
 

 

 

 

 

 

Brussel in de bloemen komt er weer aan! 

De 44ste editie van Brussel in de bloemen gaat van start. Vanaf vandaag kunnen de 

Brusselaars zich online via https://www.brussel.be/brussel-de-bloemen voor de wedstrijd 

inschrijven. Wie deelneemt vrolijkt zijn gevel, voortuintje of balkon op om de stad groener, 

mooier en veerkrachtiger te maken. 

De wedstrijd ‘Brussel in de bloemen’ vindt plaats in de uitzonderlijke context van de gezondheidscrisis. 

De Brusselaars gaven tijdens deze periode blijk van hun behoefte aan meer voeling met de natuur. 

Met deze wedstrijd kunnen ze die wens in vervulling laten gaan. Vanaf vandaag kunnen ze zich online 

inschrijven op https://www.brussel.be/brussel-de-bloemen.  

“Met de traditionele wedstrijd Brussel in de bloemen nodigen we de Brusselaars uit om onze stad met 

bloemen op te vrolijken. Met één klik beginnen ze aan een avontuur in de stad, waarbij bloemen en 

planten mensen dichter bij elkaar brengen. Met de wedstrijd zetten we die Brusselaars in de 

belangstelling die hun computer of hun televisie laten staan voor een hark, goede teelaarde en 

zorgvuldig uitgekozen bloemen”, zegt Zoubida Jellab, Schepen van Groene Ruimten bij de Stad 

Brussel.  

Brussel in de bloemen is meer dan een wedstrijd. Het past immers in een globale visie op de 

aanwezigheid van natuur in stad, die belangrijk is om Brussel aangenamer en veerkrachtiger te maken. 

De natuur is noodzakelijk voor onze gezondheid en ons welzijn. Ze draagt bovendien bij aan het 

behoud van de biodiversiteit doordat er groene corridors zijn voor vogels, vlinders, bijen enzovoort. 

“De natuur moet een centrale plaats innemen in ons dagelijks leven en in onze straten. Haar 

schoonheid en haar heilzame werking moeten niet meer worden bewezen: ze beschermt ons tegen 

de warmte, zorgt voor schaduw en zuurstof en zuivert de lucht van fijnstof. Voor zichzelf en voor 

anderen zorgen, dat is ook zorgen voor zijn leefomgeving”, besluit Zoubida Jellab.  

 

Contact: 

Jérémie Spinazze, woordvoerder van Zoubida Jellab, 0493 65 35 52.  
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