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1PLANTENTUIN MEISE2

De geschiedenis van de Plantentuin gaat terug tot 1797. Daarmee is de instelling ouder 
dan het koninkrijk België en heeft ze al meer dan twee eeuwen ervaring met planten. 
Na verschillende keren te verhuizen, vestigde de Plantentuin zich in het midden van de 
twintigste eeuw in het Domein van Bouchout, vandaag 92 hectaren groot, met heel wat 
historische gebouwen, waaronder een kasteel met een toren uit de twaalfde eeuw en de 
Balatkas, een van de oudste serres van het land.

Sinds 1 januari 2014 draagt de Plantentuin officieel de naam ‘Agentschap Planten-
tuin Meise’. De Vlaamse overheid beheert de Plantentuin. Op de site werken naast 150 
medewerkers van de Vlaamse overheid 30 medewerkers van de Franse Gemeenschap. 
De wetenschappelijke collecties zijn voor een groot deel federaal patrimonium dat in 
bruikleen gegeven werd aan het Agentschap. In dit themanummer kunnen jullie lezen 
hoe rijk en uniek die verzamelingen wel zijn. Ze vormen het hart van de Plantentuin en 
bestaan uit een herbarium, bibliotheek, archief, kunstcollectie, maar ook uit levend erf-
goed: botanische en horticulturele plantencollecties en een zadenbank. 

De verzamelingen leveren het materiaal voor het onderzoek in en buiten de Planten-
tuin. De activiteiten van de wetenschappers om de diversiteit van planten, paddenstoelen 
en wieren in kaart te brengen en te bestuderen, bestrijken de hele wereld, van Antarctica 
tot de regenwouden van Congo. Het wetenschappelijk werk start bij de correcte identifi-
catie van de soort, of de gedetailleerde beschrijving indien het een nieuwe soort betreft. 
Eens soorten zijn beschreven, kunnen andere wetenschappers, en zelfs het brede publiek, 
deze identificeren aan de hand van gepubliceerde flora’s (nu meer en meer online). In 
combinatie met observatiegegevens kan vervolgens geanalyseerd worden waar soorten 
samen voorkomen (hotspots van diversiteit), wat het effect is van klimaatverandering 
of zelfs hoe een nieuwe soort ontstaat. Dit zijn essentiële inputs in het bepalen welke 
soorten en/of gebieden een betere bescherming nodig hebben. In die bescherming kun-
nen de zadenbanken van de Plantentuin een rol spelen. Tot slot kan geëvalueerd worden 
hoe bepaalde soorten kunnen bijdragen aan ecologische diensten voor mens en milieu, 
bijvoorbeeld eetbare paddenstoelen, koffievariëteiten met nieuwe aroma’s of wilde ba-
nanensoorten met resistentie tegen schimmels.   

Jaarlijks bezoeken ongeveer 180.000 mensen de Plantentuin. De meesten kennen 
vooral de plantencollecties in de tuinen, de serres en het domein, maar er is natuurlijk 
veel meer. Plantentuinmedewerkers delen met passie hun kennis met het publiek. De 
Plantentuin ontwikkelde een hele reeks instrumenten om de kennis over planten zo effi-
ciënt mogelijk te verspreiden en om het publiek bewust te maken van de noodzaak van 
plantendiversiteit en de bescherming ervan.

In 2014 startte het masterplan van de Plantentuin. In drie fasen, waarvan de laat-
ste loopt tot 2026, werden en worden grote infrastructuurwerken uitgevoerd in zowat 
het hele Domein en in alle gebouwen. Zo werd het Plantenpaleis gerenoveerd en beter 
toegankelijk gemaakt. Er komt een nieuw serrecomplex om de onderzoeks- en bewaar-
collecties in onder te brengen. Het aangrenzende dienstgebouw zal de zadenbank huis-
vesten. En het Herbariumgebouw krijgt een restauratie. Wat voor de bezoekers wellicht 
het meest in het oog springt zijn de nieuw aangelegde tuinen, de gerestaureerde Eredreef 
en de onthaalinfrastructuur aan beide ingangen. Zo kan de bezoeker vanaf de zomer van 
2021 weer optimaal ontvangen worden in deze parel vol erfgoed.
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De geschiedenis van de Plantentuin begint in 1797. Dat jaar kreeg Brussel zijn eerste Jar-
din des Plantes. Hiervoor werd de tuin die bij het Hof van Nassau hoorde omgevormd tot 
botanische tuin. Deze verhuisde kort daarna naar een speciaal aangelegd terrein aan de 
noordkant van de stad, nog altijd bekend als Kruidtuin of Botanique. We schrijven 1829: 
met vuurwerk en groots spektakel opent De Koninklijke Maatschappij van kruid-, bloem- 
en boomkwekerijen der Nederlanden, een private maatschappij, haar nieuwe Kruidtuin 
aan de rand van de stad. Het is de periode van avontuurlijke plantenjagers die naar verre 
landen trekken, op zoek naar nieuwe soorten. Hun vondsten versturen ze in speciale 
kisten naar het thuisfront. Ze vinden makkelijk afnemers: Europese kwekers en verza-
melaars hebben veel geld over voor exotische nieuwigheden, zeker als die er spectaculair 
uitzien. Botanica wordt big business.

De kiemen 
van de Plantentuin
Erfgoed in een historisch landschap
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Van Brussel naar Meise
De Kruidtuin twijfelt tussen de pure plantkunde of de meer lucratieve horticultuur, tot een 
faillissement en de overname in 1870 door de jonge Belgische Staat het pleit beslecht en 
van de ‘Botanique’ een nationale wetenschappelijke instelling maakt. Barthélémy Dumor-
tier, een politicus en vermaard botanicus, is de eerste directeur van de Rijksplantentuin. 
De tuin krijgt veel studenten geneeskunde en farmacie over de vloer, die de collectie 
medicinale planten komen bestuderen. 

In 1873 laat de raad van bestuur plannen tekenen om een deel van de Kruidtuin om 
te vormen tot decoratieve bloementuin. Directeur Dumortier steekt daar een stokje voor. 
Hij wil dat de tuin in de eerste plaats een wetenschappelijk instituut blijft. 

Na de Eerste Wereldoorlog kampt de tuin met plaatsgebrek en verouderde gebou-
wen. Tot overmaat van ramp komt er vlakbij een grote spoortunnel, de Noord-Zuidverbin-
ding. De tuin moet verhuizen. Er zijn twee opties: het park van Woluwe en het kasteeld-
omein van Bouchout in Meise. De keuze valt op Meise. In 1939 start de verhuis.
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Rijk architecturaal erfgoed
Het domein van de Plantentuin herbergt een rijk architecturaal erfgoed met 52 gebou-
wen uit verschillende periodes: van een kasteel dat teruggaat tot de twaalfde eeuw over 
historische serres zoals de Balatkas, het iconische Plantenpaleis uit 1958 tot het moderne 
serrecomplex ‘De Groene Ark’ waarvan de bouw in 2020 begon. Ook het Herbariumge-
bouw en stookgebouw met een torenhoge schouw in sierbeton uit de jaren 1950 behoren 
tot het onroerend erfgoed. Verspreid over het domein liggen drie ijskelders en een aantal 
negentiende-eeuwse follies zoals de Vriendschapstempel, het Rieten Huisje, de Engelse 
Brug en het Jachtpaviljoen. Het kasteel van Meise dat zich op het domein bevond, ver-
dween door brand na de Tweede Wereldoorlog. Enkel de Oranjerie van dit kasteel is nog 
goed bewaard. Oorspronkelijk diende ze om de oranjebomen en andere citrusplanten 
van de kasteelheer in de winter onder te brengen. Vandaag doet dit gebouw dienst als 
restaurant. De jongste jaren werd een hedendaagse witte luifel aan het Plantenpaleis 
toegevoegd, werd de historische Eredreef naar het kasteel gerestaureerd en werden aan 
de ingangen van de Plantentuin moderne onthaalpaviljoenen gebouwd. 

Balatkas
De Balatkas is één van de oudste kassen van het land, gebouwd in glas en staal. Ze werd 
in 1854 ontworpen door Alphonse Balat, de hofarchitect van koning Leopold II. Aanvan-
kelijk stond ze in het Leopoldpark in Brussel en herbergde ze reuzenwaterlelies. Daarna 
verhuisde ze eerst naar de Botanique in de Koningstraat en daarna naar Meise. Alphonse 
Balat was niet de eerste de beste architect. Hij was de leermeester van Victor Horta, de be-
roemde architect van de art nouveau. Balat ontwierp ook de Koninklijke Serres in Laken. De 
Balatkas diende als vingeroefening. Je herkent de Balatkas in het logo van de Plantentuin.

Natuurhistorisch waardevol
Het domein van Bouchout in Meise ligt in een historisch landschap, dat in de loop der 
tijden ingrijpend is veranderd. De vroegste ingrepen dateren al uit de twaalfde eeuw. Het 
huidige uitzicht als ‘Engels landschap’ is vooral tot stand gekomen in de negentiende 
eeuw. De verschillende kasteelheren en niet in het minst de laatste bewoonster, Keizerin 
Charlotte van Mexico, hebben voor deze aanleg gezorgd. Vanaf 1939 tot op het einde van 
de twintigste eeuw heeft de Plantentuin tal van collectietuinen en arboreta aangelegd. 
Sinds 9 augustus 1967 is het hele domein erkend als een beschermd landschap. De 
jongste fase in de ontwikkeling startte in 2014 met de vernieuwing van de infrastructuur 
en de aanleg van een aantal nieuwe tuinen. 

