
BRUGSE FLORALIËN
Vanaf eind 19de  eeuw tot  1963  vinden ook te Brugge heuse hofbouwkundige tentoonstellingen of floraliën 
plaats De organisatie van deze floraliën gaat uit van de Koninklijke maatschappij voor Hofbouw en Fruitboom-
kunde van Brugge ( 1651 -2001) . Op de markt, in de hallen en het binnenplein van het belfort exposeren onze 
vermaarde boomkwekerijen met tot 200 jaar oude exemplaren van de ‘laurus nobilis’ als internationale blikvan-
ger Deze prachtlaurieren maten vaak tot 6-7m hoog met een basisdoorsnee van 2 meter én werden in  1871 reeds 
verkocht voor niet minder dan 500 frank (huidige waarde ca 16.500 € ) het paar aan superrijke Poolse en Rus-
sische edellieden . Op de foto’s van de diverse exposities bemerken we verder ook diverse varieteiten aan palm-
bomen, hydrangea’s, azalea’s, agapanthus, buxus, eenjarigen, varens, araucaria’s en sparrren. Vele hoogwaar-
digheidsbekleders als ook koning Leopold II waren graag geziene gasten op de Brugse exposities.

TENTOONSTELLING 25 - 26 - 27  AUGUSTUS 1901

Brugse hofbouwtentoonstelling 1901, bemerk de monumentale laurieren van meer dan zes meter 
hoogte en 2m diameter. Stadarchief Brugge ( www.beeldenbankbrugge.be )J. Merveille Brugge.

De tuinbouwtentoonstelling vond plaats op 25, 26 en 27 au-
gustus 1901. Op de achtergrond ziet u een triomfboog in het 
groen, een deel van het nieuwe gouvernementspaleis en het 
postkantoor. Op de Markt lopen heel wat mensen. Stadarchief 
Brugge ( www.beeldenbankbrugge.be )J. Merveille Brugge.

Koning Leopold II was niet alleen een fervent bezoeker van 
horticultuur Vincke-Dujardin te Brugge, ook op de horticultuur 
tentoonstellingen was hij samen met tal van prominenten ste-
evast van de partij. Stadarchief Brugge ( www.beeldenbankbrugge.be )J. 
Merveille Brugge.

Eind 19de eeuw telde Brugge meer dan 340 kwekerijen en pakten de laurierkwekers op de 
markt uit met een imposant vertoon van reuze laurieren . Stadarchief Brugge - J. Merveille Brugge.

Niet alleen laurieren maar ook diverse palmbomen en bloemenperken trekken de aandacht, be-
merk ook de exotische hut links op achtergrond. Stadarchief Brugge ( www.beeldenbankbrugge.be)

Laurieren, eenjarigen en dracanea’s voor het standbeeld 
van Pieter De Coninck en Jan Breydel .Stadsarchief Brugge

Meer volk buiten de omheining dan binnen de tentoonstelling. Stadarchief Brugge (www.beeldbankbrugge.be) Bloemenpracht voor het exotisch paviljoen . Stadarchief Brugge ( www.beeldbankbrugge.be Keurige dames en heren floreren op de Brugse hofbouwten-
toonstelling . Stadarchief Brugge ( www.beeldbankbrugge.be ) 


