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GaLaBau 2020: de voorbereidingen zijn in volle gang. 

 

 Registratie voor exposanten succesvol gestart 

 Nieuwe hal, uitgebreid kaderprogramma 

 Registratie voor de speciale zone International Start-up Area 

 

Van 16 tot 19 september 2020 opent GaLaBau, de toonaangevende 

internationale vakbeurs voor planning, aanleg en onderhoud van 

stedelijke, groene en open ruimten, voor de 24e keer haar deuren in het 

beurscentrum van Neurenberg. Het vakantiejaar 2019, dat het gevolg is 

van het rotatiesysteem, biedt optimale mogelijkheden om enkele 

innovaties voor de volgende editie van het evenement voor de groene 

industrie te implementeren. Deze variëren van een veranderde 

halinrichting over een nieuwe focus op 'uitrusting en inrichting van 

privétuinen' tot een uitgebreid kaderprogramma. Starters uit de groene 

sector hebben weer de kans om in de International Start-up Area te 

exposeren. Op GaLaBau 2020 worden ongeveer 1.300 exposanten en 

72.000 vakbezoekers verwacht. De geestelijke vader en oprichter van 

GaLaBau is de Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau 

e.V. (BGL). Zoals altijd een hoogtepunt: de speciale zone 

Garden[T]Räume (tuindromen), geïntegreerd in de beursstand van BGL, 

die op holistische wijze verschillende trends in de tuin- en 

landschapsarchitectuur toont. 

 

Het startsein voor GaLaBau 2020 is gegeven, de documenten voor exposanten 

staan online en de registratiefase is zeer succesvol van start gegaan. De 

voorbereidingen zijn in volle gang. Stefan Dittrich, afdelingsmanager GaLaBau 

bij NürnbergMesse, kijkt optimistisch uit naar het volgende evenement in 

minder dan een jaar: "In het vakantiejaar van GaLaBau werken we altijd 

bijzonder hard om er nog een schep bovenop te doen voor het volgende 

evenement. Voor 2020 hebben we een aantal veelbelovende innovaties 
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overwogen. Ten eerste zal hal 3 vervangen worden door de onlangs 

geopende, ultramoderne hal 3C. Dit biedt volledig nieuwe  

 

ontwikkelingsmogelijkheden voor exposanten. Daarnaast nemen we met het 

themacomplex 'Uitrusting en inrichting van privétuinen' een focuspunt in ons 

aanbod op dat opnieuw bijkomende exposanten en bezoekers zal aantrekken. 

En dat is lang niet alles! De registratie loopt nu bijna vijf maanden en de 

huidige stand van zaken maakt ons zeer optimistisch. We zijn ook blij te zien 

dat we op internationaal niveau steeds sterker en sterker worden."  

 

Voor GaLaBau 2020 staan dus alle lichten op groen. Het is de internationale 

allesomvattende beurs voor de planning, aanleg en het onderhoud van 

stedelijke, groene en open ruimten. De vakbezoekers zijn bedrijven uit de 

tuinbouw en groenvoorziening, landschapsarchitecten, maar ook planologen 

van federale, regionale en gemeentelijke overheden alsook vakhandelaren in 

elektrisch gereedschap en landbouwmachines. GaLaBau wordt optimaal 

aangevuld met een uitgebreid product- en dienstenaanbod voor exploitanten 

van pretparken, kampeerterreinen en kleuterscholen, maar ook voor degenen 

die verantwoordelijk zijn voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van 

golfbanen. 

 

De economische situatie van GaLaBau in Duitsland en Europa 

De economische vooruitzichten voor de GaLaBau-sector in Duitsland en 

Europa blijven goed, ondanks de algemene conjunctuurvertraging. "Alleen al in 

Duitsland realiseerden de bedrijven in de tuin- en landschapsarchitectuur in 

2018 een jaaromzet van ongeveer 8,41 miljard euro, een stijging van  

6,8 procent ten opzichte van het vorige jaar. Dit is een duidelijk bewijs van de 

voortdurende positieve ontwikkeling in de GaLaBau-sector, waaruit blijkt dat de 

vraag naar diensten op het gebied van landschapsarchitectuur niet afneemt – 

integendeel. We zijn daarom nog steeds optimistisch dat de bedrijven in de 

tuinbouw, landschapsontwikkeling en aanleg van sportterreinen ook in de 

toekomst als sterke economische motor zullen blijven fungeren en goede 

toekomstperspectieven hebben", aldus Lutze von Wurmb, voorzitter van BGL. 
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NIEUW: Innovaties op GaLaBau 2020 