Het domein is natuurhistorisch erg waardevol. Tijdens zijn lange geschiedenis heeft 
er zich een diverse inheemse begroeiing ontwikkeld. Je vindt er bijvoorbeeld een rijke 
ondergroei van kruidachtige planten, die typisch is voor oude kasteeldomeinen. Er komen 
ook wilde orchideeën en bijzonder veel zeldzame paddenstoelsoorten voor. De vele paden 
laten je toe deze rijkdom zelf te ontdekken.  
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Het maken van herbaria is een eeuwenoude, nog steeds veel gebruikte, techniek om 
planten te bewaren voor illustratie of studie. Het omvat het nauwgezet persen, drogen 
en monteren van planten op papier. Gedroogde en op papier gemonteerde planten zijn 
quasi onbeperkt houdbaar en bijna alle kenmerken die belangrijk zijn voor identificatie 
kunnen erop worden bestudeerd. In de renaissance gebruikte men gedroogde planten 
vooral als illustratie van planten in kruidenboeken. Later, met de exploratie van de nieuwe 
continenten die een ongeziene diversiteit aan planten herbergen, bleken herbaria het ide-
ale instrument om deze diversiteit mee te brengen naar Europa met het oog op de studie 
ervan aan universiteiten en in plantentuinen. Om praktische reden zijn dit losse vellen in 
plaats van ingebonden boeken. Zo kregen herbaria door de tijd extra functies: van een 
illustratie en middel voor identificatie in de vroege renaissance, over materiaal voor de 
studie en beschrijving van de plantendiversiteit op aarde vanaf de zeventiende eeuw tot 
een bron van materiaal en informatie voor tal van wetenschappelijk disciplines zoals 
evolutie, genetica, chemie, farmacognosie, linguïstisch en klimaatonderzoek. Daarnaast 
zijn herbaria inspiratiebronnen voor kunstenaars.

Onvervangbare bron
Het herbarium van Plantentuin Meise herbergt ongeveer 4.000.000 collectiestukken, met 
als oudste een exemplaar uit 1724. Een internationaal erkend herbarium, als dat van de 
Plantentuin, heeft een uniek, officiële afkorting (acronym) zodat het herkenbaar is voor 
deskundigen uit de hele wereld. Voor de Plantentuin is dit BR, een verwijzing naar de 
initiële locatie in Brussel. Volgens de lijst van erkende herbaria, de Index Herbariorum, is 
Plantentuin Meise het vijftiende grootste herbarium wereldwijd en samen met de andere 
herbaria vormt het een belangrijk internationaal netwerk. 

De grootste collectie bestaat uit vaatplanten (bloemplanten en varens) maar het 
herbarium herbergt ook mossen, paddenstoelen, algen (waaronder kiezelwieren), korst-
mossen en slijmzwammen. Het herbarium is een belangrijke referentie voor weten-

Het herbarium
Vier miljoen planten bewaard op papier

schappelijke plantennamen, voor kennis van hun verspreiding en kenmerken en voor 
plantenidentificaties. Traditioneel hadden herbaria vooral een waarde voor taxonomisch 
onderzoek: het in kaart brengen van verschillende soorten planten, algen en padden-
stoelen. Herbaria vormen een belangrijke en onvervangbare bron om te begrijpen hoe 
de natuur in de loop van de geschiedenis veranderde. Een herbarium stelt bijvoorbeeld 
onderzoekers in staat om geografische en temporele veranderingen in plantensoorten en 
gemeenschappen te traceren, en om die patronen te correleren aan milieuveranderingen. 
De collecties zijn eveneens belangrijk in andere onderzoeksgebieden, onder meer op het 
gebied van voedselzekerheid, gezondheid en de bio-economie.

Een herbarium is het best te vergelijken met een bibliotheek aan informatie over 
planten. Elk zorgvuldig bewaarde plant in het herbarium ademt vakmanschap uit. Plan-
ten zo lang goed bewaren, kan alleen als je gebruik maakt van de juiste technieken en 
vakkennis. Alle collectiestukken, herbariumspecimens genoemd, zijn gelinkt aan bijbe-
horende informatie via etiketgegevens, zoals de vindplaats, de verzamelaar, de verzamel-
datum, de habitat en soms aan andere collecties zoals foto’s, tekeningen, microscopi-
sche preparaten, alcoholcollecties en droge vruchten. Documenten met gegevens zoals 
veldnotities, kaarten, enz. worden bewaard in het archief van de Plantentuin, en vullen 
de herbariumcollectie aan. 

Referentiecollectie
De collecties werden in de voorbije twee eeuwen verworven via giften door universitei-
ten, private instellingen, onderzoekers en privépersonen, door uitwisseling met andere 
herbaria en door eigen inzameling. In een zeldzaam geval werden collecties aangekocht. 
Het herbarium van Plantentuin Meise is vandaag een referentiecollectie voor België en 
Zuidwest-Europa. 

Het herbarium bevat belangrijke negentiende-eeuwse collecties uit de andere conti-
nenten. De toenmalige belangstelling van België in Latijns-Amerika is duidelijk zichtbaar 
in de verzameling. Het herbarium bevat een collectie die samengesteld werd door de 
Societé Royale d’Horticulture, met onder meer de Mexicaanse verzamelingen van Henri 
Galeotti en de Braziliaanse collectie van Peter Claussen. Daarnaast kocht de Belgische 
overheid in 1870 het wereldberoemde herbarium van Carl Friedrich von Martius, een be-
langrijke negentiende-eeuwse collectie van ongeveer 300.000 stukken: herbariumvellen 
en botanische objecten van over heel de wereld. Von Martius was een van de bekendste 
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plantkundigen van de negentiende eeuw, palmspecialist en was de drijvende kracht ach-
ter de eerste Flora van Brazilië, de Flora Brasiliensis. Hierdoor verwierf hij vele stalen uit 
deze regio en was zijn privécollectie één van de voornaamste bronnen van studiemateri-
aal voor dit monumentale werk. 

Daarnaast, weerspiegelt het herbarium de meer dan 130 jaren betrokkenheid van 
de Plantentuin bij de studie van de flora van Centraal-Afrika (Democratische Republiek 
Congo, Rwanda en Burundi). Daardoor is zowel de collectie als het onderzoek hierop, dé 
referentie voor de kennis over deze flora. 

Een belangrijke recente aanwinst, in 2014 verworven, is het historische en we-
tenschappelijk belangrijke negentiende-eeuwse herbarium van Henri Van Heurck met 
200.000 objecten, herbaria, botanische objecten en een wereldvermaarde kiezelwier-
collectie. Henri Van Heurck (1838-1909) was een Antwerps industrieel en plantkundige. 
Hij had een internationaal netwerk en was een pionier op het gebied van microscopisch 
onderzoek van kiezelwieren.

De jongste jaren is geïnvesteerd in de digitalisering van het herbarium. Een groot 
deel van de specimens wordt gefotografeerd en kan samen met de inzamelgegevens via 
het virtuele herbarium, botanicalcollections.be, door iedereen, amateur of wetenschapper 
online geraadpleegd worden. Het publiek kan helpen om de gegevens van de collectie 
in te voeren op het burgerplatform DOE! (Digitale Ontsluiting Erfgoedcollecties) via 
doedat.be  

Het HOUTlab
Plantentuin Meise bewaart belangrijke 
historische houtcollecties (xylarium), in 
totaal ongeveer 7.500 houtmonsters van 
boomsoorten van over de hele wereld. De 
historische kern van deze verzameling, ca. 
4.500 houtmonsters, bestaat uit stukken 
behorend tot het voormalige Bosmuseum. 
Dit museum bevond zich in de Brusselse 
Kruidtuin en werd in 1902 officieel geo-
pend. Na de verhuis van de Plantentuin van 
Brussel naar Meise verdwenen deze stalen 
in de kelder en werd het Bosmuseum nooit 
heropgebouwd. De collectiestukken zijn 
na meer dan een halve eeuw vanonder het 
stof gehaald. Ze vormen de basis voor het 
HOUTlab, een uniek educatief houtmuse-
um. 
Nog voor je het gebouw – dat voor dit mu-
seum volledig gerenoveerd werd – binnen-
stapt, tref je buiten al twee gigantische 
collectiestukken aan. Het eerste is een 
vijf ton wegende schijf van een 2.000 jaar 
oude mammoetboom (Sequoiadendron gi-
ganteum) met een diameter van meer dan 4 
meter, geschonken door de Verenigde Sta-
ten bij de ontmanteling van het Amerikaans 
paviljoen op de Wereldtentoonstelling van 

