
Tuincentrum Tropiflora vijftig jaar 
Tuincentrum Tropiflora in Adinkerke viert zijn gouden jubileum met drie jonge dertigers aan 
het roer. Die frisse wind resulteerde in een vernieuwde zaak waar het hoofdaccent nog op 

de bloemen en planten ligt, maar waar ook decoratie een belangrijke rol speelt. 
Het winkelcomfort voor de klant ligt bijzonder hoog bij Tropiflora. 

Het waren Jaak Debeerst en wijlen Marie-Roos 
Ghesquiere die op 14 oktober 1967 de deuren van hun
serres in de Duinhoekstraat in Adinkerke openden.
Naast bloemen en planten legde het koppel zich toe op
dieren en hun benodigdheden, een opkomende markt
toen. De zaken gingen goed met verschillende uitbrei-
dingen als gevolg. Jaak en Marie-Roos waren kinder-
loos en vonden in hun neef Christophe Develtere (32)
hun opvolger. Hij rolde als achttienjarige in de zaak en
werd in 2009 mede-eigenaar. Weinig later vervoegde
Bo Bossuyt (31) haar man en namen ze de zaak over.
2013 is een gitzwarte pagina in het succesverhaal van
Tropiflora. Een zware brand door kortsluiting legde
twee derden van het tuincentrum in de as maar twee
dagen na die ramp volgde het geluk met de geboorte
van Oona, het eerste kindje van Christophe en Bo. 
Ondertussen is ook broertje Lowie al twee jaar. 

VERNIEUWD
“Een week na de brand ging Tropiflora open. Ons tuin-
centrum hebben we stevig onder handen genomen en
sinds dit voorjaar is het volledig afgewerkt”, laten Bo
en Christophe met terechte trots weten. “We hebben
nu een zaak van 20.000 vierkante meter met ruime
gangen om door te lopen en overzichtelijke rekken
waar we onze vele producten uitstallen. Het hoofd-
accent blijven we op de bloemen en planten leggen,
maar Tropiflora staat voor veel meer dan dat alleen. In
onze dierenafdeling van 3000 vierkante meter
verkopen we vogels, vissen, knaagdieren, schildpadden,
reptielen en klein pluimvee met daarbij de passende
benodigdheden. De decoratie-afdeling van 2000
vierkante meter willen we naar de toekomst toe verder
uitwerken. Tropiflora is een plek geworden waar je een

gezellige namiddag kan beleven in een mooie omgeving
en met kwaliteitsproducten.”

JONG TEAM
Christophe en Bo trokken deze zomer Bart Bostoen aan
om het directieteam te versterken. “We zijn dus een
trio dertigers aan het roer”, grapt Bart. “We bruisen
van de energie en stralen dat ook uit naar onze ploeg
met twintig medewerkers. Als ex-kweker van bloemen
en planten gaat mijn aandacht vooral naar die afdeling
uit. We werken met meer dan 200 leveranciers samen,
dus het aanbod is bijzonder uitgebreid. Toch blijven
we luisteren naar onze klant en als die een specifieke
vraag heeft, zoeken we samen naar een gepast ant-
woord. Ons aanbod bestaat vooral uit rozen, bamboe,
vaste planten, sierheesters, haagplanten, bomen, fruit-
bomen en klimplanten. Het is nu het seizoen om de
bloembollen in de grond te stoppen, fruitbomen te
planten of pompoenen en sierfruit aan te kopen en ook
daar biedt Tropiflora een ruim assortiment van aan. De
perfecte bloem of plant voor binnen of buiten, dat
vraagt een persoonlijke begeleiding. Daarin onder-
scheiden we ons. We maken tijd voor onze klanten, zo-
dat ze met een goed gevoel buiten wandelen. Inspelen
op de seizoensbeleving is nog zo’n aandachtspunt
waarin we sterk zijn. Momenteel staan de chrysanten
en heide in de kijker. De tuin oogt met onze producten
een heel jaar door fris en groen. We merken dat een
groen plekje, of dat nu groot of klein is, voor veel
mensen een rustpunt vormt waarvan ze tijdens de vier
seizoenen willen genieten.”

INSPIRERENDE KERSTSHOW
Voor het eerst richtte het team van Tropiflora een kerst -

afdeling van 1000 vierkante meter in. Het is een sfeer-
volle ruimte met kant-en-klare en inspiratievolle
ideeën. Bo en haar team versierden de kerstbomen in
verschillende thema’s, zodat er voor elk interieur wel
een passend product is. Zo is er onder meer de Scandi-
navische stijl met veel hout, het thema ‘wintersky’ met
wit, zilver en nachtblauw en uiteraard ook ‘christmas
fun’ met het traditionele rood. De trend voor deze win-
ter zijn kersthuisjes en kerstdorpen in miniatuur. De
kerstbal speelt nog een belangrijke rol maar er is veel
meer om de kerstboom mee te versieren. De echte kerst-
bomen komen vanaf half november binnen. Nu al kan
je kiezen uit dertig soorten artificiële kerstbomen. Tot
slot vind je in de kerstafdeling ook allerlei spulletjes om
de feesttafel en het interieur gezellig in te richten. Of je
nu modern woont of eerder traditioneel, je vindt bij
Tropiflora zeker jouw gading. En voor de kinderen...
de kerstman komt in december op bezoek. (gus)

Tropiflora in cijfers
Tropiflora heeft een winkeloppervlakte van
20.000 vierkante meter met voor het eerst
een kerstshow op 1000 vierkante meter
onderverdeeld in 8 thema’s. Er werken 20
medewerkers onder leiding van 3 jonge
30’ers. Het bedrijf viert zijn 50ste ver-
jaardag en zit in een totaal nieuw kleedje.
Het tuincentrum is gelegen in de Duinhoek-
straat 143 in Adinkerke. Het is 7 dagen op 7
open van 9 tot 12.15 uur en van 14 tot
18.15 uur. Enkel op Kerst- en Nieuwjaars-
dag is het gesloten. 

Info : 
tropiflora@skynet.be 
of 058 41 10 08
www.tropiflora.be
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