
 
 

 

 

PERSDOSSIER 
 

 

De Stad Brussel presenteert “BLOEIEND BRUSSEL”, een bloemenparcours dat van 1 tot 15 augustus in het 

stadscentrum neerstrijkt, vertrekkend van de Grote Markt, waar, vanaf half augustus, het bloementapijt 

neerstrijkt.  

 

Deze zomer herleeft Brussel en biedt ze bezoekers een fantastisch spektakel met het bloementapijt. Maar, er 

is nog meer te beleven. De winkelstraten errond pakken namelijk uit met bloemencomposities, in het verlengde 

van het tapijt dat op de Grote Markt zal te zien zijn vanaf 12 augustus.    

 

De Stad Brussel zet zich in om gediversifieerde evenementen op haar grondgebied aan te bieden, met als 

doel de winkeliers mee te laten genieten. Daarom fleuren we de evenementen op met animatie in het 

stadscentrum. Zo worden de bewoners en bezoekers uitgenodigd te kuieren in de aanpalende straten vol 

restaurants, gespecialiseerde winkels en tal van andere zaken.  

 

Kortom, met “Bloeiend Brussel” willen we een evenwichtige ervaring bieden aan de bezoekers, zodat hun 

verwondering niet louter beperkt blijft tot de bezichtiging van de Grote Markt. Dit bezoek zal hen door de 

straatjes van onze hoofdstad leiden, op ontdekking van onze schitterende winkels. Het is een echte steunactie 

voor onze kleinhandelaars en voedingszaken, onze horeca en al degenen die dankzij hun diensten Brussel 

doen stralen.   

 

Fabian Maingain, 

Schepen van economische zaken van de Stad Brussel. 

 

 

 

FLEURIG BRUSSEL, MOOI BRUSSEL 
 

Na twee moeilijke jaren maakt het bloementapijt, van 12 tot 15 augustus 2022, een grote comeback op de Grote 

Markt. Tweejaarlijks trekt dit artistieke evenement al meer dan vijftig jaar lang meer dan 200.000 bezoekers uit de 

hele wereld. 

 

Voor een nog grotere uitstraling neemt de vzw Brussels Major Events het publiek met BLOEIEND BRUSSEL mee 

op een kleurrijke reis. Van 1 tot 15 augustus, overspoelt deze wandeling de straatjes rond de Grote Markt met 

bloemmotieven, die het stadscentrum nog fascinerender maken. 

 

Dit bewegwijzerd wandelparcours van 25 minuten begint bij het bloementapijt gecreëerd door Flower Carpet vzw op 

de Grote Markt en eindigt bij niemand minder dan Manneken-Pis. Het is ontworpen door verschillende Belgische 

bloemdesigners en fleurt twaalf trekpleisters op: 

- De Brouwerstraat en de Kaasmarkt zijn versierd met “Floral Balls”, ophangballen van minerale vezels in 

lentekleuren. Door Max Hurtaud. 

- Spoormakersstraat: “Wisteria Lane” nodigt uit tot ontspanning onder een plafond van roze en paarse blauwe 

regens. Door Marc Noël en Sophia Tavares van Moments Subtils. 

- Het Agoraplein knipoogt met “The Blooming Bunch”, een witte bol met een diameter van 2m, een boeket van 

pioenen, heleniums, woestijnstaarten, orchideeën en klaprozen in een waaier van zachte maar toch heel 

contrasterende tinten. Door Marc Noël en Sophia Tavares van Moments Subtils. 



 
 

 

 

- Op de Grasmarkt brengt “Swing” de bezoekers terug naar hun kindertijd met 24 kleurrijke schommels. Door Max 

Hurtaud. 

- “De hangtuinen” sporen de trouwe fans van het Ilot Sacré en nieuwkomers aan tot een idyllische wandeling 

onder een honderdtal hangplanten. Door Castros en Soren van Laer. 

- De Greepstraat lijkt uit op de Grasmarkt met een plafond van Braziliaanse klimop (Ivy Curtain). Door Castros. 

- In de Stoofstraat vormen 72 bamboes, die aansluiten als panfluiten, het werk “We go Bamboos”. Elke bamboe 

is versierd met kleurrijke orchideeën volgens het “Indian summer” thema. Door Do Flowers. 

- In hetzelfde thema staat er een photobooth voor de ingang van hotel Amigo voor een selfiemoment. De oranje 

en fuchsia tinten vieren de 25ste verjaardag van de hotelfamilie Rocco Forte. Door Do Flowers. 

- Het ketje van Brussel, dat niet kon ontbreken op dit kleurrijke feest, neemt uiteraard het voortouw in deze grote 

stadstuin. Op 7 en 15 augustus zal hij dus voor "The little gardener in a living garden”, zijn tuinderspak dragen, 

gecreëerd in het kader van de week van de Boom. Door Sarah Bruford. 

 

Om de uitstraling van het bloementapijt te vergroten en de impact van “Bloeiend Brussel” te versterken, werd ook 

voor de bloemisten van het stadscentrum een projectoproep gelanceerd door de vzw Ondernemen Brussel, om, van 

12 tot 15 augustus, hun creativiteit in dienst te stellen van de lokale winkels.  

Zo zullen meer dan zeventig etalages van de wijken rond Sint-Jacobs en de Grote Markt worden versierd door Do-

Flowers, die deze aanbesteding heeft gewonnen. Via dit schitterend initiatief zorgen de winkeliers dus ook voor het 

succes van de zomer in Brussel. 

 

Deze nieuwe projecten liggen in de lijn van hetgeen wordt aangeboden door Enjoy the City. Ze fleuren het centrum 

van de hoofdstad op en bieden zo een unieke ervaring aan de Brusselaars en toeristen. Ze vergroten ook de 

aantrekkingskracht van Brussel buiten onze grenzen. 

 

Zoveel redenen om door het centrum te slenteren, dat mooier is dan ooit en dat, bij het zien van een gebouw met 

adembenemende architectuur, een levendige en kleurrijke stad onthult, net als zijn inwoners. 

 

www.facebook.com/enjoy.the.city.bxl 

 

 

 

 

CONTACTPERSONEN: 

 

• Stad Brussel: 

Adelaïde De Patoul, kabinet van de Schepen van Economische zaken, adelaide.depatoul@brucity.be, +32 (0)490 14 12 59 

 

• Organisator van “Bloeiend Brussel”: 

Brussels Major Events vzw, Marina Bresciani, m.bresciani@be,+32 (0)478 22 61 59 

 

• Organisator van de etalagedecoraties: 

Ondernemen Brussel vzw, Elfi Dombret, elfi@entreprendre-brucity.be, +32 (0)473 20 69 09 
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