1958 in Brussel en sindsdien nooit meer ge-
toond aan het publiek. Het andere giganti-
sche stuk is een 10,5 m lange boomstam 
van een Pericopsis elata (beter gekend als 
Afrikaanse teak of afrormosia) uit de De-
mocratische Republiek Congo op het bin-
nenplein, een schenking door de Compag-
nie Forestière de Transformation en aan de 
Plantentuin geschonken via het Koninklijk 
Museum voor Midden-Afrika. Beide stuk-
ken prikkelen alvast de nieuwsgierigheid 
van de bezoeker. 
Bij het binnenwandelen van het museum 
wordt de bezoeker doordrongen van het 
belang van bossen voor de planeet en on-
dergedompeld in het duurzame product 
dat hout is. Ook de rol die hout kan spelen 
bij het stabiliseren van het klimaat wordt 
hier toegelicht. In het volgende deel leert 
de bezoeker hoe hout opgebouwd is, van 
macro- tot microniveau.
Even verder springt de meterslange Won-
der Wood Wall in het oog. Deze indruk-
wekkende muur is opgebouwd uit lades, 
gemaakt uit meer dan 50 commerciële 
houtsoorten. Elke lade bevat typische voor-
werpen en leuke weetjes van de houtsoort. 
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De bezoeker kan zich hier laten verrassen 
en inspireren door de veelzijdigheid van 
hout: als constructiemateriaal in de bouw, 
als brandstof, als grondstof voor papier, 
voor kunstwerken, muziekinstrumenten, 
gebruiksvoorwerpen,...
De architecturale trap in beukenhout naar 
de eerste verdieping vormt de overgang 
naar het educatieve gedeelte van het mu-
seum. Via aanraakschermen, filmpjes en 
educatieve opstellingen kan de bezoeker 
spelenderwijs kennismaken met alle gehei-
men van hout: de chemie achter hout, de 
groeiringenstructuur, de duurzaamheids-
klassen en de afbraakprocessen.
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Botanische curiosa
Deze bijzondere collectie vindt haar oorsprong in de tweede helft van de negentiende 
eeuw. Onbekende producten bereiken in die tijd de Plantentuin na exploratie van nieuwe 
gebieden en via wereldtentoonstellingen. De verzameling omvat de meest uiteenlopen-
de bestanddelen en afgeleiden van economisch interessante planten uit alle continenten. 
Het betreft o.a. vruchten, zaden, bloemen, wortels, schorsen, hout, harsen en oliën, in zijn 
geheel drogerijen of botanische curiosa genoemd. 
Deze materialen – te volumineus voor bevestiging op een herbariumvel – zitten opgebor-
gen in glazen bokalen en dozen; in totaal meer dan 20.000 artefacten. De grootste ver-
zamelingen zijn van Carl von Martius en Henri Van Heurck. De collectie van von Martius 
verworven in 1870 omvat onder meer vruchten en vezels van palmen, houtmonsters en 
exsudaten (harsen) uit Brazilië, Suriname en Java en de Materia-Medica-collectie van zijn 
broer Theodor von Martius, apotheker. De collectie van Van Heurck uit 1876 bevat de spe-
cimens van zijn Musée botanique d’Anvers die hij onder meer gebruikte voor zijn cursussen 
plantkunde. Daarnaast bevat de collectie nog zeer belangrijke aanwinsten uit het einde van 
de negentiende en het begin van de twintigste eeuw, zo bijvoorbeeld een aanwinst uit 1878 
van nuttige planten uit de Franse overzeese gebieden, afkomstig uit de Parijse Exposition 
permanente des Colonies françaises.
In het Kasteel van Bouchout maakt de bezoeker kennis met een aantal objecten uit deze 
collectie, het herbarium en de bibliotheek van de Plantentuin.

Moleculaire collectie
DNA-sequenties worden in biologisch onderzoek gebruikt voor identificatie van organis-
men of om hun evolutionaire verwantschappen te achterhalen. Hoewel het mogelijk is om 
DNA te isoleren uit herbariummateriaal, levert dit in de praktijk regelmatig problemen op. 
De manier waarop het herbariummateriaal gedroogd werd, zorgt dat DNA isolatie vaak 
moeilijk is. 
Sinds 2002 nemen onderzoekers van de Plantentuin daarom bij het inzamelen samen met 
vers materiaal voor het herbarium, een extra bladstaal dat zeer snel gedroogd wordt door 
middel van silicagelkorrels voor moleculair onderzoek. Door het snel drogen, blijft het DNA 
zeer goed bewaard en bruikbaar voor studie. Het is bovendien een zeer efficiënte methode 
die makkelijk toe te passen is in het veld.  Deze collectie telt momenteel 11.500 stalen. 
Voor het bewaren van het  DNA van paddenstoelen en lichenen wordt een cetrimonium-
bromideoplossing (CTAB) gebruikt. De CTAB-collectie telt ongeveer 40.000 stalen. Daar-
naast bevat de moleculaire collectie ongeveer 25.000 DNA-extracties die diepgevroren 
bewaard worden..
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De Plantentuin heeft een botanische bibliotheek met meer dan 200.000 werken, we-
tenschappelijke tijdschriften en boeken over planten. De oudste publicaties dateren uit 
de vijftiende eeuw. De bibliotheek heeft tot doel om dit belangrijk wetenschappelijk en 
cultureel erfgoed te bewaren en staat ten dienste van onderzoekers uit de hele wereld en 
van elke plantenliefhebber. De werken uit de bibliotheek kunnen worden geraadpleegd 
via een online catalogus

Topstukken
De nadruk ligt op plantensystematiek, floristiek, ecologie, geschiedenis van de plant-
kunde, etnobotanie en tuinbouw, zowel voor planten, wieren als paddenstoelen. De bi-
bliotheek heeft bijzonder rijke collecties over planten van België en Centraal-Afrika en 
bewaart werken over planten uit andere delen van de wereld.

Gedrukte herbaria, kruidenboeken, oude botanische en tuinbouwkundige traktaten 
gepubliceerd tussen de vijftiende en de negentiende eeuw, de meeste geïllustreerd, ma-
ken deel uit van dit uitzonderlijke erfgoed, een erfenis van de lange Belgische botanische 
en tuinbouwtraditie. Het oudste werk in de collectie is Opus ruralium commodorum van 
Petrus Crescentius, gepubliceerd in Straatsburg in 1486.

Topstukken in de collectie zijn de werken van de zestiende-eeuwse Mechelse arts 
Rembert Dodoens. Alle edities van zijn beroemde kruidenboek zijn in de bibliotheek te 
vinden. Ze zijn geïllustreerd door Pierre-Joseph Redouté, een schilder uit Saint-Hubert 
die een indrukwekkende carrière maakte in Parijs in de entourage van Joséphine de Be-
auharnais. Een ander hoogtepunt is de buitengewone collectie natuurdrukken. De term 
‘natuurdruk’ staat voor een geheel aan technieken die een directe afdruk maakt van bla-
deren en bloemen.

De bibliotheek van de Koninklijke Belgische Botanische Vereniging (KBBV) is sinds 
de stichting in 1862 gehuisvest in de Plantentuin. Deze rijke collectie bevat momenteel 
ongeveer 1.500 tijdschrifttitels en bijna 6.700 monografieën en is uitsluitend verworven 
door ruil met de publicaties van de Vereniging, namelijk de Bulletin de la Société Royale 
de Botanique de Belgique (1862-1989), de Mémoires de la Société Royale de Botanique 
de Belgique (1963-1990), en de Belgian Journal of Botany (1990-2009). Sinds 2010 publi-
ceert de KBBV, samen met Plantentuin Meise het internationaal plantkundig tijdschrift 
Plant Ecology and Evolution.

Portretten en foto’s
Een collectie van ongeveer 1.000 portretten werd aangelegd in het begin van de twin-
tigste eeuw en omvat originele foto’s, gravures en gedrukte afbeeldingen van plantkun-
digen uit de hele wereld, alsook groepsfoto’s genomen tijdens internationale botanische 
congressen.

De bibliotheek  
en de archieven
De plantenwereld in woord en beeld
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Een groot deel van deze portretten werd destijds op karton onder glas gemonteerd 
om de muren te versieren van de bibliotheek van de voormalige Rijksplantentuin.

Daarnaast bevatten de collecties een groot aantal fotografische documenten in ver-
schillende vormen (dia’s, afgedrukte foto’s op papier, negatieven, glasplaten en digitale 
beelden), over verschillende onderwerpen (planten, landschappen, geschiedenis van de 
tuin).

Een bijzondere collectie glasplaatnegatieven met ongeveer 2.500 beelden van ge-
bouwen, tuinen, serres, levende planten en herbariumspecimens illustreert de lange en 
rijke geschiedenis van de Plantentuin, en werd recent gedigitaliseerd en is online be-
schikbaar.

Een eerste reeks glasnegatieven dateert uit de periode 1880-1930 en toont hoofdza-
kelijk gebouwen, tuinen, serres, levende planten en herbariumspecimens uit de collecties 
die zich bevinden op de voormalige site van de tuin in Brussel. Er zijn nog twee andere 
kavels. Eén ervan omvat ongeveer 270 foto’s van het landschap, de flora en de vegetatie 
in België, genomen door Jean Massart (1865-1925) en Charles Bommer (1866-1938), pi-
oniers van de natuurbescherming in België, waarschijnlijk naar aanleiding van de grote 
fotografische campagne van 1904 tot 1911. 

Het laatste lot glasplaatnegatieven bevat 160 platen met afbeeldingen van de natuur 
en het dagelijkse leven in Afrika tijdens de koloniale periode. De meeste zijn afkomstig 
van de expedities die de apotheker en verzamelaar Albert-Louis Sapin (1869-1914) tussen 
1902 en 1914 leidde in de Democratische Republiek Congo, Sierra Leone en Guinee op 
verzoek van de Belgische regering.

Brendel-modellen
De Plantentuin bezit ongeveer 150 Brendel-modellen, genoemd naar de familie van hun 
makers die tussen 1866 en 1927 actief waren. Het zijn getrouwe en vergrote reproduc-
ties van planten in de vorm van modellen. Gewijd aan het onderwijs van plantkunde en 
mycologie, zijn ze vaak gedeeltelijk demonteerbaar. Zij maken een betere visualisatie 
mogelijk van de buitenkant en de binnenkant van de plant en een betere observatie van 
hun organen en een beter begrip van hun functies. Ze dateren van het einde van de ne-
gentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw. Deze modellen zijn gemaakt van 
papier maché, hout, canvas en andere materialen.

Archieven
De archieven van de Plantentuin gaan terug tot diep in de negentiende eeuw. Ze vormen 
een schat aan informatie voor zowel plantkundig als geschiedkundig onderzoek. Naast 
papieren documenten en brieven bevat het archief collecties zoals foto’s, glasnegatieven 
en veldnotities.

De archieven geven inzicht in hoe in de negentiende en twintigste eeuw aan we-
tenschap werd gedaan, hoe concepten zich verspreidden, en in welke mate wetenschap-
pelijke instellingen verweven waren met de politieke wereld. Verder bieden ze toegang 
tot belangrijke en vaak over het hoofd geziene informatie en helpen ze onderzoekers uit 
verschillende plantkundige disciplines in België en elders in de wereld.

