
Wedstrijd Brussel in de bloemen : reeds de 37ste jaargang ! 
  
Sinds 1976 organiseert de dienst Groene Ruimten van de Stad Brussel elke zomer 'Brussel in 
de bloemen' onder de leiding van de schepen van Groene Ruimten, nu Ahmed El Ktibi. Die 
wedstrijd zet mensen aan om hun gevel of voortuintje op te vrolijken met bloemen. Het doel 
is om de stad te versieren en voorbijgangers een aangenamer gevoel te geven. De inwoners 
van de Stad Brussel kunnen zich inschrijven tot 1 juli 2013. 
  
De wedstrijd is opgedeeld in 5 categorieën die beloond zullen worden met 5000 euro aan 
prijzen van 25 tot 150 euro: 
- de versiering met bloemen, van gevels en/of terrassen op de voetpaden van cafés of 
restaurants,  
- de versiering met bloemen van voortuintjes zichtbaar vanaf de straatkant  
- de versiering met bloemen van gevels van sociale woningen ; 
- de meest biodiverse bebloeming; 
- de gevelbebloeming van administratieve gebouwen, banken, verzekeringsmaatschappijen, 
grote warenhuizen, hotels, …. 
  
Reglement en inschrijvingsformulier zullen opgenomen worden in de gemeentelijke krant 
"Brusseleir" in mei en zijn ook beschikbaar op de website van de Stad: 
http://www.brussel.be/5356. De aankondiging van de prijzen op 25 oktober 2013 in het 
Stadshuis. 
  
Sinds 1976 werkten zes schepenen achtereenvolgend aan de organisatie van deze wedstrijd. 
Momenteel is Ahmed El Ktibi verantwoordelijk voor het milieu en de groene ruimten; hij 
herinnert graag ‘aan het belang van deze bloemenwedstrijd dat een beloning is voor de 
Brusselaars ter verfraaiing van hun leefmilieu mede door hun aangebrachte acties. Deze 
doelstellingen belangen eveneens de gemeentelijke diensten van de Groene Ruimten aan, die 
elke dag werken om een aangename stedelijke groene ruimte in parken, hoven en speelpleinen 
in de stad te bezorgen.’ Enkele planten, bloembakken, wat grond en wat water, een paar 
handige handen en wat creativiteit om een mooie biodiversiteit te verwezenlijken : veel geluk 
aan alle deelnemers! 
  
Informatie voor het publiek:  
Dienst Groene Ruimten van de Stad Brussel, Werkhuizenkaai 97, 1000 Brussel, tel. 02 279 61 
00, groeneruimten@brucity.be 
Kabinet van de Schepen van Milieu en Groene Ruimten, Grote Markt 1, 1000 Brussel, tel. 02 
279 48 10 
 


