY SOUL SISTERS 

Gediflora is een wereldspeler op vlak van veredeling en vermeerdering van bolchrysanten. Ze leveren 

stekjes uit Brazilië en Afrika aan kwekers over de hele wereld. Tijdens IPM Essen stellen ze hun 

nieuwste creatie “De Jazzy Soul Sisters” voor. Deze schattige zusjes bestaan in 6 fleurige kleuren: geel, 

roze, donkerroze, oranje en wit. De zussen maken deel uit van één familie. 

www.gediflora.be  

 

DUBBELBLOEMIGE “PRIMULA ACAULIS ‘RUBENS’” 

“Perfectie in selectie, selectie betekent perfectie”, zo luidt 

de bedrijfsslogan van Rudy Raes Bloemzaden. Sinds 1991 is 

deze slogan de leidraad in hun veredeling van Primula. Hun 

genetisch compacte variëteiten vergemakkelijken de groei. 

Enkele van hun belangrijkste veredelingsdoelstellingen zijn 

unieke kleuren, grote bloemen, strakke bloeischema’s … 

www.raes.be  

 

 

Primula acaulis 'Rubens' 

Helleborus 'Diego Ice' 

http://www.helleborusnursery.com/
http://www.gediflora.be/
http://www.raes.be/
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VIV HELLEBORUS COLLECTION 

Microflor is expert en innovator in de veredeling, vermeerdering en acclimatisatie van 

gloxinia’s, helleborussen en orchideeën. Ze bieden een groeikrachtig assortiment van sterke 

jongplanten gebaseerd op jarenlange ervaring en voortdurend onderzoek. Met trots stellen 

zij hun Helleborus ViV collectie voor. 

www.microflor.be  

 

AZALEA JAPONICA ‘PINK SPYDER’ 

Leybaert bvba is een productiebedrijf met 

sterke specialisatie in Azalea indica, 

Rhododendron, Vaccinium corymbosum en 

Chamaecyparis ellwoodii. Dit bedrijf van 19 

ha staat dankzij grootschaligheid en 

automatisering garant voor kwaliteit, 

uniformiteit en continuïteit. Ontdek hun 

laatste nieuwigheid, de Azalea japonica 

‘Pink Spyder’ tijdens IPM Essen. 

www.bvbaleybaert.be  

 

HORTINNO EVERGREEN OUTDOOR JAPONICA 

Met de Hortinno Evergreen collectie zet azaleakwekerij Floramor een nieuwe stap in de 

uitbreiding van haar garden assortiment. De Hortinno Evergreen is een groenblijvende 

outdoor Japonica, sterk bladhoudend en bijgevolg ook tijdens de wintermaanden 

aantrekkelijk. 

www.floramor.be  

HORTINNO MULTICOLOR: CHRISTINE QUADS, CLASSIC TRIPLETS EN SPRING TWINS 

Nog nieuw in het assortiment van 

azaleakwekerij Floramor is de Hortinno 

Multicolor collectie, een mix van diverse 

soorten samengebracht in één en dezelfde 

azalea. De Hortinno Multicolor collectie zijn 

kamerazalea’s. 

www.floramor.be  

 

 

 

Azalea japonica 'Pink Spyder' 

 Hortinno Multicolor 'Christine Quads' 

http://www.microflor.be/
http://www.bvbaleybaert.be/
http://www.floramor.be/
http://www.floramor.be/
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HORTINNO LIME COLLECTION  

De laatste nieuwigheid bij Floramor is de Hortinno Lime collectie. Hortinno brengt diverse 

collecties van azalea’s met een prachtig blinkend blad en vaak erg lange bloeiperiode. Deze 

kamerazalea’s passen perfect binnen de vintage interieurstrend en matchen mooi met hippe 

groene kamerplanten.  

www.floramor.be 

http://www.floramor.be/
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Facts & figures | Belgische sierteelt 
De Belgische sierteelt staat bekend om zijn veelzijdigheid, traditie, vakmanschap, maatwerk en 

kwaliteit. De noordelijke landshelft Vlaanderen is daarbij de belangrijkste productieregio met 

ongeveer 90% van de productiewaarde. Al meer dan tien jaar is de boomkwekerij de koploper van de 

Belgische sierteeltsector, zowel qua areaal, productieomzet als exportwaarde. Ook de Belgische 

kamerplanten hebben een stevige positie in de internationale handel. 

 

Totaal areaal stabiel  

De Belgische sierteeltsector is met 6.546 hectare in 2017 een eerder kleine sector qua areaal binnen 

de Belgische landbouw. Bijna een vijfde van de oppervlakte is bestemd voor de productie van 

bloemen, de rest gaat naar bomen en heesters (83%). Tussen de teelten is een groot verschil qua 

verhouding van de binnen- en buitenteelt. Zo gebeurt de boom- en heesterkwekerij voor 98% in 

openlucht. Bij de bloemenkwekerij gebeurt slechts 65% in openlucht. De rest gebeurt in serres. Het 

totale sierteeltareaal blijft over de jaren heen vrij stabiel (+1,3% t.o.v. 2008). Er is wel een evolutie 

binnen de sierteeltsector. Zo nam het bloemenareaal met 30% af, terwijl het areaal bomen en 

heesters met 11% toenam ten opzichte van 2008. 

 

Grootste omzet voor boomkwekerij 

Hoewel de sierteelt een kleine landbouwsector is qua areaal, toont de productiewaarde dat het een 

belangrijke sector is op economisch vlak. In 2016 bedroeg de productiewaarde van de Belgische 

sierteelt 566 miljoen euro. De productiewaarde van de sierteelt bleef de laatste jaren ongeveer 

constant.  