Botanische illustraties
Botanisch tekenen vormt een integraal deel van taxonomische studies en de Plantentuin 
heeft hierin een lange traditie. Illustraties stellen wetenschappers in staat waarnemingen 
te registreren, met elkaar te vergelijken en kennis over te dragen. Botanische tekeningen 
maken is een ambacht dat bijzondere technieken, kennis en nauwgezetheid vergt. De 
traditie van het botanisch tekenen, die in het begin van de twintigste eeuw door Hélène 
Durand in de Plantentuin werd ingevoerd, is vandaag nog springlevend. De Plantentuin 
heeft een team van toegewijde illustratoren dat zeer nauw samenwerkt met de weten-

schappers. Zij maken elk in hun eigen stijl tijdloze afbeeldingen van wereldklasse, een 
echte samensmelting van kunst en wetenschap. Hun afbeeldingen worden opgenomen 
in de wetenschappelijke publicaties van de Plantentuin. 

In de loop der jaren heeft de bibliotheek een belangrijke collectie van meer dan 
20.000 platen opgebouwd, waarvan de schoonheid de grenzen van tijd, wetenschap en 
cultuur overstijgt. De oude boeken en de kastjes van de iconotheek huisvesten duizen-
den houtsnedes, kopergravures, lithografieën, chromolithografieën, alsook natuurdrukken, 
originele tekeningen en aquarellen. Vaak wachten deze prachtige afbeeldingen nog op 
gebruikt in publikaties, op tentoonstellingspanelen en websites. 

Vandaag heeft Plantentuin Meise nog vier botanische illustratoren in dienst. Zij leve-
ren de noodzakelijke pentekeningen of aquarellen om het werk van de wetenschappers te 
verduidelijken. Een botanische tekening kan immers de nuances, nodig voor een goede 
determinatie perfect weergeven, beter dan een foto dat doet.   
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In de Plantentuin vind de bezoeker tal van kunstwerken. Een aantal bronzen beelden is 
afkomstig uit de Brusselse Kruidtuin. Ze werden vanaf 1938 mee verhuisd met de plan-
ten en het herbarium. Oorspronkelijk werkten beroemde bronsgieters als Constantin 
Meunier en Charles Van der Stappen aan een reeks van 52 beelden die de Kruidtuin 
tussen 1894 en 1898 aankleedde. De opdracht was om planten en natuurelementen te 
verpersoonlijken. Zij waren van de hand van beeldhouwers van die tijd. In Meise kan je 
volgende beelden uit die reeks aantreffen: De tijd van Charles Van der Stappen, De roos 
van Josuë Dupon, De nacht van Egide Rombaux, De wilde wingerd van Louis Mast en De 
dag van Louis-Hnery Devillez.

Sinds 1953 bevindt zich in de Plantentuin het kunstwerk De Vruchtbaarheid van 
beeldhouwer Henri Lenaerts (1923-2006), in de volksmond de ‘Zittende Boerin’ genoemd. 
Lenaerts had een speciale band met Meise, aangezien hij hier samen met Rik Poot een 
atelier inrichtte. Het betreft een bronzen beeld van een boerin die gezeten is op een stoel 
met tussen de poten taferelen uit het boerenleven: aan westzijde een paard en een koe, 
aan oostzijde werkende boerinnen en aan zuidzijde een boer met een zeis.

De kunstcollectie
Sculpturen in het park

Het beeld werd aangekocht door de Belgische staat; het zou hier gaan om de eerste 
nationale kunstaankoop die niet in een museum werd tentoongesteld maar te midden 
van de bevolking. Het bronzen beeld werd in 1953 geplaatst door Herman Teirlinck (1879-
1967). In de jaren 1980 werden nog de beelden De vorser en De menselijke bestemming 
uit Lenaerts latere periode in de Plantentuin geplaatst. 

Door de vele kunsttentoonstellingen die de Plantentuin de jongste decennia orga-
niseerde, kwam via schenking een veertigtal kunstwerken van minder bekende kunste-
naars in het bezit van de Plantentuin. Sculpturen worden steevast in de tuin opgesteld, 
de andere hangen in het Herbariumgebouw en het Kasteel. 

Vermeldenswaardig zijn enkele schilderijen van Edwin Ganz (1871-1948). Deze Zwit-
sers-Belgische kunstschilder was gespecialiseerd in militaria en paarden. Omdat hij be-
kend stond bij de koninklijke familie mocht hij de paarden uit de koninklijke stallingen 
schilderen. Zo kwam hij in het domein van Bouchout terecht, toen nog koninklijk domein, 
waar de rijdieren van koningin Maria Hendrika en princes Clementina werden verzorgd. 
De prachtige natuur van het domein zou hem tot vele landschapsschilderingen inspire-
ren, vaak met volkse figuren en het Brabants trekpaard erin verwerkt. In de periode na 
het overlijden van Keizerin Charlotte, mocht hij gratis in het domein wonen en na vele 
omzwervingen keerde hij er terug en leefde teruggetrokken op een zolderkamertje boven 
de Oranjerie tot aan zijn dood.
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Levende collecties 
in openlucht
Varieteit in alle seizoenen

De enorme buitencollecties van Plantentuin Meise omvatten bijna 8.000 verschillende 
soorten planten en zijn verspreid over verschillende collecties: systematische (Cronquist-
tuin, Dahlgrenarboretum, naaldbomen-, eiken-, botanische rozen- en rododendroncollec-
tie), horticulturele (magnolia’s, hortensia’s, Aziatische esdoorns, bamboes, pioenen, ...) en 
thematische (geneeskrachtige planten, oranjerieplanten, culinaire planten, winterbloeiers, 

...). 
Het domein herbergt een van de belangrijkste bomencollecties van het land. Naast 

Fagaceae (met onder meer berken, beuken en eiken) zijn de families Pinaceae (sparren, 
zilversparren en dennen), Sapindaceae (esdoorns, paardenkastanjes) en Tiliaceae (lindes) 
sterk vertegenwoordigd.

Een wandeling in het domein van Bouchout leidt de bezoeker van van de ene col-
lectie naar de andere tuin. Teveel om op te noemen, maar toch enkele hoogtepunten op 
een rijtje. 

Rozentuin 1  
Plantentuin Meise zet de botanische roos in het spotlicht. De rozen zijn volgens ver-
wantschap aangeplant in een landschappelijke rozentuin ontworpen als twee verweven 
spiralen. Recent DNA-onderzoek leverde de informatie voor deze unieke aanpak. Met 
meer dan 100 verschillende botanische soorten vormt dit één van de belangrijkste ro-
zencollecties ter wereld. 

Bezoekers volgen de spiralen en leren hoe wilde rozensoorten vanuit Azië naar Ame-
rika en Europa migreerden. Met die wilde rozen is de mens aan het kruisen gegaan en zo 
werd de tuinroos geboren. 

Aan de buitenkant van de tuin staat een beperkte selectie van cultuurvariëteiten die 
de geschiedenis van de rozenteelt in een notendop weergeeft. Het zijn vooral selecties 
van Belgische makelij. Om de wilde rozen in bloei te zien is juni de beste periode; de 
rozenbottels zijn dan weer prachtig in de herfst. De cultuurvariëteiten bloeien heel de 
zomer lang.

Rododendronbos 2
In dit bos, tussen de Rozentuin en de Oranjerievijver, bloeien tussen maart en juni meer 
dan 300 wilde soorten rododendrons en cultuurvariëteiten. Ook de zogeheten ‘Harde 
Gentse azalea’s’, een groep rododendrons uit de hoogtijperiode van Belgische horticul-
tuur, hebben hier hun plaats. 

Voor veel rododendrons is dit bos een prima plek. Sommige bladhoudende soorten 
zijn gevoelig voor vorst, en hier zijn ze beter beschut tegen de kou. Bladverliezende soor-
ten, die slecht tegen felle zon kunnen, vinden hier dan weer schaduw. 

Tal van andere zuurminnende struiken en kleinere bomen met hoge sierwaarde, 
soms vorstgevoelig, vullen de verzameling aan. Gemaaide paadjes geven een wilde touch 
aan dit sprookjesbos. De mooie lichtinval zorgt voor extra magie.
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Naaldbomen 5
Tussen Jachtpaviljoen en Balatkas staat een collectie van naaldbomen gegroepeerd per 
familie en geslacht. Het overgrote deel werd aangeplant in de vorige eeuw en zijn intus-
sen mooie volwassen bomen. Je ontdekt er meer dan 250, zowel botanische soorten als 
cultivars. Ze dragen dennenappels, sparren- of cederkegels in alle formaten. Een van de 
blikvangers is Wollemia nobilis, een tot in 1994 uitgestorven gewaande boomsoort uit 
Australië.

Middeleeuwse tuin 5
In de middeleeuwen hadden alleen kloosters en kastelen een aangelegde tuin. Die werd 
gewoonlijk omringd door een muur of haag om ongewenste indringers en felle weer-
sinvloeden buiten te houden. De structuur was praktisch en overzichtelijk: vierkante of 
rechthoekige kweekbedden met paden ertussen. De planten waren gegroepeerd volgens 
gebruik: eetbare planten, nutsplanten, geneeskrachtige planten en kruiden. Deze tuinen 
waren de voorlopers van de botanische tuinen.

De Middeleeuwse Tuin, vlakbij de ingang van de Plantentuin, werd in 2020 aange-
legd als knipoog naar dit verre verleden. 

Magnolia’s 3
De vroegbloeiende magnolia’s in de ruime omgeving van het Plantenpaleis, in het Dahl-
grenarboretum en in het Rododendronbos geven de aftrap van de lente. Vele soorten 
bloeien al eind maart, nog voor er bladeren aan de bomen staan. Sommige planten produ-
ceren grote sierlijke bloemen, andere dan weer kleine of heerlijk geurende. Laatbloeiende 
magnolia’s tonen zich enkele maanden later. Deze bloeien pas nadat ze in blad staan.