GaLaBau 2020 heeft een aantal innovaties te bieden, zowel logistiek als 

thematisch. De verhuizing van hal 3 naar de onlangs geopende, bekroonde hal 

3C biedt exposanten meer comfort en betere ontwikkelingsmogelijkheden. Een 

andere aantrekkingsfactor voor nieuwe exposanten is de focus op 'inrichting en 

uitrusting van privétuinen'. Dit omvat alle producten voor tuin- en 

terrasinrichting zoals meubilair, decoratie, verlichting, zicht- en 

windbescherming, zwembaden, buitenkeukens of tuingrills. Speciale aandacht 

wordt besteed aan buitenkeukens en barbecues. Er komt ook een uitgebreid 

kaderprogramma voor gazononderhoud. Ook nieuw: een extra platform voor 

het presenteren van content zal gecreëerd worden met een forum dat 

uitsluitend uit presentaties door exposanten zal bestaan. 

 

Andere hoogtepunten van GaLaBau 2020 

Naast de vele innovaties zullen uiteraard de beproefde en populaire formules 

van de afgelopen jaren beschikbaar blijven. Tot de jaarlijkse hoogtepunten 

behoren het vakforum GaLaBau Landscape Talks en de BGL-stand met de 

speciale zone Garten[T]Räume en het GaLaBau-deskundigenforum. De twee 

speciale shows over het ontwerp van speeltuinen en recreatiedomeinen, 

boomverzorging en de jobbeurs zullen integraal deel van de vakbeurs blijven 

uitmaken, evenals de twee outdoorhoogtepunten: het actieterrein, waar live 

gemaaid, gebaggerd en gehakseld kan worden, evenals de populaire wedstrijd 

voor landschapsarchitecten, een nationale beroepswedstrijd waarbij de beste 

leerling-landschapsarchitecten uit alle Duitse deelstaten hun vakbekwaamheid 

demonstreren en het 'Duitse kampioensteam' bepalen. 

 

Registratie voor de speciale zone International Start-up Area 

Jonge startende ondernemingen uit de groene sector moeten de kans grijpen 

om aanwezig te zijn op GaLaBau 2020 in de International Start-up Area, omdat 

deelname aan de beurs nog altijd één van de doeltreffendste 

marketingmaatregelen is. Persoonlijk contact met klanten, branche-experts en 

concurrenten garandeert een geslaagd netwerk- en bedrijfsevenement. 

Deelnamevoorwaarden: het bedrijf is minder dan vijf jaar oud en heeft minder 

dan 20 werknemers in dienst. Geïnteresseerden wenden zich tot Bettina Wild, 

tel. +49 911 8686 0681 78, e-mail: bettina.wild@nuernbergmesse.de. 
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Documenten voor exposanten online – pak uw vroegboekvoordeel! 

Informatie voor exposanten en het online registratieformulier voor GaLaBau 

2020 zijn reeds online beschikbaar op: www.galabau-messe.com. Net als bij 

de vorige edities wordt de 'vroege vogel' beloond. Bedrijven die zich nu 

registreren, profiteren van de vroegboekkorting. De korting is geldig tot en met 

31 oktober 2019. 

 

Terugblik: GaLaBau 2018 

De 23e GaLaBau overtuigde over de hele lijn: met 1.253 exposerende 

bedrijven, waarvan 25 procent uit het buitenland, en een nieuw record van 

72.005 vakbezoekers (+12,3 procent ten opzichte van 2016) was GaLaBau 

2018 een compleet succes. Het evenement presenteerde het volledige 

assortiment producten en diensten voor de planning, aanleg en het onderhoud 

van stedelijke, groene en open ruimten en bewees opnieuw zijn positie als 

toonaangevende internationale vakbeurs voor tuin- en landschapsarchitectuur, 

het onderhoud en de aanleg van sportterreinen, golfbanen en speeltuinen. 

 

Contactpersonen voor exposanten 

Thomas Grenot, Stephanie Mangold-Gencel 

Tel. +49 911 8606 88 60 

galabau@nuernbergmesse.de 

 

Contactpersonen voor pers en media 

Katja Feeß, Laura Weber, Saskia Viedts 

Tel. +49 911 8606 83 29 

Fax +49 911 8606 1283 29 

saskia.viedts@nuernbergmesse.de 

 

Alle persberichten en verdere informatie, foto's en video's in de newsroom op: 

www.galabau-messe.com/en/news.  

Bijkomende diensten voor journalisten en mediavertegenwoordigers op:  

www.galabau-messe.com/press 

 

Follow us on: 

Facebook: www.facebook.com/galabauexpo 

Instagram: www.instagram.com/galabau_expo_nuernberg 