De verschuiving in areaal naar boomkwekerij vertaalt zich ook in de evolutie van de 

productiewaarde. Tussen 2007 en 2016 steeg de productiewaarde van boomproducten met 13% tot 

346 miljoen euro. De productiewaarde van bloemen en sierplanten daalde daarentegen tot 220 

miljoen euro (-27%). Sinds 2008 overstijgt de productiewaarde van boomkwekerijproducten die van 

bloemen en sierplanten. 

De Belgische handel in sierteeltproducten vertoont een positief handelssaldo. De boomkwekerij 

draagt het meeste bij tot het positief saldo (63,3 miljoen euro in 2017). Vooral snijbloemen vertonen 

een handelstekort (-54 miljoen euro). Bij de sterkhouders van de Belgische sierteelt horen ook de 

kamerplanten, de typisch Vlaamse azalea & rhododendron en diverse bollen en knolgewassen. 
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Bron: gebaseerd op LARA 2018 + sierteeltbarometer 2018 

 

België exporteert vooral naar buurlanden 

De Belgische export van sierteeltproducten was in 2017 goed voor 542,6 miljoen euro en is 

hoofdzakelijk een Europese aangelegenheid. 94% van de producten komt in de EU-28 terecht, 

waarvan ongeveer 77% bestemd is voor de buurlanden Frankrijk (45%) en Nederland (32%). Het 

Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Italië vervolledigen de top 5 van exportbestemmingen. De export 

naar derde landen is beperkt maar wel stijgend doorheen de jaren (+13%). 

De voorlopige gegevens van 2018 geven aan dat Belgische sierteeltproducten ook in 2018 erg 

gegeerd waren. De eerste 9 maanden van 2018 steeg de Belgische export opnieuw, voornamelijk 

richting Nederland. 

 

Belgische boomkwekerijproducten en kamerplanten meest gegeerd 

In de lijn van de productiegegevens, zijn boomkwekerijproducten ook het belangrijkste Belgische 

exportproduct, in 2017 goed voor een ruime 104 miljoen euro. Belgische boomkwekerijproducten 

vinden vooral hun afzet in buurland Frankrijk.  

Kamerplanten staan met een exportomzet van 98,6 miljoen euro op de tweede plaats in de Belgische 

export. Frankrijk is hierbij doorheen de jaren onze eerste afzetmarkt. Nederland en het Verenigd 

Koninkrijk vervolledigen de top 3. 

Het derde belangrijkste exportproduct van de Belgische sierteelt waren in 2017 de snijbloemen, goed 

voor 80 miljoen euro. Hierbij gaat het weliswaar voornamelijk over re-export naar Nederland en 

Frankrijk.  

De Belgische export van zaaigoed vertoont doorheen de jaren een sterk stijgende exporttrend. 

Tussen 2008 en 2017 verdubbelde de exportwaarde en hiermee belandt zaaigoed in 2017 op de 

vierde plaats in het rijtje van exportproducten. Ook tijdens de eerste 9 maanden van 2018 doet het 

Belgische zaaigoed het opnieuw goed, vergeleken met dezelfde periode in 2017.  
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Vermeldenswaard zijn ook de typisch Vlaamse azalea’s en rhododendrons, die hun vaste plaats in de 

tabellen stevig vasthouden. Deze producten bleven het ook tijdens de eerste 9 maanden van 2018 

goed doen. 
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Sören Van Laer 
 

Sören has loved flowers since his childhood. Making a flower arrangement for his class tutor in the 

first year of secondary school proved to be a catalyst for his career. It was then that he really started 

feeling the vibe of floristry and that led him to discover the world of flowers. Sören finished his last 

year of agriculture school with a specialization year in floristry in Mechelen. At school, and especially 

during his internship in Greet Verheyden’s flower shop, he became familiar with the essential basic 

techniques. He completed his floristry training by becoming an intern with Geert Pattyn in Geluwe. 

There he learnt many new techniques and he was able to put into practice what he observed during 

the internship. By taking part in the Fleur Talent! Project, Sören got to know the entire floral supply 

chain and he built up a network of nurserymen, wholesalers, and florists. 

His internship location developed into his workplace. Nowadays, Sören is self-employed and he 

organises workshops and takes care of demonstrations and product presentations worldwide. 

Simplicity, movement, and purity are the keywords of his work. Let the materials and flowers tell 

their own story and let them share feelings. 

During his career, Sören has also taken part in a lot of competitions. His main challenge and 

motivation is to keep innovating, keep experimenting, and keep extending his boundaries. 

- Euroskills Spa Francorchamps 2012, together with Charlotte Bartholomé: Gold medal 

- Belgian championships (juniors) 2012-2013 

- Selection Worldskills 2013: 1st prize 

- Eurofleurs Croatia 2013 

- Selected for Urban Crafts 2013: Silver medal 

- Battle to represent Belgium in the European Championship 2015: 1st 

- Concour mondial des fleuristes Tours (France) 2015 : Bronze  

- Europa Cup 2016 in Genoa 

- Eurofleurs 2017: Silver medal 

- International Indoor Floriculture Competition Taiwan 2018: Gold. 

 

sorenvanlaer@hotmail.com  

www.sorenvanlaer.be  

mailto:sorenvanlaer@hotmail.com
http://www.sorenvanlaer.be/