De Plantentuin bezit een collectie van tientallen wilde magnolia’s en cultuurvari-
eteiten met prachtige namen als komkommermagnolia (Magnolia acuminata), regen-
schermmagnolia (Magnolia tripetala) of leliebloemmagnolia (Magnolia liliiflora). De gele 
magnolia’s ontbreken niet en zijn te ontdekken achter het Plantenpaleis.

Oranjerieplanten 4
De Plantentuin kent een lange traditie in het kweken van oranjerieplanten. Meer dan 150 
van deze planten die ‘s winters binnen en ‘s zomers buiten staan, maken al decennialang 
deel uit van de collectie. In de negentiende eeuw werden speciale gebouwen opgetrokken 
voor het overwinteren van deze planten. Ze werken ‘oranjerie’ genoemd, naar de oran-
jeboom of sinaasappel. De Plantentuin heeft een uitgebreide verzameling citrusplanten, 
palmbomen en vele andere mediterrane of subtropische planten. Sommigen zijn al meer 
dan 100 jaar oud.  

De tuiniers verzorgen en verhuizen deze schoonheden met veel geduld en vakman-
schap. Half mei gaat alles naar buiten, en half oktober weer naar binnen. De kuipen 
worden in de tuin zelf vervaardigd uit geacetyleerd hout, een duurzaam en ecologisch 
materiaal.
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Geneeskrachtige planten 8
In deze besloten tuin midden in het Dahlgrenarboretum, staan tientallen soorten planten 
die geneeskrachtige stoffen leveren, van hoestsiroop tot geneesmiddelen tegen kanker. 
300 soorten planten groeien er, gegroepeerd per kwaal. Let op, geneeskrachtige planten 
zijn vaak giftig.

Esdoorns 9 
Hoewel het Aziatische thema centraal staat, kan je in Meise een 60-tal esdoorns van over 
de hele wereld vinden. De esdoorns zijn te bewonderen tussen Ingang Meise-dorp en de 
Rozentuin. Naast de uitgebreide collectie van cultuurvariëteiten van de Japanse esdoorn 
(Acer palmatum), vinden enkele botanische zeldzaamheden zoals de Japanse rode es-
doorn (Acer pycnanthum) hier hun plaats. De suikeresdoorn (Acer saccharum) kreeg een 
speciaal plekje. Deze boom vloog mee met de eerste transatlantische vlucht van Montreal 
naar Brussel in 1958 en Trans-Canada Air Lines schonk deze boom aan de Plantentuin. 

Esdoorns bieden een diversiteit aan bladvormen, bast (slangebastesdoorn) en vruch-
ten en bieden in in de herfst prachtige verkleuringen. 

Hortensia’s 6  
Elke plantenliefhebber kent ze wel, die bollen in pastelkleuren: zachtblauw, rose of wit. 
De collectie Hydrangea’s, beter gekend als hortensia’s staan onder de bomen vlakbij de 
Rozentuin. 

De nadruk ligt op bolhortensia’s (Hydrangea macrophylla), met 120 cutuurvariëteiten, 
waaronder tal van Belgische selecties. Verder ontdek je hier pluimhortensia’s (H. panicu-
lata), eikenbladhortensia’s (H. quercifolia) en schermhortensia’s (H. serrata). 

De aanwezigheid van enkele botanisch interessante soorten zoals H. longipes en H. 
sargentiana maakt deze collectie zeer de moeite waard. De hortensia die in de negentien-
de eeuw begon als kamerplant is vandaag weer in opmars als tuinplant.

Geuren- en kleurentuin 7 
In deze omhaagde tuin, niet ver van ingang Keizerin Charlotte, groeien planten waaruit 
geur- en kleurstoffen gewonnen worden. Soorten als jasmijn of roos zijn klassiekers op 
dit vlak, maar deze tuin toont ook wortel, wede of lievevrouwebedstro. Planten dienen 
vaak als kleurstof in voeding en de duurste aroma’s zijn plantaardig. Op een herfstdag 
geurt de tunnel van Cercidiphyllum japonicum naar vers gebakken koekjes. In april geurt 
zelfs de haag. 
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natuur voorkomen. Dit arboretum biedt het hele jaar spektakel: van de bloei in de lente, 
de schaduw in de zomer, de prachtige vruchten en herfstverkleuring in het najaar en de 
schitterende schors en twijgen in de winter.

Cronquisttuin
De Cronquisttuin geeft overzichtelijke kijk op de buitengewone diversiteit van de kruidige 
bloemplanten. Om en bij de 1.300 planten staan er per familie gerangschikt volgens de 
twintigste-eeuwse wetenschappelijke inzichten van twee plantkundigen, de Amerikaan 
Arthur Cronquist en de Rus Armen Takhtajan. 

In het voorjaar en in de zomerperiode staan de de meeste planten rijkelijk in bloei. 
In de herfst zijn asters en andere laatbloeiers de blikvangers. De negentiende-eeuwse 
sierlijke Balatkas maakt het geheel af.

Eiken 10

In België zijn er twee inheemse eikensoorten in de natuur, de zomer- en de wintereik.  
Wereldwijd zijn er vermoedelijk meer dan 500 soorten eiken.

De eikencollectie, naast de Rozentuin, toont aan de hand van een 100-tal soorten 
de enorme verscheidenheid binnen het geslacht Quercus. De eiken zijn hier als solitair 
aangeplant en gegroepeerd volgens verwantschappen. De aanwezigheid van enkele be-
dreigde soorten zorgt ervoor dat deze collectie internationaal aanzien geniet. 

De herfst biedt spektakel: prachtige herfstkleuren, eikels en bladeren in vele vormen 
en zelfs wintergroene eiken. 

Dendrologische schatkamer 11

De Dendrologische Schatkamer, een bijzonder stukje arboretum, ligt wat afgelegen tus-
sen Wild Meise en de Rozentuin. Het staat vol met dendrologische rariteiten, zeldzame 
boomsoorten zeg maar. Deze locatie was voorheen een boomkwekerij en door het gericht 
verwijderen en behouden van enkele bomen werden tuinkamers gecreëerd met een eigen 
microklimaat. Daardoor is het een perfecte groeiplaats voor o.a. de sporenboom (Tetra-
centron sinense) en de wielvleugelnoot (Cyclocarya paliurus).

Dahlgrenarboretum
In het uitgestrekte Dahlgrenarboretum, tussen het kasteel en de Balatkas, vind je een 
systematische collectie van houtige bloemplanten; bomen en struiken uit alle families.

Het grondplan van dit arboretum is de classificatie van de Zweedse plantkundige 
Rolf Dahlgren uit 1980. De berken-, de esdoorn- of de wilgenfamilie zijn goed herkenbaar. 
In het Dahlgrenarboretum zijn vooral botanische soorten aangeplant zoals ze in de wilde 
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Bloementheater
In het Bloementheater naast de Oranjerie kan je genieten van honderden cultuurvarië-
teiten en hun wilde voorouders. De cast zijn vooral vaste planten, die elk op hun beurt 
doorheen het jaar voor een climax zorgen. Camelia’s zijn de protagonisten vlak na de 
winter. Met meer dan 150 verschillende variëteiten lokken de pioenen in het voorjaar 
een staande ovatie uit. Rozen vullen het toneel in de zomer en sedums zorgen voor een 
laatste act in de herfst. Daarnaast zijn half winterharde planten uit een mediterraan of 
subtropisch klimaat goed vertegenwoordigd. Andere planten werden dan weer gekozen 
voor hun opvallende geur of kleur, zodat het spektakel het hele jaar blijft duren.

Bloeiende sierheesters
Plantentuin Meise heeft een uitgebreide verzameling van houtige soorten, bestaande uit 
voornamelijk sierheesters. Ze staan in een lange border langs de weg achter het Planten-
paleis. Een deel van deze planten, afkomstig van de vorige locatie van de Plantentuin in 
Brussel, werd bij de verhuis in 1940 hier aangeplant. In de lente valt de bloei van toverha-
zelaars (Hamamelis), boerenjasmijn (Philadelphus) en Chinees klokje (Forsythia) op. In de 
herfst trekken de vruchten van de kardinaalsmuts (Euonymus), de prachtbes (Callicarpa) 
en de Japanse kwee (Chaenomeles) de aandacht. Culinaire tuin

De voormalige ommuurde moestuin van het kasteel van Meise, achter de Oranjerie, werd 
oorspronkelijk rond 1818 aangelegd. Meer dan honderd jaar lang leverde hij groenten, snij-
bloemen en kruiden voor de adellijke familie die hier woonde. Sinds 2021 is hij opnieuw 
ingericht als Culinaire Tuin.

De bezoeker maakt kennis met wat er in de loop van de geschiedenis in onze streken 
gegeten werd – van de tijd van de jagers-verzamelaars tot nu. Een deel van de tuin is 
gewijd aan de Vlaamse eetcultuur: waarom België het land van bier en frietjes geworden 
zijn, of hoe witloof en spruitjes van hieruit de wereld veroverden.

Deze tuin wil stimuleren en inspireren om zelf groenten en kruiden te kweken, zelfs 
al heb je thuis enkel een balkon of terras. De Culinaire Tuin doet ook dienst als gemeen-
schapstuin: scholen en groepen kunnen er zelf komen leren tuinieren of zelfs koken in 
de buitenkeuken.

Bostuin
De charmante bostuin vind je vlak bij het Jachtpaviljoen. Onder een kruinlaag van lorken 
(Larix) en dennen (Pinus) wordt een ideaal klimaat gecreëerd voor schaduwminnende 
bosplanten. In de struiklaag staan heel wat rododendrons. Een heuse blikvanger in het 
voorjaar is het oriëntaals komkommerkruid (Trachystemon orientalis), een minder beken-
de plant, maar een uitstekende bodembedekker in schaduwrijke tuinen. 
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Wintertuin
Zoals de naam doet vermoeden, valt hier tijdens de winter op elk moment iets te bele-
ven. Van januari tot maart bloeien de verschillende cultuurvariëteiten van Hamamelis x 
intermedia (toverhazelaar). Deze bloeien op het naakte hout met gele, oranje, bruin- tot 
koperrode, hangende, spinachtige trosjes bloemen. Andere blikvangers zijn de bloei van 
de papierstruik (Edgeworthia chrysantha ‘Grandiflora’) en de heerlijk geurende winter-
kamperfoelie (Lonicera fragrantissima). De onderbeplanting met rondbladige cyclamen 
(Cyclamen coum) zorgt voor een waar kleurenspektakel. 

Kasteeltuin
De kasteeltuin uit 2021 is ontworpen als een hedendaagse interpretatie van de Franse 
tuinstijl. Die werd voor het eerst op grote schaal toegepast in de tuinen van het paleis 
van Versailles, halverwege de zeventiende eeuw. Van daaruit verspreidde hij zich over 
Europa. Ook het kasteel van Bouchout kreeg ooit een Franse tuin, maar die is niet be-
waard gebleven. 

De Franse stijl is erg formeel, met veel strakke lijnen en geometrische patronen. 
Typisch zijn de parterres: kweekbedden met kortgeschoren hagen die samen sierlijke 
motieven vormen. Door toevoeging van bolgewassen en enkele wintergroene planten 
blijft deze tuin het hele jaar door aantrekkelijk. Tuinen in Franse stijl zijn erg intensief en 
duur in het onderhoud. Ze waren vooral bedoeld om indruk te maken.

De collecties in de kassen omvatten bijna 10.000 plantensoorten uit alle tropische, subtro-
pische en warm gematigde gebieden van de wereld, waarvan tien procent in geen enkele 
andere plantentuin ter wereld aanwezig is. De publiekskassen van het Plantenpaleis laten 
de bezoeker kennismaken met het tropisch regenwoud, over savanne tot de woestijn. 

Daarnaast is er een aantal onderzoeks- en bewaarkassen waarin zeer diverse collec-
ties zijn ondergebracht. Deze zijn niet toegankelijk voor het publiek. Pareltjes zijn onder 
andere één van de grootste collecties van tropische vertegenwoordigers van de koffiefa-
milie (Rubiaceae) en een collectie succulente wolfsmelkplanten (Euphorbia) met enorm 
veel bedreigde soorten. Een aantal planten uit de collectie onder glas trekt bijzondere 
aandacht van het publiek: hier enkele van de topstukken.

Reuzenaronskelk
De meest beruchte plant is wellicht de reuzenaronskelk (Amorphophallus titanum). Als ze 
in bloei komt vormt ze een bloeiwijze van 1,5 tot soms meer dan 3 meter hoog, meteen de 
grootste onvertakte bloeiwijze van alle planten. De bloei duurt slechts een paar dagen en 
het komt er op aan om er op het juiste moment bij te zijn. Amorphophallus titanum groeit 
in het wild alleen in de regenwouden van Sumatra. De bloeiende planten verspreiden de 
geur van rottend vlees die bestuivende insecten aantrekt.

De Plantentuin Meise bezit meerdere volwassen exemplaren, die afwisselend bloei-
en. Zo is er geregeld een bloeiend exemplaar te zien. De kas van het Antropogeen Bioom 
in het Plantenpaleis biedt de planten de juiste groeiomstandigheden.

Collecties onder glas
Van het regenwoud door de savanne tot in de woestijn

Levend en immaterieel erfgoed
In Plantentuin Meise groeit een heel aantal historische bomen met 
een grote natuur- en erfgoedwaarde, onder meer twee monumentale 
kastanjes (Castanea sativa) van rond het jaar 1800. Van minstens 45 
boomsoorten heeft Plantentuin Meise het grootste of dikste exem-
plaren van België. In de serres groeit een Oostkaapse broodboom 
(Encephalartos altensteinii) van meer dan 300 jaar oud en de moeder 
aller vrouwentongen (Sansevieria trifasciata ‘Laurentii’) die door een 
ontdekkingsreiziger uit Congo werd meegebracht.
Sinds 1851 worden in ons land jaarlijks reuzenwaterlelies gekweekt. 
Na Groot-Brittannië was België het eerste land waar dat lukte buiten 
het oorsprongsgebied. 
Reuzenwaterlelies opkweken en tot bloei brengen vergt een uitgebreid 
gamma van technieken: het juiste substraat aanmaken, de zaden on-
der de juiste omstandigheden bewaren, de bloemen handmatig bestui-
ven... Dat vakmanschap is zo bijzonder dat het als immaterieel erfgoed 
wordt beschouwd.
Plantentuin Meise beheert een van de grootste collecties levende 
planten van Europa. Die zijn niet alleen een aantrekkingspool voor be-
zoekers uit alle windstreken, maar vormen een horticultureel en we-
tenschappelijk instrument van wereldformaat. Van de 18.000 soorten 
die de Plantentuin koestert bevinden zich 8.000 in openlucht, voor de 
10.000 soorten, afkomstig uit de (sub)tropische gebieden op aarde, 
werden serres gebouwd. Deze collecties kunnen enkel bewaard wor-
den onder glas. De zadenbank is een levende collectie, waar duizenden 
plantensoorten bewaard worden in de vorm van hun levende zaden. 
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van nature enkel voor in een vallei op de grens van de Democratische Republiek Congo 
en Angola. De Laurentpalmvaren werd in 1902 ontdekt door een medewerker van de 
toenmalige Plantentuin. De  zeven nu volwassen bomen werden opgekweekt uit zaden 
die in de jaren 1930 en 1950 werden meegebracht uit Congo. In de jaren 1990 kwamen 
de planten voor het eerst in bloei. De kegels werden bestoven zodat zaden van deze soort 
konden verdeeld worden naar andere botanische tuinen wereldwijd. 

Oostkaapse broodboom 
In één van de collectiekassen, momenteel niet voor het publiek toegankelijk, staat de oud-
ste plant van de Plantentuin: een vrouwelijk exemplaar van de Oostkaapse broodboom 
(Encephalartos altensteinii) van meer dan 300 jaar oud. De toenmalige Plantentuin ver-
wierf de plant tussen 1826 en 1842. In die periode werden planten van deze soort uit de 
Kaap gebruikt als ballast in scheepsruimen van de Nederlandse Verenigde Oost-Indische 
Compagnie. Verschillende Europese botanische tuinen verwierven zo enkele planten. 
Deze planten behoren tot de oudste in Europa, het zijn unieke erfgoedstukken vergelijk-
baar met een schilderij van Rubens, Vermeer of Rembrandt, tijdgenoten van deze planten.

Naast topstukken zijn er nog heel wat andere belangrijke en omvangrijke collecties 
onder glas. 

Reuzenwaterlelies
In de kas van de Tropische Draslanden in het Plantenpaleis trekken de reuzenwaterlelies 
op de vijver meteen de aandacht. Victoria cruziana heeft grote drijvende bladeren met 
opstaande randen. De lucht in en tussen de ribben onderaan het blad zorgt voor een 
enorm drijfvermogen: het kan tot 40 kilo dragen.Tijdens de zomer zijn de bladeren door-
gaans tussen de één en twee meter diameter. Op dat moment worden jaarlijks fotoshoots 
gehouden van baby’s op de bladeren van de reuzenwaterlelie.

De reuzenwaterlelies worden al meer dan honderd jaar in de Plantentuin gekweekt. 
Vanaf eind september sterven de bladeren af. In de winter is de vijver leeg. In februari 
zaaien de tuiniers nieuwe planten, zodat die in de lente weer bladeren hebben. 

Palmvarens
Palmvarens (Cycadales) zijn varens noch palmen. Deze groep planten met grote veervor-
mige bladeren, draagt kegels en is al meer dan 300 miljoen jaar op de aarde aanwezig.

In de kas van het Tropisch Regenwoud van het Plantenpaleis kom je de Laurent-
palmvaren (Encephalartos laurentianus) tegen. Deze in het wild bedreigde soort komt 

bijschrift

bijschrift

bijschrift



3332 PLANTENTUIN MEISE

Tropische houtachtigen
De collectie tropische bomen, struiken en klimplanten in het Plantenpaleis is wereldver-
maard en wordt veelvuldig gebruikt voor wetenschappelijke studies. In de collectie van 
Meise zijn een aantal uitzonderlijke soorten aanwezig. Clavija cauliflora bijvoorbeeld, een 
lid van de sleutelbloemfamilie dat enkel in Colombia voorkomt. De plant werd in 1984 
door een medewerkers meegebracht en toen de plant in 2008 in bloei kwam bleek dit 
het enige gekende vrouwelijke exemplaar in collectie te zijn van deze soort.

Ook de palmencollectie is het vernoemen waard. De collectie van Meise telt meer 
dan 140  verschillende soorten uit bijna alle subgroepen van de familie en behoort hier-
mee tot de rijkste palmencollecties van Europa. Bij het binnenkomen van het Plantenpa-
leis vallen ze meteen op, maar ze zijn in bijna alle andere kassen te vinden.

Bananen en andere reuzenkruiden
De bekendste leden van de gemberorde (Zingiberales), zijn de families van de bananen, 
heliconia’s en gembers. Ze komen voor in de vochtige tropen en subtropen. Het zijn reu-
zenkruiden omdat ze niet houtig worden en toch de afmetingen van een boom kunnen 
bereiken. Door hun snelle groei vullen ze zeer vlug open ruimtes in het regenwoud.  

De banaan (Musa) vormt het belangrijkste geslacht van de bananenfamilie (Mu-
saceae). Bananen zijn onmisbaar in de lokale en internationale economie, als voedsel-
bron of voor vezels. Plantentuin Meise heeft een collectie van ongeveer 20 verschillende 
soorten, die wordt uitgebouwd door onderzoekers van Plantentuin Meise en de KU Leu-
ven. Het onderzoek focust zich op de studie van genetische oorsprong van gecultiveerde 
bananen. 

De spiraalgemberfamilie (Costaceae), met als belangrijkste geslacht Costus, vormt 
eveneens een belangrijke wetenschappelijke collectie van de Plantentuin, met meer dan 
40 verschillende soorten. Reuzenkruiden als deze kom je doorheen het Plantenpaleis 
tegen, maar zeker in de kas van het tropische regenwoud. In de kas van het Antropogeen 
Bioom groeien de economisch belangrijke soorten.

Koffiefamilie
In de Plantentuin wordt de koffiefamilie (Rubiaceae) reeds meer dan 100 jaar bestudeerd. 
Tijdens expedities wereldwijd werden zaden en jonge planten verzameld.

Met meer dan 300 verschillende soorten behoort de collectie tot de omvangrijkste 
levende Rubiaceaecollecties wereldwijd. Vers bladmateriaal, hout, bloemen en vruchten 
worden continu gesampled voor wetenschappelijk onderzoek. 

Het geslacht koffie zelf (Coffea) telt 110 wilde soorten. Ze komen uit tropisch Afri-
ka, Madagaskar en de Mascarenes. Van de soort Coffea arabica (arabicakoffie)), Coffea 
canephora (robustakoffie) en hun nauwe verwanten bezit Plantentuin Meise een groot 
aantal wilde planten. Deze zijn van groot belang voor het ontwikkelen van toekomstbe-
stendige variëteiten. 

Naast Coffea zijn vele andere houtachtige Rubiaceae vertegenwoordigd in de col-
lectie van Plantentuin Meise. Ze zijn te vinden in de kassen van het Tropisch Regenwoud, 
Tropische Draslanden, Moesson en Savanne.
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Centraal-Afrikaanse regenwoudplanten
Sinds het einde van de negentiende eeuw doet de Plantentuin onderzoek naar de plan-
tengroei van Centraal-Afrika, met name in DR Congo, Rwanda en Burundi. Hiermee groei-
de de voormalige Nationale Plantentuin van België uit tot het wereldcentrum inzake 
botanische kennis uit deze regio. 

In de twintigste eeuw werden talloze zaden en jonge planten meegebracht vanop 
expedities in deze regio waardoor een unieke collectie Centraal-Afrikaanse planten werd 
uitgebouwd in de kassen. Een groot deel van deze soorten is buiten het oorsprongsgebied 
zelden te vinden in botanische tuinen. Daardoor is de collectie van Plantentuin Meise met 
600 verschillende soorten uit deze regio uniek en wereldvermaard. 

In 2017 werd de collectie Centraal-Afrikaanse regenwoudplanten uitgeplant in de 
oostelijke hoek van de Tropische Regenwoudkas van het Plantenpaleis. De wetenschap-
pelijke naam van een plant is essentieel bij de overdracht van kennis in wetenschappelijke 
literatuur, maar lokale namen zijn zeer belangrijk voor kennisoverdracht voor de lokale 
bevolking. Daarom werd op ruim één derde van de planten in deze kas labels met lokale 
naamgeving toegevoegd. Zo heet Brillantaisia owariensis in het Kikongo: lemba lemba, 
hetgeen ‘rustig rustig’ betekent. De bladeren van deze plant worden lokaal gebruikt voor 
hun kalmerende werking. 

Epifyten
Epifyten zijn planten die op andere planten, voornamelijk bomen, groeien zonder schade 
te berokkenen aan de gastboom. De diversiteit aan epifyten is enorm, gaande van mi-
croscopische algen en mossen tot hele bomen en struiken die op andere bomen groeien. 

De belangrijkste epifytencollecties in Plantentuin Meise zijn orchideeën, bromelia’s, 
aronskelkachtigen, cactussen, peperomia’s, hoya’s en vertegenwoordigers van de Acant-
hus- en Gesneriafamilie. Doordat elke soort specifieke eisen stelt aan het klimaat, worden 
de epifytencollecties in verschillende serres gehouden die qua temperatuur en droogte 
verschillen. 

In het Plantenpaleis staan meer dan 450 verschillende soorten uit de rijke tropi-
sche epifytencollectie bewonderen. Via een avonturenpad op hoogte kan de bezoeker 
de kunstmatige boomkruinen boordevol kleurrijke en bijzondere epifyten bewonderen. 

Carnivoren en mierenplanten
Carnivore of vleesetende planten hebben aangepaste bladeren of andere organen waar-
mee ze insecten vangen. Plantentuin Meise huisvest een zeer diverse collectie carnivore 
planten met een focus op Nepenthes en Pinguicula, beide bestaand uit 70 verschillende 
soorten. Nepenthes zijn Aziatische bekerplanten die vaak een zeer specifiek habitat en 
klimaat verkiezen. Velen zijn zeldzaam of bedreigd. Het geslacht Pinguicula of vetblad 
is doorgaans weinig vertegenwoordigd in botanische tuinen. Naast de Europese, bezit 
de Plantentuin 26 verschillende soorten van Centraal-Amerikaanse vertegenwoordigers 
van dit geslacht.

Andere planten vangen geen levende diertjes maar voorzien in een woonplaats voor 
dieren. Mierenplanten bijvoorbeeld, maken schuilplaatsen of opgezwollen stengels met 
een netwerk van gangen die een hele mierenkolonie kunnen huisvesten. In ruil daarvoor 
beschermen de mieren hun woongelegenheid en haalt de plant nutriënten uit het afval 
en uitwerpselen van de mieren. De collectie mierenplanten van Plantentuin Meise omvat 
vooral soorten uit de geslachten Myrmecodium, Hydnophytum, Lecanoperis en Dischidia. 
Je kan ze bekijken in het Plantenpaleis, in het Tropisch Regenwoud.
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Succulenten
In (tijdelijk) droge gebieden wereldwijd slaan veel planten water op in hun organen om 
droge periodes te overbruggen. Zulke planten hebben een verdikte, vlezige stengel of 
bladeren en heten succulenten. 

De Plantentuin bezit een zeer rijke historische collectie succulenten uit alle uithoe-
ken van de wereld met heel veel cactussoorten. Ook vandaag groeit deze collectie nog 
sterk. Veel van deze planten zijn in het wild bedreigd door vernietiging van hun habitat 
of door verzamelen. Ze groeien bovendien vaak zeer traag. Succulenten krijgen hierdoor 
in vele botanische tuinen extra aandacht.

Met meer dan 1.000 exemplaren van 600 verschillende soorten behoort de collec-
tie van succulente Euphorbia’s tot de belangrijkste ter wereld. Meer dan de helft van de 
volgens de Internationale Unie voor Natuurconservatie (IUCN) bedreigde soorten is verte-
genwoordigd. Deze collectie werd uitgebouwd door uitwisseling met andere botanische 
tuinen en samenwerking met de International Euphorbia Society.

Andere zeer rijk vertegenwoordigde genera zijn Aloe (Xanthorrhoeaceae), Gasteria 
(Xanthorrhoeaceae), Adromischus (Crassulaceae), Agave (Agavaceae), Sansevieria (Ag-
avaceae), Senecio (Asteraceae) en Kalanchoe (Crassulaceae).

Bedreigde soorten
De IUCN stelt samen met wetenschappers een wereldwijde rode lijst op van bedreigde 
soorten. De Plantentuin werkt hieraan mee. Een netwerk van plantentuinen wereldwijd 
probeert deze bedreigde soorten op te nemen in hun collecties. Zo herbergt Plantentuin  
Meise op dit ogenblik meer dan 300 verschillende bedreigde soorten. In het Plantenpa-
leis wordt de IUCN-status van bedreigde soorten weergegeven op een rood label bij de 
planten.

Onder de leiding van Botanic Gardens Conservation International (BGCI) stellen 
botanische tuinen wereldwijd doelstellingen op voor het behoud van de plantendiversiteit. 
BGCI wil  samen minstens 75 procent van de bedreigde plantensoorten wereldwijd be-
houden via collecties. Plantentuin Meise werkt mee aan deze doelstelling met een aantal 
collecties succulenten. Voor wolfsmelk (Euphorbia) is in 2015 de kaap van 50 procent 
bedreigde soorten in collectie gerond. 

Onder meer door hun populariteit bij verzamelaars zijn vele planten zoals orchi-
deeën en cactussen in het wild met uitsterven bedreigd. In 1975 werd de ‘overeenkomst 
inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten’ 
(CITES) afgesloten. Als bevoegde instantie voor het plantenluik van CITES in België ont-
vangt Plantentuin Meise jaarlijks tientallen pakketten illegaal verhandelde en verzonden 
planten die door de douanediensten in beslag werden genomen. De Plantentuin zorgt 
voor identificatie en rapportering naar de bevoegde instanties en neemt de planten in 
bewaring.

Horticultureel erfgoed
Gedurende de negentiende en twintigste eeuw was de Belgische horticultuur wereldver-
maard, denk ondermeer aan camelia’s, orchideeën, bromelia’s, begonia’s, azalea’s. Heel wat 
van die oude variëteiten zijn echter verdwenen uit de moderne teelt omdat ze niet meer 
voldoen aan de vereisten of uit de mode zijn.
Hoewel de focus van botanische tuinen ligt op de conservatie van wilde plantensoorten, 
bewaart Plantentuin Meise een aantal erfgoedcollecties van oude Belgische cultuurvari-
eteiten. Deze vormen naast hun erfgoedwaarde een belangrijke genenpoel voor de toe-
komstige horticultuur. 
Voorbeelden van de rijk gevulde en kleurrijke collecties zijn Begonia rex (20 cultuurvarië-
teiten), Codiaeum (60), Ficus (30) en Pelargonium (45). Recenter werd een aantal collecties 
toegevoegd van potazalea’s (Rhododendron simsii,) (45 cultuurvariëteiten) en Fuchsia (180). 
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Hoewel het behoud van plantensoorten in hun natuurlijke biotoop de voorkeur geniet, 
kan een zadenbank een laatste reddingsboei zijn om bedreigde planten voor uitsterven te 
behoeden. Zaadjes zijn klein: in een ruimte van enkele kubieke meters kunnen duizenden 
soorten tegelijk bewaard worden. Bovendien kunnen ze tientallen of zelfs honderden 
jaren hun kiemkracht bewaren als ze voor het invriezen goed gedroogd worden. De lan-
getermijnzadenbank van de Plantentuin bevat vooral zeldzame en bedreigde bloemplan-
ten uit België, bedreigde plantensoorten van de koperflora uit Katanga (Democratische 
Republiek Congo) en wilde bonen en bananen.

Uiteraard bewaart de Plantentuin ook de zaden van de uitgebreide collectie levende 
planten. Het gaat dan om een kortere bewaartermijn, met als doel soorten te vermeer-
deren en te verdelen. De zaden fungeren eveneens als back-up voor de plantencollectie 
en worden uitgewisseld met andere plantentuinen en wetenschappelijke instellingen 
overal ter wereld. Jaarlijks krijgt een netwerk van 600 correspondenten de zadenlijst van 
Plantentuin Meise. 

Bedreigde wilde planten van bij ons
Een deel van de collectie bestaat uit de zaden van zeldzame wilde planten uit België. 
Ze worden bewaard bij een temperatuur van -20 °C, waardoor ze zeer lang (100 jaar) 
kiemkrachtig kunnen blijven. Regelmatig worden er ter controle kiemingsexperimenten 
gehouden. Deze ex-situ conservatie past in een wereldwijde strategie om plantensoorten 
te behouden, en waar mogelijk opnieuw te introduceren in hun natuurlijke omgeving.

 
Koperflora uit Katanga

De kopergordel van Katanga in de Democratische Republiek Congo bestaat uit heuvels 
met extreem hoge concentraties koper in de bodem. Normaal is dat metaal giftig voor 
planten, maar toch gedijen hier bijzondere soorten, die zich aangepast hebben aan de 
koperrijke bodem. Het gaat om 600 soorten, waarvan er 30 nergens anders voorkomen. 
Die flora wordt bedreigd door mijnactiviteiten.

De zadenbank van de Plantentuin is verantwoordelijk voor de langetermijnbewaring 
van ingezamelde zaden en is een belangrijk onderdeel van een bredere conservatiestra-
tegie. Na het beëindigen van de mijnbouwactiviteiten zouden de de zaden opnieuw in-
gezaaid kunnen worden om de bodem te stabiliseren en te beschermen tegen erosie.

Wilde bonen
In de zadenbank zit een belangrijke collectie wilde bonen en boonachtigen (Fabaceae). 
Vooral de genera Phaseolus en Vigna zijn goed vertegenwoordigd. Zij omvatten eiwitpro-
ducerende planten die een belangrijke rol spelen in de voeding, bijvoorbeeld de gewone 
boon (Phaseolus vulgaris), de pronkboon (Phaseolus coccineus), de ogenboon (Vigna un-
guiculata) en de mungboon (Vigna radiata).

De collectie heeft als doel om de genetische variabiliteit van deze groep op lange 
termijn te behouden – essentieel om de toekomst van deze belangrijke voedselgewas-
sen te verzekeren. Ook hier worden de zaden bij -20 °C bewaard. Een collectie als deze 
is een belangrijke bron van genetisch materiaal voor wetenschappelijk onderzoek en 
rassenveredeling.

De zadenbank
Hoop voor bedreigde soorten
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Plantentuin Meise
Plantentuin Meise is op Kerst- en Nieuwjaarsdag na, alle dagen 
van het jaar open voor het publiek. De openluchtcollecties, de ser-
res, de tentoonstelling in het Kasteel en het HOUTlab maken de 
Plantentuin een daguitstap waard. Er zijn ook vaak evenementen 
of activiteiten voor verschillende doelgroepen: van een blotevoe-
tenpad voor de kinderen, over een workshop botanisch illustreren 
tot een WinterFloridylle vol feërieke verlichting. 

De herbariumcollecties, plantencollecties voor conservatie 
en onderzoek en de zadenbank zijn enkel voor wetenschappers 
toegankelijk. De bibliotheek kan je bezoeken op afspraak. 

Alle info op www.plantentuinmeise.be.

Publiekswerking
Uiteraard zijn de collecties van Plantentuin Meise de ruggen-
graad  van deze botanische tuin. Het onderzoeksdepartement 
maakt er handig gebruik van omdat het een onuitputtelijke schat 
aan wetenschappelijk materiaal is, van herbarium tot levende 
planten, van bibliotheek tot zadenbank. Maar ook het departement 
publiekswerking steunt op deze gigantische collecties. Wat zou 
een Plantentuin immers zonder planten zijn. En het is voor deze 
planten en de zorgvuldig onderhouden setting waarin ze groeien, 
dat het publiek naar Meise afzakt. Het bezoekersaantal groeit ook 
en weet de inspanningen die de laatste jaren zijn gedaan, enorm 
te appreciëren. Er wordt ook bewust naar verschillende doelgroe-
pen toe gewerkt. Voor gezinnen met kinderen en schoolgroepen 
wordt het leerzame aan het aangename gekoppeld. Via doe-ele-
menten in het Plantenpaleis, touchscreens in het HOUTlab, een 
activiteitenboekje rond ‘Koning Amaryllo, de koning van Botanië, 
... worden kinderen geboeid door alles wat er te zien en te bele-
ven valt. Ook meerwaardezoekers komen aan hun trekken. Via 
secuur uitgestippelde wandelingen (al dan niet begeleid door een 
gids) kiezen ze uit een traject rond ‘Mensen en Planten’, ‘Histori-
sche Tuinen’ of ‘De Wereldtuin’. Het departement publiekswer-
king zorgt daarnaast ook dat er steeds tentoonstellingen staan 
opgesteld. Er komen namelijk veel vragen van kunstenaars die 
het plantaardige als onderwerp nemen. Maar er moet ook geld 
in het laatje komen, om ook via eigen middelen, de werking mee 
te ondersteunen. Daarom worden er meermaals per jaar seizoen-
seventementen geëorganiseerd; de WinterFloridylle is inmiddels 
een echte topper geworden. Ook via de verhuur van zalen zoals 
in het Kasteel of de serres en via donaties en peterschappen van 
iconische planten, dragen bedrijven of individuen hun steentje bij. 

Auteurs
Koen Es, plantkundige en directeur publiekswerking, is sinds 

2000 werkzaam in Plantentuin Meise. Zijn passie gaat uit naar 
communicatie en educatie over planten naar alle mogelijke doel-
groepen. De ingebruikname van nieuwe bezoekersinfrastructuur 
en de daarbij horende duiding en beleving in 2021 is een mijlpaal 
in zijn carrière. Hij vertegenwoordigt de Plantentuin in de raad van 
bestuur van de Koepel van Toeristische Attracties en Musea en in 
het European Botanic Gardens Consortium.

Elke Bellefroid, plantkundige en directeur levende collecties 
en domein, werkt sinds 2010 in Plantentuin Meise. Leven en wer-
ken met planten in al hun vormen, soorten en verschijningen zijn 
als een rode draad door haar leven. Samen met mensen werken 
met planten en zo bijdragen aan hun intrinsieke waardering en 
behoud zijn haar passie. Plantentuin Meise met zijn unieke collec-
ties, tuinen en domein, boordevol mogelijkheden en uitdagingen, 
is als haar tweede thuis.    

Ann Bogaerts, plantkundige en diensthoofd herbarium, is 
sinds 1997 werkzaam in Plantentuin Meise. Zij staat in voor het 
bewaren en ontsluiten van het herbarium bestaande uit 4 miljoen 
collectiestukken, het 15de grootste herbarium wereldwijd. Via 
digitalisatie van deze collectiestukken is er een nieuwe tijd aan-
gebroken en kan deze schat aan informatie wereldwijd verspreid 
worden. Deze collectie aan gedroogde planten vormt een belang-
rijke bron voor wetenschappers om te begrijpen hoe de natuur in 
de loop van de geschiedenis veranderd is en opent een deur naar 
nieuwe ontwikkelingen voor de toekomst. 

Nicole Hanquart, historica en diensthoofd bibliotheek, kunst 
en archieven werkt sinds 1996 in Plantentuin Meise. Ze werkt aan 
de valorisatie van de speciale collecties door o.a. haar publicaties 
over de geschiedenis en de procédés van de natuurdruk en door 
actief mee te werken aan tentoonstellingen en publieke evene-
menten. Ze heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan verschil-
lende Europese projecten. Zij is betrokken bij verschillende net-
werken van botanische bibliotheken en is ondervoorzitter van the 
European Botanical and Horticultural Librairies Group.

Frederik Leliaert is plantkundige en startte in 2016 in Plan-
tentuin Meise als directeur van het departement onderzoek. In 
2021 zette hij de stap naar het departement herbarium en biblio-
theek. Samen met zijn team streeft hij ernaar om de internationale 
zichtbaarheid van de plantentuincollecties te verhogen door het 
moderniseren van de collectie-infrastructuur om een degelijke 
langetermijnbewaring te waarborgen en door in te zetten op di-
gitalisatie om toekomstig gebruik van de collecties te verhogen.
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